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Forord

Med det foreliggende værk ønsker Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab at hylde Hendes Ma
jestæt Dronning Margrethe II i anledning af 70-års- 
fødselsdagen. Når det falder Selskabet naturligt at bi
drage til hyldesten med netop et bogværk og et tilhø
rende symposium, er det, fordi Majestæten altid har 
gjort Selskabet den ære at interessere sig for dets vir
ke. Interessen udspringer både af Majestætens egen 
langvarige og beundringsværdige interesse for viden
skabelige spørgsmål og af det forhold, at Selskabet si
den sin oprettelse i 1742 har stået under kongelig pro
tektion.

I 1737 oprettedes på foranledning af kong Chri
stian VI et Møntkabinet, som skulle holde orden på 
mønter og medaljer i Kunstkammeret og på de konge
lige slotte. Til at forestå arbejdet med samling og ka
talogisering nedsattes en Mønt- og Medaljekommis
sion, som arbejdede under det danske kancelli, hvor 
Johan Ludvig Holstein var oversekretær. Det var i for
bindelse med denne kommissions arbejde, at man 
først drøftede oprettelsen af et lærd selskab i lighed 
med det svenske antikvitetsakademi.

Holstein rejste selv spørgsmålet over for Kongen, 
som svarede i et brev af 16. juli 1742: »Er hat gantz 
recht darin, dasz es einem Lande Ehre und Hoch
achtung bey den Fremden macht, wen man gleich wie 
in Schweden die Antiquiteten, so sich im Lande 
befinden, bekant macht, und da Er Aufseher der Aca
démie zu gleich mit ist, auch hierzu selber scheinet 
Lust zu haben, so gehet es gahr wohl an, dasz man es 
hier so macht wie in Schweden, und wünschen wir, 

dasz Er diesen künftigen Winter dieses so nützliche 
Werck im Gange bringen möge.« Denne kongelige 
opmuntring til oprettelsen af et lærd selskab er i sig 
selv et prægnant anslag til denne bogs tema og dets 
mange facetter.

Inden Selskabet blev formelt oprettet senere sam
me år, havde Holstein set sig yderligere omkring, og 
med henvisning til blandt andet den portugisiske kon
ges oprettelse af et Collegium Historicum blev Selska
bets interessesfære udvidet til ikke kun at være anti
kviteter, men historie i bred forstand. Dette er ikke ste
det at gå nærmere ind i detaljerne i den videre historie, 
men nævnes skal det, at Holstein anså det for afgø
rende for et sådant selskabs fremgang, at det fik »De
res Kongl. Majestets Høye og Allernaadigste Appro
bation, samt Protection«. Det fik det, og siden har Sel
skabet udviklet sig i lyset af nye historiske impulser 
under skiftende monarkers protektion, senest Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe II, som har glædet 
Selskabet med sin deltagelse i adskillige videnskabe
lige møder.

I dag spænder Selskabet over alle videnskabsgre
ne, som det fremgår af denne bogs bidrag. På hver de
res felt formidler forfatterne noget af den begejstring, 
der knytter sig til det videnskabelige arbejde, og til
sammen viser de, hvordan mangfoldigheden af per
spektiver på et givet tema beriger dem alle. Det er med 
stor glæde, at vi tilegner Hendes Majestæt Dronnin
gen denne bog både som en lykønskning på fødsels
dagen og som et udtryk for taknemmelighed over Ma
jestætens vedholdende approbation og protektion.

Kirsten Hastrup
Präsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
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Omslaget

Illustrationen på forsiden af denne bog viser en mar
gerit, også kaldet hvid okseøje, Leucanthemum vulgare, 
som gengivet på tavle 994 i det botaniske tavleværk 
Flora Danica, udgivet i 1790 som del af værkets bind 6, 
hefte 17. Teksten til tavlen bærer Linnés navn for plan
ten, Chrysanthemum leucanthemum. Vi ved ikke, hvor ori
ginaltegningen til tavlen er udført; teksten siger blot 
ubique in pratis - planten vokser overalt i enge i den dan
ske konges riger. Udgiveren af Flora Danica var siden 
1785 Linné-eleven Martin Vahl, født i Bergen og fra 
1788 også knyttet til Naturhistorieselskabet i Prinsens 
Palæ som lærer i naturhistorie efter tidligere at have 
været lektor ved den kongelige Botaniske Have i Kø
benhavns Frederiksstad. Det er sandsynligvis den i 
1777 ansatte Flora Zkznka-dessinateur, Christian Fried
rich Müller, der har udført originaltegning og kobber
stik til tavle 994, men under Vahl og Müller blev op
gaverne med at udføre de første udkast til Flora Danica- 
originaltegningerne undertiden udliciteret til andre, 
bl.a. tegnere ved navn Salvetti, Minke og Petersen. 
Disses skitser blev så færdiggjort eller omtegnet som 
gouacher af C. F. Müller. En tidligere Flora Danica-teg- 
ner, Johann Christoph Bayer, tysk porcelænsmaler 
indvandret fra Nürnberg, var i 1776 blevet ansat på 
den nystartede Kongelige Porcelainsfabrik. Han kom 
til at stå for bemalingen af næsten alle dele af Flora Da- 
nka-stellet, det middags- og dessertservice af porce
læn, der blev udført til det danske hof i årene 1790- 
1802, så han havde næppe tid til at tegne margeritter 
omkring 1790. Og hans søn, Johan Theodor Bayer, 
der fungerede som Flora Danica-tegner frem til sin død 
i 1873, blev først i 1796 lærling under C. F. Müller i en 
alder af 14 år. Som det fremgår af navnene, var mange 
Flora Danica-tegnere indvandret fra Tyskland eller af 
tysk afstamning.

Ved margerittens rod ses et stempel med teksten »kgl. 
particulair=kammer.« Frem til 1848 blev udgif
terne ved udgivelsen af værket Flora Danica betalt af 

kongens partikulærkasse (også kaldet Chatolkassen), 
den kasse, der - adskilt fra statskassen - stod til kon
gens personlige rådighed. Fra 1848 til projektets af
slutning i 1883 overgik udgifterne til statskassen. Kob
berstikkene i alle eksemplarer af Flora Danica blev far
velagt i hånden af særligt uddannede personer, der 
farvelagde efter mønsterark for at sikre ensartethed. 
Også det håndmalede Flora Danica-stel er malet efter 
mønsterark. Skønt originaltegningerne oftest er for
svundet, er de fleste mønsterark til Flora Danica bevaret 
i Københavns Universitets Botanisk Have og Mu
seum, nu en del af Statens Naturhistoriske Museum, 
og bogens omslag viser et sådant mønsterark til tavle 
994-

Skønt navnet margerit især anvendes om den al
mindelige eng-, jernbaneskrænt- vejkant- og over
drevsplante Leucanthemum vulgare, har navnet også væ
ret brugt om andre danske kurvblomster med hvide 
randkroner og gule skivekroner, blandt andet ager- 
gåseurt (Anthemis arvensis') og lugtløs kamille (Tripleuros- 
permuminodorum), der begge er indført markukrudt, og 
om strand-kamille (Tripleurospermum maritimum), der li
gesom hvid okseøje er en oprindeligt vildtvoksende 
dansk plante, som kan findes på sandstrande og 
strandoverdrev. Den danske botaniker Johan Lange 
har i Ordbog over Danske Plantenavne (1959-1961) skrevet, 
at disse arter alle har været kaldt margerit eller mar- 
greteblomst. Staves navnet med fransk anstrøg, mar
guerit, betegner det ifølge Johan Lange navnlig frem
mede arter, der dyrkes som prydplanter i Danmark. 
Det gælder fx den flerårige, svagt buskagtige Argyran- 
themumfrutescens, der er vildtvoksende på de Kanariske 
Øer og ofte dyrkes som opstammet potteplante, men 
også havestauden kæmpe-marguerit (Leucanthemum 
maximum), der stammer fra området omkring Pyrenæ
erne. Og endelig er der en »super-marguerit«, Leucan
themum x superbum, der er opstået ved krydsning mel
lem arterne Leucanthemum lacustre fra Portugal og den 
førnævnte Leucanthemun maximum.

Ib Friis
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Indledning
AF MARITA AKHØJ NIELSEN

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 70-års- 
fødselsdag giver anledning til hyldest af mangfoldig 
art. For Det Kongelige Danske Videnskabernes Sel
skab er det naturligt at ære sin protektor med et sym
posium og et dertil knyttet festskrift. Dronningens 
nuancerede opfattelse af det gensidige forhold mel
lem dansk og fremmed, som den bl.a. er kommet til 
udtryk i Majestætens nytårstaler til nationen, har væ
ret afgørende for valget af tema, detfremmede som historisk 
drivkraft - Danmark efter 1742.

Festskriftets tema sætter fokus på et aspekt, som 
ikke er fremherskende i dagens debat om det frem
mede eller - nok så hyppigt - de fremmede. Det læg
ger op til at se på vekselvirkninger mellem fremmed 
og dansk mere end på modsætninger, at skildre for
holdet som et dynamisk samspil snarere end en kon
frontation mellem stivnede traditioner. I historiens 
løb har forholdet formet sig på adskillige måder, og 
for at indsnævre det ret brede tema til en meningsfuld 
fællesnævner for de forskelligartede artikler er ud
gangspunktet lagt i 1742, det år, da Videnskabernes 
Selskab blev grundlagt. Selskabets oprettelse er et led 
i oplysningstidens internationale bestræbelser for at 
udvide grænserne for den menneskelige erkendelse 
og samtidig udtryk for en patriotisk ambition om at 
placere Danmark i det videnskabelige fremstød.

Temaets rækkevidde defineres afgørende af dets cen
trale begreb. Selve ordetfremmed har varierende betyd
ning, efter hvilket felt det dækker. Hyppigst bruges 
det ligesom her i bogen synonymt med udenlandsk og 
har altså nationalt perspektiv. Kredsen af det kendte, 
som det fremmede står i modsætning til, kan indsnæv- 
res til en egn eller by, og da er det fremmede det, der 
ligger uden for det velafgrænsede hjemlige område. 
For en familie eller vennekreds er udenforstående 
fremmede, og for den enkelte er enhver ukendt frem
med. Kroppen erkender med stor sikkerhed udefra
kommende organismer og celler som fremmede. Væ
sentlige dele af vores psyke er fremmede for os; vi 
rummer alle karaktertræk, som vi ikke ønsker eller for
mår at erkende som kræfter i os selv. Gennemgående 
for alle disse felter er ordets grundbetydning ‘borte, 
fjernet fra’. Den dynamik, der ligger i grundbetydnin
gen, afspejler ordets oprindelse som afledt affrem.

Ordets egen historie kan gøre det ud for et lille bi
drag til bogens tema. Det er et af de talrige indlån, der 
i middelalderen berigede det danske sprog med gloser 
fra den overlegne nordtyske kultur. Da fremmed om
kring år 1400 dukkede op i danske tekster, blev det 
især brugt synonymt med betegnelser for udenlandsk, 
udenbys, udensogns eller ukendt. Hele denne række 
synonymer indicerer, at der var behov for en samlebe
tegnelse for alt ikke-hjemligt. Når pointen fx er at be
skytte en bys egne næringsdrivende, er det ulige nem
mere at formulere en regel om fremmede købmænds 
pligter og rettigheder end at specificere, hvorfra den 
slags folk kunne tænkes at komme. Det nyindlånte 
ord blev umærkeligt tilpasset det danske bøjnings
system, den danske udtale og stavning. Det blev pro
duktivt på dansk grund og indgik i orddannelsen, så 
vi i dag har sammensætninger som fremmedangst, frem
medfølelse og fremmedsprog. Når der i dag ivres mod frem
medord, tænker næppe nogen på at udrense fremmed, 
fordi ordets udanske oprindelse er gået helt i glemme
bogen. Det er kort sagt et eksempel på en fuldstændig 
vellykket integration.

Det er nok ikke sandsynligt, at mange vil læse fest
skriftets artikler i den rækkefølge, hvori de er trykt. 
Alligevel skal den samlede disposition af bogen omta
les her, fordi den har til hensigt at etablere sammen
hænge mellem artiklerne, som ikke fremtræder umid
delbart.

Udgangspunktet er omslagets margerit, en smuk 
repræsentant for den danske flora. Stort set alle arter i 
vores land er indvandret. De første kom til, efterhån
den som isen trak sig tilbage efter den sidste istid, og 
i de seneste 250 år har menneskelig aktivitet bevirket 
en voldsom forøgelse af de indvandrede arter. I oplys
ningstiden iværksattes en systematisk udforskning af 
landets planteliv, og den blev i høj grad varetaget af 
udlændinge, der i det hele taget var fremtrædende i 
dansk videnskab i perioden.

Behovet for indvandret ekspertise og arbejdskraft 
kunne og kan opleves som en trussel mod den natio
nale identitet, især hvor de fremmede skiller sig iøjne
faldende ud fra majoriteten og ønsker at bevare deres 
kultur. Tidligere har især jøderne været set som de 
fremmede i det danske samfund, men denne proble
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matiske rolle er nu overtaget af indvandrere fra en 
række ikke-vestlige lande. Den spænding mellem di- 
versitet og uniformitet, der præger både den enkelte 
og samfundet som helhed, har en vis analogi i natu
rens verden. Her har menneskets indgribende æn
dringer af naturlige miljøer skabt forudsætningerne 
for, at invasive arter kan monotonisere den hjemlige 
fauna og flora. Ikke mindst på nationalt plan er det 
uhyre vanskeligt at imødegå forarmelsen af naturen, 
som er et sammenhængende system på tværs af lande
grænser.

Decideret livstruende er det udefrakommende i 
form af epidemier, og lige siden middelalderen har 
den vigtigste forholdsregel været isolation. En effek
tiv sygdomsbekæmpelse forudsætter omfattende vi
denskabelige undersøgelser, og danske forskere har 
været og er fortsat engagerede i sådanne projekter. De 
begrænsede ressourcer i vores lille land betyder, at 
dansk forskning er helt afhængig af udenlandske re
sultater for selv at kunne bidrage til den videre udvik
ling, der i vore dage udspiller sig på globalt niveau. 
Trods landets lidenhed har dansk videnskab under
tiden formået at placere sig fornemt internationalt, 
hvad enten det er sket i målbevidst konkurrence med 
udenlandske forskere og eller i åbent samarbejde med 
dem.

I sådanne sammenhænge spiller det nære forhold 
til Grønland en central rolle, især for geologi og etno
grafi. Udforskningen af klodens historie har modta
get afgørende danske bidrag. Men også i bredere for
stand har Grønland præget danskernes bevidsthed - 
vores selvforståelse har modtaget vigtige impulser ved 
modstillingen til og spejlingen i skrællinger, grønlæn
dere, eskimoer og inuitter.

Mere subtil, men ikke mindre afgørende er indfly
delsen fra almene europæiske ideer om stat og ret; i 
disse henseender har Danmark gennemgående været 
den modtagende part, men i en aktiv, omformende til
egnelse af de fremmede strømninger, der er blevet til
passet de specielt nationale forhold. Økonomisk har 
landet altid været fuldstændig afhængigt af det store 
udland, hvor udviklingen til tider har nødvendiggjort 
fundamentale omstillinger i det danske samfund; i vig
tige perioder er det lykkedes at tage udfordringerne 
op, når udenlandsk teknologi er blevet implementeret 
og videreudviklet hertillands.

Dansk kultur er og har altid været præget af uden
landske strømninger. Et følsomt emne er de talrige, 
forskelligartede lån fra engelsk, et udtryk for en mas
siv kulturel dominans. Fascinationen af det fremmede 
har også tidligere været en vigtig impuls. Det eksoti

ske er blevet efterlignet og karikeret, men også indop
taget i dansk musik, og verdenslitteraturen har ægget 
danske forfattere til nye værker, skabt i dialog med de 
fremmede forbilleder. En sjælden gang er der opstået 
et frugtbart personligt forhold mellem store kultur
personligheder herhjemme og i udlandet. Den danske 
litteratur ville have været fattig på ældre værker, hvis 
ikke den konstante kulturudveksling helt siden mid
delalderen havde reddet håndskrifter fra en usikker 
skæbne herhjemme. At vores berømmede danske de
sign i vidt omfang har japanske rødder, er et udtryk 
for det stigende globale samkvem, som har muliggjort 
også påvirkninger i den modsatte retning. En kulturel 
smeltedigel en miniature kan opleves på de internatio
nale kongresser, som også Danmark har huset. På ga
stronomiens område har en ny nordisk bølge skabt 
hidtil uset respekt for vores kulinariske formåen; det 
nordiske køkken repræsenterer en lykkelig forening af 
udefrakommende teknologi og hjemlige råvarer, hen
tet fra »vores egen« flora og fauna.

Læst på denne måde er bogen én fortælling, beretnin
gen om et lille udkantsområdes placering i de store 
sammenhænge. Samtidig fortæller hver enkelt artikel 
sin særlige historie, som ikke skal foregribes her. For
fatterne er blevet bedt om at fokusere på bogens tema 
og give en alment forståelig fremstilling af et emne in
den for deres fag. Nogle har valgt at behandle et felt, 
der står centralt i deres daglige arbejde, andre er af bo
gens tema blevet udfordret til at tage nye emner op el
ler behandle dem ud fra en uvant synsvinkel.

Hovedparten af forfatterne er medlemmer af Vi
denskabernes Selskab, og det er tilstræbt at give et 
indtryk af Selskabets faglige bredde. Forfatterne kom
mer fra begge Selskabets klasser, den naturvidenska
belige og den humanistiske, men det må erkendes, at 
temaet er mere nærliggende for discipliner, der ube
sværet anlægger historiske og nationale perspektiver, 
end for naturvidenskaben, som i sit væsen er interna
tional. Derfor har en vis overvægt af humanistiske bi
drag været uundgåelig. Foruden Selskabets medlem
mer har to »fremmede« bidraget som medforfattere.

Artiklerne er skrevet på dansk, en enkelt dog på 
tysk i tråd med dens emne fra en tid, da det danske 
rige var flersproget; samtidig er forfatteren repræsen
tant for Selskabets udenlandske medlemmer.

Åbenhed over for fremmede sprog og udenlandske 
forskere præger Videnskabernes Selskab i dag, men 
det er resultatet af en langvarig proces. Selskabets tid
ligste år prægedes naturligt nok af diskussioner om
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dets virke og sigte. I drøftelserne blev der til stadighed 
skottet til udenlandske forbilleder, men i øvrigt var 
holdningen til udlandet ret uafklaret. En af de dri
vende kræfter, Hans Gram, ønskede Selskabets publi
kationer udgivet på latin, så de var umiddelbart til
gængelige for den internationale forskerverden. Men 
stærke kræfter anså det for urealistisk, at Selskabets 
virke skulle kunne få betydning ud over landets græn
ser, og i fortalen til det første bind af Selskabets skrif
ter fra 1745 måtte Gram konstatere:

og eftersom Tanken fra begyndelsen ey har været, 
at dette Arbeide skulde komme videre, end til 
vore egne Landsmænds Kundskab og Forlystning 
... Saa have vi og ikke fundet, hvorfore vi skulde 
bruge andet Tungemaal, end vort eget; Helst 
[dvs. ‘især fordi’] man i denne Post haver saa 
mange udenlandske Exempler at efterfølge.

I Selskabets første kongeligt godkendte ordning, 
Christian VII’s reskript af 5/101774, stadfæstes den be
skedne målsætning i omtalen af »det her indrettede 
Videnskabers Selskab, som meere sigter til at opmun
tre Studeringer i Landet, end til at giøre Anseelse 
Udenlands«. Den fastlagte sprogpolitik for den regu
lære skriftserie hindrede dog ikke udgivelsen af en
kelte fremmedsprogede bøger. 11755 udsendte Selska
bet således E L. Nordens Voyage d’Egypte et de Nubie som 
en gave til kong Frederik V. Den danske dominans i 
skriftserien blev først brudt i 1902, da man efter tilløb 
i form af forsigtige undtagelsesbestemmelser omsider 
vedtog at optage afhandlinger på engelsk, fransk, tysk 
eller latin, foruden de nordiske sprog. I dag udgives 
fortsat mange afhandlinger på dansk, men da altid 
forsynet med et resumé på et af hovedsprogene. De 
talrige bytteforbindelser med udenlandske akademier 
og forskningsinstitutioner har været af afgørende be
tydning for vidensudvekslingen, i dag suppleret med 
eller afløst af internettet.

Det er et udtryk for Selskabets oprindelig noget di
stante holdning til det internationale videnskabelige 

miljø, at man først ret sent og tilfældigt begyndte at 
optage udenlandske medlemmer - medmindre de 
havde en pondus, som gjorde et æresmedlemskab 
nærliggende. Da medlemmerne omkring 1770 for al
vor begyndte at interessere sig for udenlandske ordi
nære medlemmer, var det ofte fremmede lærde, der 
opholdt sig i landet, man ønskede at optage. Siden 
1820 har antallet af udenlandske medlemmer overste
get de indenlandske. Relationerne til udlandet har få
et stadig stigende vægt, og Selskabet har engageret 
sig i en lang række internationale organisationer.

Mens Videnskabernes Selskab altså kun tøvende er 
trådt i livlig forbindelse med udlandet, har en ander
ledes storsindet åbenhed over for det fremmede præ
get Selskabets kongelige protektorer. Det danske kon
gehus har formået at indoptage internationale strøm
ninger som inspiration til en frugtbar udvikling af det 
danske samfund. Selv i perioder, hvor lovgivningen 
har hindret eller begrænset udlændinges adgang til 
ansættelse i landet, har kongehuset indkaldt frem
mede talenter og har sat enkeltpersoners kvalifikatio
ner højere end deres nationale tilhørsforhold. Også 
udlændinges kortvarige ophold i landet har nydt kon
gelig bevågenhed.

Erkendelsen af, at landets velfærd er afhængig af 
udenlandsk viden og kunnen, har tidligt motiveret 
kongehusets støtte til danskes ophold i udlandet. 
Denne satsning har gennem tiden muliggjort, at tal
rige danske af alle professioner, håndværkere, tekni
kere, kunstnere og forskere, er blevet uddannet af de 
mest fremtrædende repræsentanter for deres fag, hvor 
fjernt de end måtte søges. Også egentlige ekspeditio
ner til fremmede lande er blevet iværksat på kongelig 
foranledning, og det er givet, at forholdet til Grøn
land helt siden renæssancen er blevet positivt præget 
af kongehusets interesse for landet, dets kultur og be
boere. I festskriftets perspektiv er Hendes Majestæt 
Dronning Margrethe II ’ s accept af og interesse for bo
gens tema et vigtigt vidnesbyrd om det danske konge
hus’ fortsatte åbenhed over for det fremmede.
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Hvor dansk er den danske flora?
AF IB FRIIS

Artiklen vil forsøge at belyse den påvirkning af den 
danske flora, der er sket i form af introducerede plan
tearter fra fremmede lande. Introduktion af fremmede 
arter har fundet sted siden oldtiden, men har taget fart 
i de seneste ca. 250 år, og dette har givet anledning til 
at stille spørgsmålet i titlen. Men før man kan svare på 
spørgsmålet, må man have en definition af ordet 
»flora«. Både Den Danske Ordbog og Ordbog over 
det Danske Sprog anfører to betydninger: Enten den 
samlede mængde af plantearter, som findes (i almin
delighed som vildtvoksende) inden for et vist område, 
eller en bog eller et større bogværk, der indeholder 
fortegnelser over, beskrivelser af og andre oplysnin
ger om plantearterne i et vist geografisk område, fx et 
land. Ordet »flora« er ikke dansk; det stammer fra la
tin, og Flora var navnet på den romerske blomster
gudinde. Kilderne til diskussionen af fremmed på
virkning i den danske flora er bl.a. den rige samling af 
værker om Danmarks flora, hvoraf den første udkom 
for 362 år siden.

Den første danske flora - fra romersk 
blomstergudinde til håndbog om planter

I den nuværende betydning optræder ordetflora første 
gang i 1648 som en del af titlen Flora Danica på et værk 
af professor i anatomi, kirurgi og botanik Simon 
Paulli. Bogen angiver for hver art datidens mest kor
rekte videnskabelige navn, navne på lokalsprogene, 
en beskrivelse og illustration af arten i form af et træ
snit, samt oplysninger om artens voksested og hyppig
hed. Disse oplysninger er stadig grundstammen i mo
derne florahåndbøger. Bogens andet element, hver arts 
»Krafft oc Brug«, er senere henvist til farmakologiske 
bøger. Paullis værk omhandler 380 plantearter fra den 
danske konges riger. Af disse kunne 224 arter træffes i 
naturen, en del dog kun i Norge eller Slesvig-Holsten. 
De resterende 156 arter blev dyrket som lægeplanter 
og køkkenurter i haver. Det er ikke nogen impone
rende stor brøkdel af Danmarks, hertugdømmernes 
og Norges flora, som Paulli har fundet til sit værk.

Til gengæld har titlen på Paullis florahåndbog væ
ret en forrygende succes, for den præsenterer for før
ste gang i hele den botaniske litteratur ordetflora i dets 
moderne betydning. Titlen Flora Danica forklares ved 

et kobberstik, der er værkets frontispice. Det viser i 
forgrunden en kvindeskikkelse, blomstergudinden 
Flora, og i baggrunden ses Københavns volde og 
tårne. Før Paullis værk havde beskrivelser af et om
rådes plantearter titler, der tørt og upoetisk forklarede 
indholdet, fx Enumeratio plantarum ... eüer Index planta
rum ..., efterfulgt af navnet på stedet, der blev behand
let. Men Paullis poetiske Flora Danica dannede skole, 
og blomstergudinden kom atter med i titlen på et 
værk om planterne omkring Jena af den tyske botani
ker Rupp fra 1718. Flora var også med i titlen på den 
svenske botaniker Carl von Linnés værk Flora Suecica 
(Linné 1745), der behandler svenske planter. Derefter 
blev ordetflora en fast del af betegnelsen for et værk af 
denne type. Det er det stadig i år 2010, og nu bruges 
udtrykket over hele verden. Paullis idé har også spredt 
sig til dyreriget, for Linnés lidt senere værk om Sveri
ges dyr, Fauna Suecica (Linné 1746), sikrede, at den ro
merske frugtbarhedsgudinde Fauna leverede navn til 
værker om et lands eller andet geografisk områdes dy
rearter, og atfauna kom til at betyde det samlede antal 
dyrearter i et bestemt område.

Flora Danica-projektet fra 1761 til 1883 
og dets billede af Danmarks flora

Betegnelsen Flora Danica blev genbrugt som titel på et 
dansk bogværk, da den tyske læge Georg Christian 
Oeder i 1752 blev indkaldt med henblik på at udgive et 
nyt værk i mange dele om den danske flora. Oeders 
Flora Danica skulle bl.a. indeholde et omfattende fler- 
bindsværk med beskrivelser af alle plantearter i riger
ne, den egentlige Flora Danica, og et billedværk med 
tavler i folio af alle disse arter. Tekstbindene udkom 
aldrig, og tavleværkets titel blev ikke Flora Danica, men 
en lang titel begyndende med ordene I cones plantarum 
... (Oeder 1761). Efter Oeders afsked i forbindelse 
med Struensees fald i 1771 kom en række danske bota
nikere til at stå for udgivelsen af tavleværket frem til 
dets afslutning i 1883: Otto Friedrich Müller i 1775- 
1784, Martin Vahl i 1787-1804, Jens Wilken Hornemann 
i 1805-1841, Salomon Drejer, Joachim Frederik Schouw 
og Jens Vahl i 1841-1843, Frederik Liebmann i 1843- 
1856, Japetus Steenstrup og Johan Martin Christian 
Lange i 1858 og endelig J. M. C. Lange alene i 1859- 
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1883. Bortset fra Oeder, Drejer og Jens Vahl blev alle 
udgivere af Flora Danica indvalgt som medlemmer af 
det i 1742 stiftede Videnskabernes Selskab. Hornemann 
begyndte i 1822 at give meddelelser i Selskabet om in
teressante iagttagelser vedrørende den danske flora.

Ved afslutningen af Flora Danica i 1883 indeholdt 
dets 17 foliobind 3240 tavler med navne på og illustra
tioner af blomsterplanter, nåletræer, bregner, mosser, 
alger, svampe og laver, fordelt på 51 hefter. Flora Dani
ca, der var baseret på grundige undersøgelser i felten, 
giver os den tidligste mulighed for at optælle antallet 
af arter i den danske flora. I værket er der illustreret 
ca. 1400 arter og varieteter af planter, der forekommer 
i Danmark i landets nuværende omfang. Tallet inklu
derer ca. 40 dyrkede arter. Flora Danica indeholdt imid
lertid ingen vurdering af, om de enkelte arter var 
oprindeligt hjemmehørende eller introducerede.

Senere danske floraværker og 
analyser af den danske floras oprindelse

Indtil slutningen af 1700-tallet eksisterede der ikke en 
anvendelig håndbog i den danske flora. 11793 udsatte 
den planteinteresserede Johan von Bülow gennem 
Naturhistorieselskabet præmier for de to bedste ma
nuskripter, der gav en »Dansk systematisk Beskrivelse 
af de i Dannemark vildtvoxende og dyrkede Væxter 
med korte Anmærkninger om sammes Nytte i Brug og 
Anvendelse«. To manuskripter blev præmieret og ud
givet, ét arbejde af Jens Wilken Hornemann 1796 og ét 
af Carl Go tlob Rafn 1796-1800. Hornemanns flora, der 
var den mest komplette, behandlede ca. 1500 arter, af 
hvilke de 1092 forekom i Danmark. Dette var det før
ste værk, der forsøgte at vurdere floraens sammensæt
ning med hensyn til arternes oprindelige hjemsted: 
762 arter blev betragtet som naturligt forekommende, 
medens 290 arter var introduceret af mennesker, en
ten naturaliseret fra dyrkning eller passivt indslæbt. 
Da Hornemann efter 1805 blev udgiver af Flora Danica, 
fortsatte han studierne af introducerede planter (Hor
nemann 1839-1840). Hans mange iagttagelser i felten 
som udgiver af Flora Danica dannede udgangspunkt 
for diskussioner af, hvorvidt arter er oprindeligt vildt
voksende, eller hvordan de kunne formodes at være 
kommet til landet. Hornemann regner med ni måder, 
hvorpå arter kunne være blevet introduceret: Gamle 
lægeplanter, køkkenurter, markafgrøder, planter knyt
tet til håndværk, prydplanter, arter indslæbt med korn 
og frø af dyrkede arter, træer og buske, arter indvan
dret ved etablering af nåleskovsplantager og arter, 
hvis indførsel ikke kan forklares. Eksempler på arter 

tabel i. Kategorier af ikke-oprindeligt vildtvoksende 
planter i den danske flora. Kategorierne er først an
vendt af Hornemann 1839-40, senere også af Lange 
1896. Eksempler, der er diskuteret af både Hornemann 
og Lange, er kun anført under førstnævnte. De to for
fattere er ikke altid sikre på kategoriseringen af de for
skellige plantearter. Som følge af de mere end 400 
arter, der behandles af de to forfattere, kan tabellen 
kun omfatte udvalgte eksempler. Plantenavnene er æn
dret i overensstemmelse med Danskfeltflora (Hansen 
1981).

introduceret på disse ni måder er givet i tabel 1, og et 
enkelt eksempel fra hver gruppe er illustreret med 
træsnit fra Paullis Flora Danica.

En efterfølger til Hornemanns florahåndbog var 
Haandbog i den danske Flora, udgivet af J. M. C. Lange 
1850-1851. Den kom i fire udgaver, den sidste i 1886- 
1888. I førsteudgaven af Haandbog er medtaget 1298 
plantearter. Når det tal er ca. 100 arter lavere end tallet 
opgjort ved hjælp af Flora Danica, skyldes det hovedsa
geligt, at varieteter er medregnet i optællingen i Flora 
Danica, men også at tilfældigt indslæbte arter ikke er 
regnet med i Langes opgørelse; de 1298 arter omfatter 
kun naturligt forekommende og naturaliserede arter. 
I senere udgaver af Haandbog steg det behandlede an
tal arter jævnt, og i fjerde udgave (Lange 1886-88) var 
det nået op på 1521 arter. Af disse anså Lange de 1012 
for at være naturligt hjemmehørende i den danske 
flora; dog var der 48 såkaldte »småarter« af slægten 
brombær (Rubus), som ikke kan tælles med på linje 
med normale arter. Senere er der beskrevet et meget 
stort antal tilsvarende »småarter« i slægterne mælke
bøtte (Taraxacum), høgeurt (Hieracium), øjentrøst (Eu
phrasia) og løvefod (Alchemillla), der heller ikke er talt 
med hér eller i det følgende. I fjerdeudgaven var antal
let af naturaliserede indførte og indslæbte arter vokset 
Al 479-

Johan Lange 1896 offentliggjorde på samme måde 
som Hornemann en oversigt over introducerede plan
ter i den danske flora. Antallet af sådanne arter blev 
opgjort til ca. 400, og et lille udvalg af de godt 100 ar
ter, der ikke var med i Hornemanns liste, kan ses i ta
bel i. Lange mente, at det bortset fra enkelte tilfælde 
var meget svært at skelne mellem Danmarks oprinde
lige flora og arter, der var introduceret i oldtid, mid
delalder eller renæssance. Det var derimod muligt 
med nogenlunde sikkerhed at konstatere, hvilke arter 
der senere bevidst var indført af mennesket, især så
danne, der har været dyrket i marker og haver eller er 
indslæbt. De fleste nytte- og prydplanter i Danmark er 
indførte arter, med undtagelse af nogle få, der stam-
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Kategori Eksempler fra Hornemann 1839-40 Eksempler fra Lange 1896

Naturaliserede 
læge- og giftplanter

Galnebær (Atropa belladonna) 
Læge-alant (Inula helenium) 
Pigæble (Datura stramonium) 
Rød hestehov (Petasites hybridus) 
Skarntyde (Cicuta virosa) 
Slangerod (Aristolochia clematitis) 
Sæbeurt (Saponaria officinalis)

Matrem (Tanacetumparthenium)
Springknap (Parietaria erecta)

Naturaliserede 
køkken- eller 
krydderurter

Koriander (Coriandrum sativum) 
Pastinak (Pastinaca sativa) 
Peberrod (Armoracia rustica)

Dild (Ane tum graveolens)
Vinterportulak (Claytoniaperfoliata)

Naturaliserede 
markafgrøder

Foder-lucerne (Medicago sativa) 
Esparsette (Onobrychis vici folia)

Alsike-kløver (Trfolium hybridum)

Naturaliserede 
planter, der har 
leveret råvarer til 
et håndværk

Farve-krap (Rubia tinctorium) - anvendt ved farvning 
Farve-vaid (Isatis Unctoria) - anvendt ved farvning 
Gærde-kartebolle (Dipsacusfullonum) anvendt ved 
kartning
Hamp (Cannabis sativa) anvendt til garn og tovværk

Naturaliserede 
prydplanter

Almindelig fingerbøl (Digitalispurpurea)
Almindelig syren (Syringa vulgaris) 
Eranthis (Eranthis hiemalis)
Husløg (Sempervivum tectorum) 
Jødekirsebær (Physalisalkengi)
Liden singrøn (Vinca minor) 
Marietidsel (Silybum marianum) 
Pebertræ (Daphne mezereum) 
Sommer-hyld (Sambucus ebulus) 
Toårig natlys (Oenothera biennis)

Canadisk gyldenris (Solidago canadensis)
Ensidig klokke, havepest (Campanula rapunculoides) 
Hjulkrone (Borago officinalis)
Kæmpe-balsamin (Impatiensglandulfera)
Tusindstråle (Telekia speciosum)

Naturaliserede 
vandplanter

Søblad (Nymphoidespeltata)
Vandpest (Elodea canadensis)

Arter indslæbt 
med sædekorn, 
mark-eller havefrø

Ager-kohvede (Melampyrum arvense) 
Ager-kål (Brassica campestris subsp. campestris) 
Canadisk bakkestjerne (Conyza canadense) 
Hundepersille (Aethusa cynapium) 
Kiddike (Raphanus raphanistrum) 
Kornblomst (Centaurea cyanus) 
Korn-ridderspore (Consolida regalis) 
Rundbladet hareøre (Bupleurum rotundfolium) 
Rundbladet torskemund (Kickxia spuria) 
Rød arve (Anagallis arvensis subsp. arvensis) 
Skærm-vortemælk (Euphorbia helioscopia) 
Sæd-dodder (Camelina sativa)
Takkeklap (Bunias orientalis) 
Tartarisk boghvede (Fagopyrum tartaricum)

Ager-hejre (Bromusarvensis) 
Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisifolia) 
Enårig bingelurt (Mercurialis annua) 
Flyve-havre (Avenafatua)
Fodangel (Caucalisplatycarpos)
Guld-havre (Tnsetumflavescens)
Håret kortstråle (Galinsogaparviflora) 
Klinte (Agrostemma githago)
Kløvplade (Berteroa incana) 
Skive-kamille (Chamomilla suaveolens) 
Storkronet ærenpris (Veronicapersica) 
Tandbægret vårsalat (Valerianelladentata) 
Vår-brunrod (Scrophularia vemalis)

Naturaliserede 
træer og buske

Almindelig liguster (Ligustrum vulgare)
Almindelig syren (Syringa vulgaris)

Snebær (Symphoricarpus racemosus)
fortsættes side 16
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TABEL I. Fortsat

Kategori Eksempler fra Hornemann 1839-40 Eksempler fra Lange 1896

Arter indvandret 
ved etablering af 
nåletræsplantager

Enblomstret vintergrøn (Moneses unflora)
Grønlig vintergrøn (Pyrola chlorantha)
Linnæa (Linnaea borealis)

Arter, hvis indførsel 
ikke kan forklares

Bjerg-mandstro (Eryngium campestre)
Tornblad (Ulexeuropaeus)

Nikkende tidsel (Carduus nutans)
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figur i. Rød Hestehov (Petasiteshybridus) - en naturali
seret lægeplante. Arten er indført i middelalderen, for
modentlig senest i 1300-tallet i forbindelse med de store 
pestepidemier, og planten blev undertiden kaldt pest
urt. Det på Vestfyn anvendte navn Buggeblod eller 
Bugges blod hentyder til mordet på Niels Bugge til 
Hald ved Middelfart i 1359 og kan tyde på, at rød heste
hov er naturaliseret på Vestfyn, medens mordet endnu 
var en begivenhed, man kunne huske (Lange 1994). 
Om de store bestande af rød hestehov omkring herre
gårde fortæller H. C. Andersen i eventyret »Den lykke
lige Familie«; en familie af vinbjergsnegle, de sidste af 
deres art, levede under de tætte bestande af rød heste
hov. Arten er på Skov- og Naturstyrelsens »sortliste« 
over invasive arter. Illustrationen stammer fra Paullis 
Flora Danica, ifølge hvilken arten »voxer mangfoldigen 
her i disse lande«.

mer fra vildtvoksende arter. Arter, som med nogen
lunde sikkerhed kan fastslås at være indslæbt, er en 
række ukrudtsplanter, der forekommer vidt udbredt 
sammen med fremmede kulturplanter, fx klinte (Agro- 
stemma githago), som er kommet til Danmark med vin
tersæd, gul okseøje (Chrysanthemum segetum), der er 
kommet ind med vårsæd, hørsilke (Cuscuta epilinum) og 
hørdodder (Camelinasativa var. foetida), som er indført 
med hørdyrkning, tartarisk boghvede (Fagopyrum tata- 
ricum), der er kommet sammen med den dyrkede bog
hvede.

Til en række andre florahåndbøger fra de seneste 
150 år har der ikke været knyttet tilsvarende analyser 
af floraens oprindelse. Det er der derimod til det grun
dige værk Danskfeltflora (Hansen 1981), som er den før
ste danske flora, hvor plantefamilierne er behandlet af 
specialister. Dette er også tilfældet med den nyeste 
danske florahåndbog, Dansk flora (Frederiksen mfl. 
2006). Desværre omfatter Danskflora ikke sjældnere ar
ter, og de artstal, der diskuteres i det følgende, er der
for baseret på Danskfeltflora. Et endnu grundigere værk 
end Dansk Feltflora og omfattende alle de nordiske 
lande er Flora Nordica (Jonsell & Karlsson 2000-2001), 
der er planlagt til at udkomme i 14 bind og skrives på 
engelsk. Flora Nordica behandler oprindeligt hjemme
hørende og fuldt naturaliserede arter (begge kategori
er kaldet »resident«) og indslæbte arter (kaldet »non
resident«) og vil derfor være meget værdifuld for for
ståelsen af den danske flora og de i denne artikel be
handlede emner. Men efter næsten 10 år er kun to 
bind udkommet.

Den nyeste analyse af den danske flora

I tabel 2 er der samlet data fra analyser af Dansk Feltflora 
og offentliggjorte rapporter fra Atlas Flora Danica-pro- 
jektet, der er et atlasprojekt påbegyndt af Dansk Bota
nisk Forening i 1992, og som omfatter alle danske 
blomsterplanter, nøgenfrøede og karsporeplanter. Op
tællingerne i både Dansk Feltflora og Atlas Flora Danica- 
projektet er foretaget af Wind 2000. 
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tabel 2. Antallet af plantearter medtaget i Danskfeltflora 
(Hansen 1981) og i Atlas F/öra/J^nizvz-projektets lister og 
løbende offentliggjorte meddelelser. Planter, der kun 

dyrkes i haver eller parker, samt underarter, varieteter, 
hybrider og »småarter«, er ikke medtaget. Optællin
gerne er foretaget af Wind 2000.

Danskfeltflora Atlas Flora Z)«zzz’«z-projektet

Kategori Antal % af sum Antal % af sum

Naturligt forekommende arter 1007 5646 1025 53,27

Indførte og naturaliserede arter 146 8,14

Indførte og almindeligt dyrkede arter 94 5>24 512 26,61

Arter tilfældigt forvildede fra dyrkning I51 8,42

Indslæbte og naturaliserede arter 216 12,05
387 20,11

Tilfældigt indslæbte arter T79 9,98

Sum T793 IOO 1924 IOO

Fra begge kilder fremkommer næsten de samme 
tal for naturligt forekommende plantearter i Dan
mark, henholdsvis 1007 og 1025 arter. Af de tidligere i 
artiklen anførte optællinger fremgår det, at opgørel
serne baseret på Flora Danica og Hornemanns og Lan
ges florahåndbøger også resulterer i tal af samme stør
relsesorden. Tallene er overraskende konstante, når 
man tager i betragtning, at den systematiske opfattel
se ændres, nye arter opdages, og andre uddør. Et ind
tryk af den fortsatte dynamik i den danske flora kan 
man få i tabeller hos Christiansen mfl. 1990 og Wind 
2000, der viser nyfundne og nyerkendte arter i Dan
mark siden udgivelsen af Danskfeltflora. Ifølge disse ta
beller, suppleret med personlige oplysninger fra bota
niske kolleger, er der siden 1981 opdaget ni nyfundne, 
fem nyerkendte og 11 indslæbte arter, foruden én, den 
insektædende trompetblad (Saraccenia purpured), der er 
naturaliseret fra dyrkning i terrarier.

Det er ikke overraskende, at antallet af introduce
rede plantearter er mindre konstant end antallet af na
turligt forekommende arter. Hornemann 1839-1840 
opregnede ca. 300 indførte, indslæbte og naturalise
rede arter; Lange 1896 opgjorde tallet til ca. 400. I 
Danskfeltflora og i rapporterne fra Atlas Flora Danica-ipw- 
jektet er der if. Wind 2000 redegjort for henholdsvis 
391 eller 512 regelmæssigt forekommende plantearter, 
der er indført, dyrket og naturaliseret eller tilfældigt 
forvildet fra dyrkning. Hertil kommer de indslæbte 
arter, henholdsvis 395 i Danskfeltflora og 387 i Atlas Flora 
Zkznzcß-projektet. Det samlede tal for introducerede ar
ter er således i Danskfeltflora 786 og i Atlas Flora Danica- 
projektet 899. Dette er i begge tilfælde mere end dob
belt så mange som opgjort af Hornemann og Lange.

Tilsammen viser de tre opgørelser en ikke overra
skende stigning af indførte og indslæbte arter i løbet 
af 1800- og 1900-tallet, parallelt med det øgede inter
nationale samkvem.

Svart og Lyck 1991 har efter grundig gennemgang 
af litteraturen, det arkivmateriale, der ligger til grund 
for de danske topografisk-botaniske undersøgelser 
(Vestergaard & Hansen 1989), og Dansk Herbarium 
på Statens Naturhistoriske Museum sammenstillet en 
liste på 1554 plantearter; den omfatter alle de arter af 
blomsterplanter, nåletræer og bregner, som har været 
forvildede eller indslæbt i Danmark i perioden 1750- 
1991, samt arter, der er naturligt indvandret i denne 
periode. Dette tal omfatter alt fra arter, som kun er fun
det en enkelt gang, til arter, der har naturaliseret sig 
fuldstændigt og nu kan findes mange steder i landet.

Det fremgår af det ovenstående og tabel 2, at ifølge 
både Danskfeltflora og Atlas Flora Zkznzca-projektet kan 
kun lidt over halvdelen af de plantearter, der i 1981 var 
registreret i de to kilder, betragtes som naturligt fore
kommende, nemlig 56% og 53%. Sammenligner man 
de ca. 1000 vildtvoksende arter med tallene for forvil
dede og indslæbte arter fra Svart & Lyck 1991, falder 
andelen af naturligt forekommende arter til ca. 40%.

Tallet for naturligt forekommende plantearter kan 
også sammenlignes med det totale antal indførte plan
tearter, der har været dyrket i landet siden de ældste ti
der. Lange 1994 har redegjort for lidt over 5000 arter, 
der har været indført og dyrket, idet han har medtaget 
både arter dyrket i det fri (i plantager og hegn, på 
marker og i haver) og indendørs (i urtepotter, terra
rier og akvarier). At det er relevant at medregne in
dendørs dyrkede planter, ses af det forhold, at flere na-
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FIGUR 2. Pastinak (Pastinacasativa) - en naturaliseret 
køkkenurt. Arten er utvivlsomt indført som køkkenurt i 
middelalderen, men if. Lange 1994 sammenblander de 
ældste kilder arten med gulerod (Daucus carota). Illustra
tionen stammer fra Paullis Flora Danica, der behandler 
pastinak sammen med gulerod, men ikke omtaler, at 
pastinak kan være forvildet. Nu er arten på Skov- og 
Naturstyrelsens »sortliste« over invasive arter. Paulli 
gør opmærksom på, at pastinak har en rod med hvidt 
indre og skriver om forekomsten: »Dette slags Pasti- 
nackeler finder mand udi stor Menge at saais oc dyrckis 
udi de Hafver / som andre Mad-urter blifue elskede oc 
saaede udi.« Han omtaler ikke forvildede forekomster, 
hvilket bekræftes af Hornemann 1839-1840. 

turaliserede og tilfældigt forvildede arter stammer fra 
akvarier eller terrarier. Lange 1994 opregner ca. 125 
plantearter, der med sikkerhed er indført før år 1800, 
men der er uden tvivl indført en del flere. Også hos 
Lange 1994 kan man iagttage et stigende antal ind
førte arter gennem 1800- og 1900-tallet. Og så er de 
lidt over 5000 arter, der er redegjort for hos Lange 
1994, kun en mindre del af det antal arter, der har væ
ret dyrket i danske botaniske haver. Botanisk Have i 
København opgiver på en hjemmeside (http://bota- 
nik.snm.ku.dk/Samlinger/Databaser/), at man for øje
blikket dyrker 12.287 arter.

Antallet af forvildede og indslæbte plantearter ser 
ud til at være højere end de tal, man møder i andre 
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figur 3. Gærde-kartebolle (Dipsacusfiillonum) - en natu
raliseret plante, der tidligere blev benyttet i forbindelse 
med vævning. Arten er utvivlsomt indført i middel
alderen og er if. Lange 1994 nævnt første gang i begyn
delsen af 1400-tallet i håndskriftet AM 8° 187, s. 73,18. 
Det ser ud til, at arten tidligere har været en velkendt 
plante, for den får en udførlig omtale i Paullis Flora 
Danica, hvor planten på dansk kaldes »Karde-Tidtzel.« 
Paulli skriver videre, at til trods for, at »den gemeene 
Mand« kaldte planten, »Klaa-Kuse«, kan man dog 
snarere finde denne art »hos Ulden-Vefvere / oc den- 
nem som vefve Klæde /oc omgaaes med Uld ...« og at 
det er hos dem, »den voxer eller med flijd dyrckis udi 
Hafver. «

grupper af organismer. Skov- og Naturstyrelsens hjem
meside om indførte arter (http://www.skovognatur. 
dk/DyrOgPlanter/invasivearter/Arter/) omtaler 566 
dyrearter og 21 arter alger og svampe. Men heri er na
turligvis ikke medregnet fx de insektarter, der indvan
drer naturligt som følge af nye levesteder på indvan
drede planter.

Invasive plantearter
- hvem er uønsket i den danske flora?

Blandt de mange introducerede plantearter anses 36 
på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside for at være 
invasive eller potentielt invasive (se tabel 3 og 4). In-
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figur 4. Almindelig fingerbøl (Digitalis purpurea) - en 
naturaliseret prydplante. Arten er utvivlsomt indført i 
som lægeplante i middelalderen, og if. Lange 1994 spi
rer den frem omkring klosterruiner, når der graves i jor
den. Men senere blev almindelig fingerbøl dyrket som 
prydplante, og Paulli skriver i Flora Danica, hvorfra illu
strationen stammer: »Her i Danmarck ... blifuer denne 
Urt plantet oc saaet udi Hafver / ey for anden Aarsag 
skyld / end fordi den hafuer it deyligt Blomster«. Nu er 
arten på Skov- og Naturstyrelsens »observationsliste« 
over potentielt invasive arter.

«4 ha jnifr jr

39. Cyanus.

G 1 _____Cy-

LU-CXiMU 
k|Mdn.
«Li
* lychnii

IbnZi.

* ßjfaU 
IreuU

* Cpwi.

C7“

■ Cpnui 
*iWi. 
Jf-mi.

*
fflnuliiu
F-*
•
ruunn.

* Cy*1Ui
CriüfaiUr 
TA 
ff ru>>

FIGUR 5. Kornblomst (Centaurea cyanus) - en art ukrudt 
indslæbt med sædekorn. Arten er allerede i oldtiden 
kommet til Danmark fra Central- og Sydøsteuropa med 
frø af andre planter og kunne indtil nyere tid være et 
besværligt markukrudt. Ifølge Hornemann 1839-1840 
blev andre former dyrket i bondehaver som prydplante, 
men i dag kendes kornblomst næsten kun som pryd
plante. Illustrationen stammer fra Paullis Flora Danica, 
hvor både de dyrkede og ukrudtsformerne omtales: »... 
der ere nogle slags aff denne Urt som voxe oc blifue 
dyrckede udi Hafver ... Saa voxer dog den vi her hafue 
beskrefuit / mesten vild iblant Kornet / oc i synderlig
hed paa Ru-Agre«.

vasive arter er et relativt nyt begreb, der først blev an
vendt i en bog om plante- og dyreinvasioners økologi 
forfattet af den britiske økolog Elton 1958. Grundi
deen går ud på, at arter, der af mennesket aktivt eller 
passivt er flyttet fra en del af verden til en anden, kan 
påvirke hjemmehørende arter i det nye udbredelses
område negativt. Et afskrækkende eksempel på, hvad 
der kan ske ved sammenføring af arter, er engelsk va
degræs (Spartina anglica), der første gang er beskrevet 
af Hubbard 1978. Arten er et eksempel på ny artsdan
nelse ved krydsning mellem en hjemmehørende og en 
introduceret art, med efterfølgende kromosomfor
dobling af hybriden: Kromosomfordoblingen gør hy
briden fuldt forplantningsdygtig, hvorefter den bliver 

mere aggressiv end forældrearterne. Den ene foræl- 
dreart til engelsk vadegræs, Spartina alterniflora, blev 
omkring 1829 indslæbt fra Nordamerika med skibe til 
Sydenglands kyster, hvor den i slutningen af 1800-tal- 
let krydsedes med den naturligt forekommende art, 
Spartina maritima. Den sterile hybrid blev kaldt almin
delig vadegræs (Spartina townsendii), og den er siden 
1931 blevet udplantet ved lavvandede danske kyster 
som slikbinder, især i Vadehavet. Engelsk vadegræs 
opstod i England omkring 1890 ved kromosomfor
dobling af Spartina townsendii-, arten har været plantet 
på Læsø, men breder sig nu aggressivt i Stavns Fjord 
på Samsø, hvor Skov- og Naturstyrelsen har igangsat 
et bekæmpelsesprogram.

HVOR DANSK ER DEN DANSKE FLORA? ig



tabel 3. Indførte og indslæbte arter i den danske flora 
på Skov- og Naturstyrelsens såkaldte »sortliste« 
(http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/invasive- 
arter/Arter/Sortlisten - senest opdateret 27/2 2009). 
Listen indeholder både vand- og landlevende »arter,

der anses for væsentlige invasive arter i Danmark og 
dermed uønskede.« Listen er suppleret med oplysnin
ger om arternes nuværende udbredelse og forekomst 
fra Danskjlora (Frederiksen, Rasmussen og Seberg 
2006)

Dansk (og videnskabeligt) navn Udbredelse og forekomst if. Danskfiora

Aks-bærmispel (Amelanchierspicata) »Plantet og forvildet især på sandjord i Jylland.«

Almindelig bukketorn (Lycium barbarum) »Almindelig i de fleste egne af landet i klitter, langs veje og på stengærder.«

Almindelig vandpest (Elodea canadensis) »Almindelig i størstedelen af landet i næringsrige, klarvandede søer og vandløb.« 
»Hanplanter kendes ikke fra Danmark.«

Bjergfyr (Pinus mugo) »Meget almindeligt plantet, især i Jylland i hede- og klitplantager.«

Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) »Sjælden, efterhånden hyppigere på agerjord, affaldspladser og i haver i Midt- og 
Østjylland samt på Øerne.«

Canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis) »Temmelig almindelig i hele landet.«

Canadisk gyldenris (Solidago canadensis) 
Sildig gyldenris (Solidago gigantea)

Canadisk: »Hist og her i hele landet på affaldspladser og jernbaneskråninger.«
Sildig: »Temmelig almindelig i hele landet nær bebyggelser.«

Engelsk vadegræs (Spartina anglica) »Udplantet på Læsø og spredt til lavvandede områder langs kysten af Himmerland og 
Vendsyssel, i øvrigt manglende.«

Glansbladet hæg (Prunus serotina) »Hyppigt plantet i læhegn og forvildet.«

Have-guldnælde (Lamiastrumgaleobdolon) »Almindelig i Nordsjælland, i øvrigt temmelig almindelig eller sjælden, forvildet og 
under spredning.«

Japansk hestehov (Petasitesjaponicus) Ikke nævnt

Japansk pileurt (Fallopiajaponica)
Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis)
Japansk x Kæmpe-pileurt (Fallopia x bohemica)

Japansk pileurt og kæmpe-pileurt er ikke selvstændigt behandlet, men det nævnes 
under slægtsbeskrivelsen, at arterne: »... træffes af og til forvildet.«

Klitfyr / Contortafyr (Pinus contorta) »Hyppigt plantet i klit- og hedeplantager i Jylland, i øvrigt hist og her.«

Kæmpe-balsamin (Impatiensglandulifera) »Hist og her i hele landet undtagen Vestjylland i løvskove, parker og på affalds
pladser, forvildet.«

Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) »Almindelig i hele landet langs veje og vandløb, på affaldspladser og omkring 
bebyggelse. Indført, under kraftig spredning. Giftig.«

Mangebladet lupin (Lupinuspolyphyllus) »Meget almindelig i hele landet, især langs veje og jernbaneskråninger. Forvildet.«

New zealandsk korsarve (Crassulahelmsii) Ikke nævnt.

Pastinak (Pastinaca sativa) »Almindelig i Østdanmark, hist og her på Fyn og i Jylland langs veje, på skrænter, 
affaldspladser og i grusgrave.«

Rynket rose (Rosa rugosa) »Indført og naturaliseret i hele landet i kystegne.«

Rød hestehov (Petasites hybridus) »Hanplanter er temmelig almindelige på Øerne langs åer, omkring søer og ved veje på 
fugtig bund. Hunplanter kendes kun fra Nykøbing F. og Stubberup Skov på Syd
sjælland.« fortsættes side 21
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Smalbladet vandpest (Elodea nuttallii) »Udbredelse ikke nærmere kendt.« »I Danmark formodentlig kun hunplanter.«

Småblomstret balsamin (Impatiensparviflora) »Meget almindelig i Nordøstsjælland i løvskov, krat og nær bebyggelse, hist og her i 
resten af landet, mangler i Vestjylland.«

Stor tusindstråle (Telekia speciosa) »Forvildet i parker og lyse skove, mangler i størstedelen af Vest- og Nordjylland.«

tabel 4. Indførte og indslæbte arter i den danske 
flora, som Skov- og Naturstyrelsen ønsker holdt under 
observation som potentielt invasive arter, if. den så
kaldte »observationsliste« http://www.skovognatur.dk/ 
DyrOgPlanter/invasivearter/Arter/NyeArter/Observa- 
tionslisten.htm - senest opdateret 27/2 2009). Listen in

deholder arter, der ikke er oprindeligt hjemmehørende 
i Danmark, men som dyrkes og ikke sjældent forvildes, 
eller som allerede er kendt som invasive i andre lande. 
Listen er suppleret med oplysninger om arternes nuvæ
rende udbredelse og forekomst fra Dansk flora (Frederik
sen, Rasmussen og Seberg 2006).

Dansk (og videnskabeligt) navn Udbredelse og forekomst if. Danskflora

Almindelig bærmispel (Amelanchierlamarckii) Ikke nævnt.

Almindelig fingerbøl (Digitalispurpurea) »Hist og her i det meste af landet i skov og krat, på skrænter og ved gærder.«

Almindelig robinie (Robinia pseudoacacia) Ikke nævnt.

Almindelig snebær (Symphoricarpos albus) »Almindeligt plantet i hele landet.«

Gul kæmpekalla (Lysichiton americanus) Ikke nævnt.

Hvid kornel (Comus alba ) Ikke nævnt.

Hæk-berberis (Berberis thunbergii) Ikke nævnt

Kirtlet-dueurt (Epilobium ciliatum) »Hist og her i størstedelen af landet i fugtig skov, grøfter og affaldspladser, 
måske mindre almindelig i Vestjylland, under spredning.«

Rævehale-spiræa (Spiraea douglasii) 
Pilebladet spiræa (Spiraea salcifolia)

Ikke nævnt.

Skvalderkål (Aegopodiumpodagraria) »Almindelig i hele landet i skove, haver, på vejkanter og affaldspladser.«

Sommerfuglebusk (Buddeleja davidii) Ikke nævnt.

Spiselig vinterportulak (Claytoniaperfoliata) Ikke nævnt.

Diskussionen om invasive arter får let ideologiske 
overtoner og kan give associationer til en række an
dre, men nok i virkeligheden ret ubeslægtede fæno
mener i forbindelse med stigende globalisering. Der 
har derfor i de senere år blandt forskere været forslag 
om at begrænse anvendelsen af betegnelsen »inva
sive« til arter, der både er blevet vidt udbredt i indvan
dringslandet og er dominerende på de steder, hvor de 
forekommer. Dette princip er fx bygget ind i en ret 
kompliceret terminologi forslået af Colautti & Macl- 
saac 2004, hvor betegnelsen invasiv begrænses til de 
sidste to af fem faser, der potentielt kan gennemløbes 
ved alle former for introduktion af fremmede arter.

I forbindelse med diskussionen om invasive arter 
har Skov- og Naturstyrelsen på internettet etableret to 

lister, én, der omfatter arter, som styrelsen anser for 
væsentlige invasive arter og derfor betegner som 
»sortlisten« (tabel 3), og én, der indeholder arter, som 
man frygter eventuelt kan udvikle sig til væsentligt in
vasive arter, og som der derfor skal holdes øje med; 
denne liste kaldes »observationslisten« (tabel 4). I 
begge tabeller er der til de to søjler med navne føjet en 
søjle med oplysninger om arternes forekomst og hyp
pighed if. Danskflora fra 2006. Danskflora har medtaget 
alle de planter, man efter redaktionens og forfatternes 
skøn kan træffe i det danske landskab, enten som 
vildtvoksende eller tilsyneladende vildtvoksende, dvs. 
naturligt forekommende eller naturaliseret, medens 
tilfældigt indslæbte, ikke-naturaliserede arter ikke er 
medtaget. Angivelserne af arternes udbredelse og fo-
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figur 6. Bjerg-mandstro (Eryngium campestre) - en art, 
hvis indførsel er vanskelig at forklare. Arten er formo
dentlig kommet til Danmark fra Central- og Sydøsteu- 
ropa. Dens nærmeste voksesteder er i Tyskland, og if. 
Hornemann 1839-1840 fandtes den også naturligt fore
kommende i Holsten, men han anser fundene i Dan
mark for tilfældigt indslæbt. Arten er siden forsvundet 
fra den danske flora. Illustrationen stammer fra Paullis 
Flora Danica. Det er svært at se, om Paulli kendte plan
ten fra Holsten eller det nuværende Danmark: »Denne 
Urt findes ocsaa i dette Rige udi Marcken / men naar vi 
ville hafue dennem / maa vi lede efter dennem paa 
somme Bierge / eller oc paa Agrene som icke blifue 
dyrckede.«
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FiGUR 7. Liguster (Ligustrum vulgare) - naturaliseret træ 
eller busk. Arten nævnes første gang i 1534 (Lange 
1994). Illustrationen stammer fra Paullis Flora Danica, 
hvor det oplyses, at arten »voxe nock her i disse Lande 
/ dog ickun udi fornemme Hafver / huor de blifue satte 
oc dyrckede«. Ligusterens eksklusive tilknytning til for
nemme haver er nu gået tabt, for senere forfattere næv
ner, at arten forvildes i skovbryn og krat, og i de sene
ste 50 år eller mere har den været en meget benyttet 
hækplante i ganske almindelige danske parcelhushaver.

rekomst fra Danskflora bør derfor kunne bruges ved en 
uafhængig prøvning af »sortlisten« og »observations
listen«.

Hvis man anvender kriteriet om, at en invasiv art 
både skal være vidt udbredt i Danmark og domine
rende, hvor den forekommer, er der på »sortlisten« 
kun ret få arter, som opfylder dette kriterium. Vidt ud
bredte og stedvis dominerende er kun bukketorn (Ly
cium barb arum), almindelig vandpest (Elodea canadensis}, 
canadisk bakkestjerne (Conyza canadensis}, sildig gyl
denris (Solidago gigantea}, kæmpe-bjørneklo (Heracleum 
mantegazzianum), mangebladet lupin (Lupinus polyphyl- 
lus} og rynket rose (Rosa rugosa}.

Anvender man det meget rimelige kriterium, at de 

invasive arter skal kunne etablere sig i naturlig vegeta
tion og ikke blot i forstyrrede vegetationstyper, fx af
faldspladser, forladte jernbane- og industriområder 
e.l., indskrænker det også antallet af arter. Canadisk 
bakkestjerne (Conyza canadensis}, bynke-ambrosie (Am
brosia artemisitfolia} og sommerfuglebusk (Budleja davi- 
dii) invaderer især forstyrret vegetation og skal derfor 
næppe anses for invasive efter et sådant kriterium. 
Rød hestehov (Petasiteshybridus}, der blev introduceret 
i middelalderen, invaderer især nøgen jord langs 
vandløb, langs fugtige vejkanter og i herregårdspar
ker, hvad der også må betegnes som forstyrrede vege
tationstyper.

I Danmark er kæmpe-bjørneklo, rynket rose og 
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vandpest nok de mest aggressive arter, idet de spreder 
sig i naturlig vegetation i stort set alle dele af landet, 
og det erkendes i Danskflora, at de er under spredning. 
De svarer også til en praktisk definition af invasive 
planter: arter, der danner tætte bestande, har effektive 
spredningsmekanismer (enten i form af vegetativ for
mering eller i form af frøformering), vokser hurtigt, 
giver meget skygge og evt. indeholder stoffer, der er 
giftige for andre planter eller dyr.

En del andre arter kan dominere lokalt, fx have
guldnælde (Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum) 
og småblomstret balsamin (Impatiens parvflora), der 
begge af Danskflora erkendes at være under spredning 
eller er meget almindelige i Nordsjælland, men endnu 
ikke problematiske i resten af landet. Have-guldnælde 
konkurrerer med en naturligt forekommende under
art, subsp. galeobdolon, fra hvilken subsp. argentatum 
formodes at være udviklet ved bevidst avl (Nielsen og 
Seberg 1990); det er meget sjældent, at en dyrket form 
kan konkurrere mod den vilde slægtning.

Interessante i denne forbindelse er også arter, der 
ikke er med i tabel 3 og 4. Et eksempel er ær eller ahorn 
(Acer pseudoplatanus), der er en aggressivt ekspande
rende art. Træet anses for at være oprindeligt vildt
voksende i Mellemeuropas bjerge, og det formodes, at 
det er indført i 1600-tallet, og at arten fra ca. 1765 blev 
plantet en del steder i landet som skovtræ af forstman
den Johann Georg von Langen (Lange 1994). Heref
ter begyndte ær at sprede sig og blev kendt som »von 
Langens fodspor«. Ær udgør nu en tæt underskov 
mange steder i danske skove, i hvert fald i løvskov på 
øerne og i Østjylland. Hvorfor anses ær ikke som en 
invasiv art, skønt den formodentlig er indført længe 
efter rød hestehov og invaderer løvskov?

Og hvad med Danmarks oprindeligt vildtvoksen
de arter, der ser ud til at blive mere aggressive i forbin
delse med ændrede økologiske betingelser? Ramsløg 
(Allium ursinum) er almindelig i kystnære skove på øer
ne og i Østjylland, hvor den kan fortrænge stort set 
alle andre plantearter i skovbunden. Ramsløg anses 
for en naturligt forekommende art ifølge florahånd
bøgerne, men trods sin aggressive vækst anses den 
ikke for at være invasiv og er ikke med i tabel 3 og 4.

Et bekymrende aspekt ved det stærke fokus på in
vasive arter i Danmark er, at det flytter opmærksom
heden bort fra andre ændringer i den danske natur, 
ikke mindst menneskets ødelæggelse af levesteder og 
udryddelse af arter ved direkte indgriben i naturen. 
Danmarks Miljøundersøgelser, nu en del af Aarhus 
Universitet, fører den danske rødliste over truede og 
udryddede arter efter retningslinjer, der er udarbejdet 

af den internationale naturbeskyttelsesorganisation 
IUCN, og DMU offentliggør løbende reviderede rød
lister, bl.a. på http://redlist.dmu.dk. Efter den seneste 
version af den danske rødliste er ca. 76 plantearter un
der observation, fordi de muligvis vil uddø i dansk na
tur. Andre opgørelser viser, at 50 naturligt forekom
mende og naturaliserede plantearter allerede på nu
værende tidspunkt er forsvundet fra den danske flora. 
Ingen af de forsvundne arter er tilsyneladende udryd
det af invasive arter; de fleste ser ud til at være for
svundet som følge af landbrug og anlægsvirksomhed 
i bred forstand, fx hedeopdyrkning, råstofudnyttelse, 
afvanding, opfyldning og byggeri. Bjerg-mandstro 
(Eryngium campestre) blev totalfredet i Danmark if. 
Statsministeriets bekendtgørelse af 12/10 1945, men er 
forsvundet fra alle sine midt- og nordjyske forekomst
steder. Kongescepter (Pedicularissceptrum-carolinum) blev 
if. Statsministeriets bekendtgørelse af 5/7 1934 fredet 
på sit eneste danske voksested, en eng ved Brande, 
men forsvandt som følge af afvanding af naboarea
lerne. Alle orkidearter i Danmark er fredede; trods 
dette er fx poselæbe (Coeloglossum viride) og skrueaks 
(Spirathes spiralis) nu forsvundet fra deres sidst kendte 
danske voksesteder, formodentlig som følge af men
neskelig påvirkning. Bjerg-melberris (Arctostaphylos al- 
pinus) fandtes på en hede i Vestjylland; hedeparcellen, 
hvor planten voksede, blev købt og skænket til Dansk 
Botanisk Forening, men arten forsvandt i 1931, da der 
blev skrællet lyngtorv på området. Bittermælk-gyvel- 
kvæler (Orobanchepicridis) forsvandt fra sit sidste fore
komststed i Danmark efter 1978, formodentlig som 
følge af kalkgravning. Fåblomstret star (Carex pauci- 

flora) fandtes tidligere på nogle få lokaliteter i Midtjyl
land og Nordsjælland, hvor arten voksede i hede- og 
tørvemoser, men den har ikke været set siden 1989, 
formodentlig som følge af dræning eller anden regu
lering af voksestederne. Krybende sumpskærm (Apium 
repens) fandtes i lavninger på strandenge på Nordfyn, 
men er nu forsvundet på grund af jordpåfyldning i det 
vandhul, der udgjorde voksestedet. Risgræs (Leersia 
oryzoides) voksede to steder i Nordsjælland, men har 
været forsvundet siden i960, formodentlig på grund 
af påvirkning af lokaliteten.

Også de naturligt forekommende nyopdagede ar
ter siden Danskfelflora (Christiansen mfl. 1990, Wind 
2000, mv.) kan hurtigt forsvinde igen på grund af 
menneskets virksomhed. Dette gælder fx Strand-star 
(Carex paleacea), der blev fundet i en lille bestand på 
Skagens Gren i 1990, men var forsvundet igen i 1995; 
saltholdigheden på voksestedet var ændret som følge 
af kystsikring. Ridder-gøgeurt (Orchis militaris) blev 
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fundet i Østjylland i 1981, men fundstedet blev opfyldt 
i 1989, og arten er nu forsvundet. Russisk star (Carex 
praecox) blev fundet i 1994 på det militære område på 
Holmen ved København (Wind & Schou 1994), men 
arten er forsvundet efter Holmens bebyggelse. Men
neskets virksomhed ser ud til at være en større trussel 
mod artsrigdommen i den danske flora end invasive 
plantearter.

Er den danske flora virkelig dansk?

Til afslutning kunne man se på den danske flora fra en 
lidt anden synsvinkel end den, der ellers har været lagt 
til grund i denne artikel. Danmark rummer meget få 
plantearter, der er unikt danske, dvs. ikke findes andre 
steder. Danske i den forstand er kun nogle »småar- 
ter«, en kategori, der ellers ikke er omtalt i denne arti
kel. Men et lille antal plantearter har en væsentlig del 
af deres udbredelsesområde inden for Danmarks 
grænser. Det gælder især planter fra kystnære områ
der, fx tangurt (Bassia hirsuta) og Østersø-hjelme (Arn- 
mocalamagrostis baltica). Disse planters voksesteder kan 
betragtes som kerneområder af dansk natur, og det 
burde nok være en ekstra forpligtelse for Danmark at 
beskytte de kystnære områder, hvor disse arter vokser.

En anden gruppe af særligt danske plantearter er 
de få arter og underarter, der første gang er blevet vi
denskabeligt beskrevet fra Danmark og har fået navn 
efter landet. Også disse arter vokser i kystnære områ
der. Dansk kokleare (Cochlearia danica) blev opdaget 
ved en ekskursion til strandenge på Amager i 1613 af 
tre af datidens fremmeste danske videnskabsmænd, 
Jørgen Fuiren, Kaspar Bartholin og Ole Worm. Dansk 
astragel (Astragalus danicus) vokser på kystnære over
drev og skrænter nær Storebælt og blev beskrevet i 
1783 af den lundensiske botaniker Anders Jahan Ret
zius. Den blev beskrevet på basis af materiale fra Sjæl
land, som var sendt til Retzius fra den senere Flora Da- 
nka-udgiver Martin Vahl. Der findes også eksempler 
på »danske« planter, der er blevet beskrevet i det 20. 
århundrede. En dansk hejrenæb (Erodium danicum) 
blev beskrevet i 1958 af den danske botaniker Kai Lar
sen fra kyster ved Frederikshavn og på Læsø; skønt 
denne art har anderledes kromosomtal end alminde
lig hejrenæb (Erodium vulgare) og er adskilt fra denne 
ved en sterilitetsbarriere, har den desværre ikke kun
net genkendes uden laboratorieundersøgelser og er 
derfor ikke medtaget i Danskfeltflora. Dansk ingefær 
(Arum alpinum subsp. danicum), der vokser i kystnære 
skove i Østjylland og på øerne, blev beskrevet i 1961 af 
den britiske botaniker C. T. Prime. I 1990 er dansk 

rundbælg (Anthyllis vulneraria subsp. danica) beskrevet 
fra Bulbjerg af den finske botaniker R. Lampinen.

Lad os til slut vende tilbage til betragtningerne 
om, at nær halvdelen eller eventuelt en endnu større 
del af arterne i den danske flora er indført af menne
sket eller indvandret sammen med andre plantearter, 
som mennesket har taget i kultur. Disse er ofte kom
met langvejsfra. En optælling er ikke foretaget, men 
en gennemgang af Svart & Lyck 1991 giver det ind
tryk, at Sydeuropa, Nordamerika og tempereret Asien 
er vigtige oprindelsesområder for de indførte plante
arter; færre stammer fra tempereret Sydamerika og 
endnu færre fra andre steder. Dette fremmede element 
har været et væsentligt indslag i udviklingen af Dan
marks nuværende flora. Heldigvis har dette ikke med
ført fremkomsten af ret mange invasive arter; langt 
færre end i mange tropiske og varmt tempererede om
råder. En stor del af de introducerede plantearter har 
været til nytte og glæde, og en ikke ubetydelig del af 
dem har på spændende måde beriget den danske kul
turhistorie. De optræder i dansk skønlitteratur, billed
kunst, folketraditioner, havebrugs-, landbrugs-, skov
brugs- og medicinhistorie og meget andet. Dette 
aspekt er forsøgt antydet bl.a. i teksterne til de træsnit 
fra den ældste Flora Danica, der er valgt til at illustrere 
denne artikel.
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Mellern provinsialisme og internationalisme
Dansk naturvidenskab i oplysningstiden

AF HELGE KRAGH

Naturvidenskaben er i sit væsen international, men 
praktiseres normalt under nationale rammer. Særligt 
for mindre og noget perifere lande er der derfor altid 
en fare for provinsialisme, for at dyrke videnskaben i 
en lokal sammenhæng og uden den nødvendige åben
hed over for de impulser fra udlandet, der er afgø
rende for en videnskabs vitalitet. I dansk naturviden
skabs historie har der været perioder, hvor denne 
åbenhed har været stor, men der har også været perio
der, hvor den var ringe. I oplysningstiden havde man 
et noget anstrengt forhold til udenlandske lærde, især 
når disse bosatte sig i Danmark og søgte at indgå i det 
lokale og indspiste videnskabelige miljø omkring uni
versitetet i København. Denne ret frygtsomme hold
ning til de »fremmede« - og generelt en fastholden 
ved det nationale perspektiv i forskningen - er for
mentlig en del af forklaringen på, at oplysningstiden 
var en noget sløv periode i dansk naturvidenskabs hi
storie. Meget af den værdifulde forskning, der trods 
alt foregik, stod i gæld til udenlandske eksperter og 
kontakter til de videnskabelige centre i udlandet. Dis
se kontakter skaffede man sig primært via studierejser 
og sekundært via besøg fra udenlandske forskere og 
andre rejsende.

Naturvidenskab, nytte og lærdom

Det halve århundrede, der fulgte efter oprettelsen af 
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 1742, 
var ikke nogen stor periode i dansk naturvidenskabs 
historie (Kragh 2005). Der var ganske vist tale om en 
væsentlig fremgang, men denne skete på en bag
grund, hvor interessen for og aktiviteten i naturviden
skabelig forskning var forsvindende ringe. Universi
tetsfundatsen af 1732 betegner et lavpunkt i dansk na
turvidenskab, som derefter kun kunne udvikle sig til 
det bedre. Selv med de fremskridt, der foregik i anden 
halvdel af 1700-tallet, var naturvidenskaben i Dan
mark på et beskedent niveau i sammenligning med 
mange andre lande, herunder Sverige. Perioden tåler 
heller ikke sammenligning med det mere dynamiske 
miljø, der prægede en stor del af 1600-tallet. Fra stats
administrationens side iværksatte man dog adskillige 

projekter og reformer, og man havde i almindelighed 
en positiv holdning til lærdom og videnskab, også når 
denne vedrørte udforskningen af naturen.

Interessen for og tiltroen til de nye naturvidenska
ber var hovedsageligt baseret på to elementer, der i 
perioden var karakteristiske for hele det oplyste Eu
ropa. For det første anså man naturvidenskaberne 
som nyttige, ja ligefrem nødvendige for den merkan
tilistiske politik, der var tidens herskende økonomiske 
ideologi. De videnskaber, der i denne henseende blev 
anset for særligt væsentlige, var de mere praktisk be
tonede videnskaber som botanik, mineralogi, naviga
tionslære, kartografi og medicin. Men også andre og 
mere teoretiske videnskaber, fx fysik, matematik og 
astronomi, blev opfattet som nyttige for samfundet, 
om end nyttige på en anden måde (Kragh 2003). Dis
se videnskaber kunne, når de blev bedrevet på rette 
vis, være et værn mod overtro og ukristelige tanker. 
Sammen med de naturhistoriske videnskaber kunne 
fysik og astronomi være af nytte for den naturteologi, 
der var en central del af tidens politisk-religiøse ideo
logi. Som matematikprofessoren Joachim Ramus ud
trykte det i en artikel i et af de første bind af Videnska
bernes Selskabs skrifter, havde det fysiske studium 
»sin usigelige Gavn og Nytte endogsaa i Theologien, 
saavelsom udi Philosophien, og andre verdslige Hånd
teringer og Videnskaber« (Ramus 1747, s. 207).

Forsøgene på at komme på højde med andre euro
pæiske lande også i videnskab og lærdom resulterede 
i adskillige projekter, reformer, selskaber og institutio
ner. Blandt de vigtige selskaber var ikke blot Viden
skabernes Selskab - eller hvad der i starten blev be
nævnt »Det kjøbenhavnske selskab af lærdoms og vi
denskabers Elskere« - men også Landhusholdnings
selskabet, Det københavnske medicinske Selskab og 
Naturhistorie-Selskabet. Universitetet i København 
var i det store og hele en reaktionær bastion, hvor in
teressen for naturvidenskab var ringe, men i 1747 fik 
det konkurrence fra det nye Sorø ridderlige Acadé
mie, der i en kortere periode var centrum for videnska
belig aktivitet. Denne interessante parentes i dansk vi
denskabshistorie skyldtes især den unge professor 
Jens Kraft, der fra Sorø indførte den newtonske fysik 
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i Danmark og udgav en række væsentlige arbejder om 
matematik, mekanik og naturfilosofi.

Det er desuden værd at nævne, at fra 1773 havde ri
get to egentlige universiteter, nemlig ud over det kø
benhavnske også universitetet i Kiel. Dette universitet 
spillede dog kun en beskeden videnskabelig rolle og 
blev af mange med et nationalt sindelag anset som no
get af et fremmedlegeme. Ikke blot var sproget og kul
turen i Kiel tysk, universitetet blev også mest søgt af 
tysksprogede studenter enten fra Holsten eller de ty
ske lande. Mange anså det for et universitet, der ikke 
rigtigt hørte med til det danske rige.

De udenlandske lærde

Manglen på teknisk og naturvidenskabelig ekspertise 
blev til dels søgt afhjulpet ved at indkalde eksperter 
fra udlandet, i de fleste tilfælde fra Tyskland. Dette var 
ret uproblematisk, når eksperterne kun opholdt sig 
midlertidigt i landet, sådan som tilfældet var med ty
skeren Johann von Justi, der i 1759 blev inviteret til 
Danmark på foranledning af udenrigsministeren, Jo
hann H. E. Bernstorff, der selv kom fra Tyskland. Justi, 
som tilbragte to år i landet, skulle bl.a. undersøge mu
lighederne for opdyrkning og anden kommerciel ud
nyttelse af de jyske heder. Når det drejede sig om en 
mere permanent ansættelse, og i særdeleshed ansæt
telse som højere embedsmand, var forholdet mere 
problematisk, idet der var en udpræget uvilje mod, at 
fremmede blev tildelt stillinger, som gode danske 
mænd måske ellers ville have fået.

I forbindelse med universitetsfundatsen af 1732 
havde kongen lovet at give positiv særbehandling af 
danskere, nemlig at foretrække dem frem for udlæn
dinge ved tildeling af professorater. Universitetets øn
ske om at favorisere danske kandidater som professo
rer nød bred forståelse og fik en slags blåstempling i 
1776, da Guldberg-styret indfødte loven om indføds
ret. Ifølge denne lov skulle danske borgere, herunder 
nordmænd og holstenere, have fortrinsret til ledende 
stillinger i statsadministrationen. Loven havde bl.a. 
den virkning, at den kirurgiske skole på Købmager- 
gade (Theatrum Anatomico-Chirurgicum) kom i sto
re vanskeligheder. Skolen var oprettet i 1736 og havde 
den dygtige tyske kirurg Simon Crüger som general
direktør, men da Crüger døde i 1760, var der ingen 
danskere af samme format til at overtage hans stilling. 
Da der i 1776 skulle udnævnes 15 nye distriktskirurger, 
viste det sig, at kun otte af de 21 aspiranter var danske 
i indfødsrettens forstand (Koch mfl. 1988, s. 31).

I almindelighed gjaldt det, at der inden for viden

skab, teknik og de højere uddannelser simpelthen ik
ke var nok kvalificerede danskere, mens der var mange 
kvalificerede tyske lærde. Problemet kunne løses ved 
at ansætte danskere uden tilstrækkelige kvalifikatio
ner, hvilket skete i flere tilfælde, eller ved alligevel at 
ansætte tyske videnskabsmænd, med eller uden uni
versitetets accept.

Blandt de mest aktive og fremtrædende viden
skabsmænd i oplysningstidens Danmark var to tyske
re, botanikeren Georg Christian Oeder og fysikeren 
og medicineren Christian Gottlieb Kratzenstein. De 
blev begge professorer og prominente medlemmer af 
det lille videnskabelige miljø i Danmark, men det ske
te på forskellig vis. Botanik var på den tid et bifag un
der medicinen, og ingen af de medicinske professorer 
havde videre indsigt i planteverdenen. Da grev Berns- 
torff søgte efter en kandidat til en stilling som profes
sor i botanik, måtte han derfor se ud over landets 
grænser. Han henvendte sig på anbefaling af den be
rømte schweiziske fysiolog Albrecht von Haller i 1752 
til Oeder, der havde studeret under Haller og nu vir
kede som læge i Slesvig. Imidlertid gik den påtænkte 
udnævnelse galt, da Oeder ifølge de gældende regler 
på universitetet skulle forsvare en disputats på latin, 
hvilket han ikke klarede godt. Den blot 23-årige Oe
der havde ringe erfaring med kunsten at disputere og 
beherskede ikke latinens finesser på samme måde som 
hans veltalende opponenter. Resultatet blev, at uni
versitetet nægtede at antage disputatsen og dermed 
fratog Oeder den planlagte ansættelse som professor. 
Universitetets rektor, den lærde filolog og historiker 
Hans Peter Anchersen, havde ingen sympati med den 
uheldige tyske læge. I en redegørelse for sagen skrev 
han: »Gud forlade dennem, som føre os unge frem
mede Doctores i Landet, som ikke her kunne blive 
Studenter endgang!« (Christiansen 1973, s. 27).

Da kongen i denne sag intet kunne stille op med 
det vrangvillige universitet, blev Oeder i stedet ud
nævnt til kongelig botaniker og direkte aflønnet af 
kongen via den såkaldte partikulærkasse. Den tyske 
Oeder virkede i en længere periode som en af landets 
mest aktive og innovative naturhistorikere, samtidig 
med at han var en fremtrædende statsøkonom. Alle
rede i 1753 blev han direktør for kongens botaniske 
have ved Amalienborg, og året efter blev han ansat 
som kongelig professor ved det botaniske institut. 
Han er i dansk videnskabshistorie især kendt for at 
have etableret stor- og pragtværket Flora Danica, hvis 
første hæfte udkom med rundhåndet kongelig støtte i 
1761 (figur 1). Flora Danica var efter datidens standarder 
ikke blot et ambitiøst forskningsprojekt, det var også
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figur i. Tavle 63 fra andet hæfte af Flora Danica, udgivet af G. C. Oeder i 1763. Den viste plante er guldblomme af 
kurvblomstfamilien. Foto: Det Kongelige Bibliotek.

ment som et bidrag til folkesundheden. Det er tillige 
et af de mest langvarige forskningsprojekter i dansk 
naturvidenskabs historie, idet det først blev endeligt 
afsluttet i 1883, mange år efter Oeders død.

Oeders landsmand og samtidige C. G. Kratzenstein 
havde som ung fysiker og naturfilosof gjort karriere i 
Tyskland som en af tidens mest lovende eksperter in
den for udforskningen af elektriciteten og dennes te
rapeutiske brug. Allerede som 25-årig var han blevet 

optaget i det fornemme Academia Leopoldina og 
samme år kaldet til et professorat ved det kejserlige vi
denskabelige akademi i St. Petersborg. I 1752, mens 
han på en forskningsrejse lagde til i København, blev 
han kontaktet af universitetets patron, Johan Ludvig 
Holstein, der ønskede ham som professor. Sagen for
løb heldigere end Oeders, således at Kratzenstein i 
1753 kunne tiltræde en stilling som ekstraordinær pro
fessor i eksperimentalfysik ved det københavnske uni
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versitet. Samtidig blev han indvalgt som medlem af 
Videnskabernes Selskab og indgik som medlem af 
Collegium Medicum (Snorrason 1974; Splinter 2006). 
Interessen for Kratzensteins ekspertise var nu ikke så 
meget knyttet til den nye eksperimentelle fysik som til 
hans elektro terapeutiske eksperimenter, der vakte stor 
opmærksomhed både ved hoffet og i bredere kredse. 
Disse spektakulære forsøg på at anvende elektriser- 
maskiner til lægelige formål var netop blevet indført i 
landet af en anden »fremmet«, den kongelige kunst
drejer Lorenz Spengler, der var født i Schweiz og 
kommet til Danmark i 1743. Sammen med bl.a. Oeder 
og Kratzenstein var Spengler en central skikkelse i op
lysningstidens kunstneriske og videnskabelige miljø i 
København (Gouk 1983).

Kratzenstein var en særdeles flittig og alsidig for
sker, der desuden gjorde en stor indsats som undervi
ser, populær forelæser, administrator og forfatter af 
lærebøger. Hans videnskabelige indsats fokuserede 
på den teoretiske forståelse af elektricitetens gåder, 
men han arbejdede også med en lang række andre em
ner af en mere praktisk natur, herunder meteorologi, 
konstruktion af skibsskruer, luftballoner, talemaski
ner, ballistik og øjets gengivelse af farver. Ved univer
sitetet forelæste han i såvel fysiske, kemiske som medi
cinske emner, og ved enkelte lejligheder endda i far
maci, geologi og botanik. Han var en sand polyhistor. 
Karakteristisk for sprogsituationen foretrak den tyske 
Kratzenstein latin som det videnskabelige sprog, og 
det var da også på dette sprog, han udgav sin lærebog 
i fysik for universitetsstuderende. En mindre akade
misk bog udkom på tysk i 1758 (Vorlesungen über die Expe- 
rimental-Physik~) og i en forkortet version i dansk over
sættelse i 1791. Da Kratzenstein i 1753 ankom til Kø
benhavn, kunne han ikke et ord dansk, hvilket betød, 
at hans debut som forfatter i Videnskabernes Selskabs 
skrifter, en lærd afhandling om fosforescerende stof
fer, måtte oversættes fra tysk til dansk (figur 2).

Fra sin ankomst til København i 1753 til sin død i 
1795 opholdt Kratzenstein sig næsten udelukkende i 
Danmark, kun afbrudt afkortere rejser af faglig art til 
bl.a. Sverige og England. Han vedblev dog at pleje 
sine internationale forbindelser gennem en omfangs
rig korrespondance. Selv om han faldt godt til i det 
københavnske miljø, var der i dette miljø ikke stor in
teresse for mere grundvidenskabelige spørgsmål, hvil
ket Kratzenstein ikke kunne undgå at bemærke. I det 
omfang, der var interesse for videnskabelige spørgs
mål, var den begrænset til det mere populære niveau 
og til praktiske anvendelser af videnskaben. Den 
lærde Kratzenstein overvejede da også på sine ældre 

dage at forlade København, både af intellektuelle og 
klimatiske grunde. I et brev fra revolutionsåret 1789 
beklagede han sig til den schweiziske fysiker Georges- 
Louis Le Sage over det strenge og kolde klima, som 
ikke var den eneste ulempe ved at bo i København 
(Kleinert 1988, s. 15):

Her er jeg også den eneste dyrker af fysikken 
(bortset fra nogle »electrificateurs«) & der er ikke 
megen fornøjelse ved således at være isoleret. Der 
er ingen mangel på amatører her, men på for
skere. Størsteparten af kongens officerer, prinser, 
gesandter, præsidenter, rådgivere, oberster &c. 
har været tilhørere og tilskuere til mine fysiske 
kurser; men jeg har ikke kendt til nogen blandt 
dem, som har værdsat den subtile forskning eller 
f.eks. spekulationer om naturfænomenernes før
ste årsager.1

i. »Aussi suis-je ici l’unique cultivateur de la physique (excepté 
quelques electrificateurs) & ce n’est pas grand plaisir d’etre ainsi 
isolé. Les amateurs ne manquent ici, mais les rechercheurs. La 
plupart d’officiers du Roi, Princes, Comtes, Envoyés, Presi
dents, Conseillers, Colonels &c. ont été auditeurs & spectateurs 
de mes cours de physique; mais je ne connois personne parmi 
eux, qui gouteroit les sublimes recherches ou speculations sur 
les premieres causses de phénomenes naturels, p. ex.«.

Kratzenstein forblev dog i København.
Svagheden i dansk naturvidenskab og dermed 

nødvendigheden af at trække på udenlandsk eksper
tise kan illustreres af to videnskabelige ekspeditioner 
i 1760’erne. Den berømte rejse til »det lykkelige Ara
bien«, der på kongens ordre blev planlagt og indledt 
i starten af årtiet, var til dels motiveret i ønsket om at 
indsamle ny naturhistorisk og geografisk-astronomisk 
viden. Planlægningen skyldtes i vidt omfang Kratzen
stein, og de to naturvidenskabelige deltagere på rejsen 
var ligeledes af udenlandsk herkomst. Carsten Nie
buhr - med hvem ekspeditionen ofte associeres - var 
født i Tyskland og tog sig bl.a. af geodætiske målinger 
baseret på astronomiske metoder. Den anden natur
videnskabelige deltager var en finskfødt svensker, Per 
Forsskål, der var kendt som en fremragende naturhi
storiker, og som indsamlede en lang række eksotiske 
dyr og planter på rejsen. Mens Forsskål døde under 
rejsen, nåede Niebuhr som den eneste tilbage til Kø
benhavn i 1767.

På rejsen til det fjerne Arabien skulle Niebuhr bl.a. 
observere den passage, som planeten Venus foretog 
foran Solen den 6. juni 1761. De sjældne Venuspassa
ger påkaldte sig stor og international videnskabelig 
interesse, hvorfor man i København da også ønskede
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at studere den næste passage, der var beregnet til at 
finde sted den 3. juni 1769. Målingerne skulle foregå 
langt mod nord, ved Vardø i det nordligste Norge, 
men bemærkelsesværdigt nok valgte regeringen at 

forbigå de danske astronomer. I realiteten desavoue
rede man astronomiprofessoren Christian Horrebow 
ved i stedet at indkalde en udenlandsk ekspert, i dette 
tilfælde den højt estimerede ungarsk-østrigske astro

FIGUR 2. Kratzen
steins afhandling 
om fosforesceren- 
de stoffer i Viden
skabernes Sel
skabs skriftrække 
fra 1754. Som det 
fremgår, blev den 
oversat fra tysk til 
dansk (fiS. Skrifter 
i754> s. 153).
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nom og jesuiterpræst Maximilian Hell fra observato
riet i Wien (Nielsen 1949). Sammen med sin ungarske 
assistent Johann Sainovics lykkedes det Hell i efter
året 1768 at nå frem til Vardø, som han beskrev som 
»verdens ende, hvor kun få mennesker bor, og hvor 
himlen er dækket med sort klæde« (Kragemo i960, s. 
in). Hans videnskabelige rejse var vellykket, idet den 
resulterede i værdifulde astronomiske og naturhisto
riske observationer, men den foregik altså helt uden 
dansk deltagelse.

Videns- og teknologioverførsel fra udlandet til 
Danmark kunne finde sted på mange måder og invol
verede i flere tilfælde længerevarende besøg af frem
mede eksperter. Et yderligere eksempel, hvor eksper
tisen for en sjælden gangs skyld ikke var hentet i Tysk
land, er konstruktionen af den første danske dampma
skine, der var klar til brug i 1792 (Nielsen 1992). Lidt 
tidligere forsøg på selv at lave en dampmaskine var 
ikke blevet til noget, så i stedet søgte man udenlandsk 
hjælp i form af et par skotske mekanikere med erfa
ring i at bygge dampmaskiner. Under ledelse af An
drew Mitchell og hans formand Alexander Young lyk
kedes det da også at få lavet en »Ild-Machine« på 
Gammelholm. Denne første danske dampmaskine, 
der var af den enkeltvirkende type, blev brugt af flå
den indtil 1801, hvorefter den blev skrottet. Et forsøg 
på at ændre den til en dobbeltvirkende maskine blev 
ikke realiseret. Mitchell, der var teknisk ansvarlig for 
projektet, opholdt sig i København 1788-1801, hvoref
ter han synes at have forladt landet.

Videnskab, sprog og publikationer

Mens danske naturforskere i anden halvdel af 1700- 
tallet var åbne over for og havde et godt kendskab til 
de videnskabelige strømninger, der prægede de større 
lande i Europa, gik det værre med den internationale 
synlighed af egne publikationer og forskningsresulta
ter. Her kan man i et vist omfang tale om provinsia
lisme, idet lokale videnskabelige publikationer i langt 
højere grad var rettet mod hjemlandet end mod den 
europæiske scene. Bidragende til denne tendens var, 
at der stadig blev udgivet mange latinske disputatser; 
disse kunne ganske vist læses overalt i den lærde ver
den, men i realiteten var de ligegyldige og kun bereg
net på lokale karrieremuligheder og det hjemlige aka
demiske miljø. Alvorligere var det nok, at en stadig sti
gende del af den videnskabelige og lærde litteratur i 
kongeriget blev udgivet på dansk og derfor var util
gængelig for næsten alle forskere uden for rigets 
grænser.

Selv om de fleste danske naturforskere skuede ind
ad snarere end udad, var der undtagelser fra reglen. 
Den fremtrædende autodidakte naturhistoriker Otto 
Müller, der var en anerkendt ekspert i infusionsdyr 
(ciliater) og andre smådyr, publicerede fortrinsvis si
ne arbejder på latin og på en sådan måde, at de vakte 
international opmærksomhed. I modsætning til næ
sten alle andre danske naturforskere definerede han 
sin rolle internationalt og ikke i en national eller pa
triotisk sammenhæng. Den lokale sammenhæng var 
på ingen måde fremmed for geodæten og astronomen 
Thomas Bugge, der alligevel formåede at dyrke også 
den internationale dimension. Som en af de meget få 
danske videnskabsmænd i 1700-tallet publicerede han 
afhandlinger i både det engelske Philosophical Transac
tions og det svenske Handlingar, der blev udgivet af 
hhv. Royal Society i London og Vetenskapsakademi- 
en i Stockholm.

Den vigtigste videnskabelige publikationsrække i 
perioden var utvivlsomt de Skrifter, der fra 1745 blev 
udgivet af det nye københavnske Videnskabernes Sel
skab. Der var i starten nogen diskussion om, hvorvidt 
sproget i Skrifter burde være dansk eller latin (andre 
muligheder blev ikke overvejet). Flertallet i Selskabet 
opfattede imidlertid tidsskriftet som primært rettet 
indad, nemlig som et middel til at fremelske videnskab 
i Danmark og således beregnet for danske læsere. Som 
matematikprofessoren Christen Hee udtrykte det i 
1759, måtte Selskabets frembringelser »sigte til at brin
ge videnskaber op hos den danske nation, og ikke for 
at brillere for de udenlandske, til hvilken ende Socie
tetet aldrig burde at besørge nogen latinsk version af 
akterne« (Lomholt 1942, s. 104). Det synes ikke at væ
re faldet nogen ind, at der kunne være andre grunde 
til at publicere på latin - eller, for den sags skyld, på 
fransk eller tysk - end at »brillere for de udenlandske«.

Under alle omstændigheder havde Selskabets 
sprogpolitik den uheldige virkning, at yderst få af de 
udenlandske medlemmer benyttede sig af mulighe
den for at publicere i det københavnske lærde sel
skabs skrifter. Hvorfor skulle de dog? Gjorde de det 
alligevel - og der er enkelte eksempler på det - da 
måtte deres bidrag oversættes fra fx tysk til dansk, 
hvilket ikke just var tillokkende. Som nævnt var dette, 
hvad der skete med Kratzensteins bidrag om fosfore- 
scerende stoffer fra 1753. Artiklen indeholdt faktisk 
flere innovative ideer, men på grund af sproget blev de 
næsten ikke bemærket uden for landets grænser. Et 
andet tidligt bidrag, der kunne have fortjent europæ
isk opmærksomhed, var Krafts store afhandling fra 
1746 om den teoretiske mekanik.
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I overensstemmelse med det lærde selskabs selvop
fattelse var de fleste af artiklerne i Skrifter mere tænkt 
som oplysning for danske læsere end som originale 
forskningsbidrag henvendt til den europæiske lærde 
republik. Som allerede antydet var der dog flere bi
drag af en sådan kvalitet og originalitet, at de under 
andre omstændigheder nok ville have tiltrukket sig 
international opmærksomhed. Et eksempel er den 
afhandling, landmåleren og matematikeren Caspar 
Wessel publicerede i 1799, og hvori han gav et vigtigt 
bidrag til forståelsen af de komplekse tal. Denne vær
difulde afhandling vakte ingen opmærksomhed, hver
ken nationalt eller internationalt, og det varede næ
sten 100 år, før udenlandske matematikere blev klar 
over dens originalitet og fik den oversat til et hoved
sprog, i dette tilfælde fransk.

Den vidtstrakte brug af det danske sprog medførte 
dog langtfra automatisk international anonymitet el
ler isolation. Dette skyldtes, at der i tiden fandtes ad
skillige publikationer, som i oversat form bragte korte 
uddrag eller anmeldelser af videnskabelige bidrag 
også på mindre kendte sprog som dansk. For blot at 
nævnte et enkelt eksempel kunne engelske læsere i 
Philosophical Magazine følge en oversættelse af en af
handling, den fornemme amatørforsker Adam Wil
helm Hauch i 1793 havde publiceret i Videnskabernes 
Selskabs skriftrække om et nyt elektrisk måleinstru
ment. Et andet eksempel på det ganske finmaskede 
europæiske kommunikationsnet er de astronomiske 
observationer, der i København i 1764 førte til en tilsy
neladende bekræftelse af det kontroversielle spørgs
mål om Venus’ måne (Kragh 2008, s. 59-68). Disse ob
servationer blev beskrevet på dansk i Videnskabernes 
Selskabs Skrifler, men ikke i den internationale astro
nomiske litteratur. Alligevel var de ikke ganske ukend
te blandt europæiske astronomer, idet de blev nævnt i 
et af tidens almenkulturelle tidsskrifter, Gazette Litéraire 
de I’Europe.

Var den danske videnskabelige litteratur kun i 
ringe grad rettet mod det store udland, var der mod
sat i Danmark en stor interesse for udenlandske pub
likationer af videnskabelig og lærd art. Interessen var 
på ingen måde begrænset til akademisk faglitteratur, 
men omfattede i høj grad også den mere lette og po
pulære genre, der var et karakterisk element i oplys
ningstidens litterære kultur. En lind strøm af denne 
type bøger nåede Danmark i form af oversættelser, 
især fra tysk og fransk og i sjældnere tilfælde også fra 
engelsk, italiensk og svensk. Den oversatte faglittera
tur dækkede et meget bredt spektrum, strækkende sig 
fra den populære genre »naturlig magi« til omfangs

rige og seriøse klassikere. Oversætterne var i mange 
tilfælde ikke blot sprogligt kompetente, men havde 
også betydelig videnskabelig indsigt, sådan som til
fældet var med officeren Christian Carl Pflueg. Blandt 
Pfluegs oversættelser var en dansk version af Imma
nuel Kants kosmologiske værk fra 1755, Allgemeine Na
turgeschichte undTheorie des Himmels. Flere af oversætterne 
var desuden professorer eller aktive naturforskere, der 
via deres oversættelser indførte vigtige udenlandske 
værker til undervisning og anden brug i Danmark. 
Dette gjaldt den naturhistoriske professor Gregers 
Wad, der selv oversatte den førende franske zoolog 
Georges Cuviers Tableau élémentaire til dansk, hvor den 
udkom 1801-03 i to bind som Begyndelsesgrunde i Dyrhi
storien.

Kontakten til udlandet

Mens studiet af udenlandsk litteratur var vigtig for 
danske naturforskere, var det endnu vigtigere at skabe 
direkte kontakter gennem studierejser til de større 
europæiske byer og lærdomscentre. Denne tradition 
med ofte meget langvarige studie- og forskningsop
hold i udlandet var startet i slutningen af 1500-tallet, 
og den fortsatte i oplysningstiden. Dog var rejserne 
noget færre, og de var normalt også kortere og mere 
målrettede end tidligere. Nogle af rejserne blev betalt 
direkte af kongens kasse, mens andre rejsestipendier 
skyldtes private legater eller den i 1765 grundlagte 
statsfond med navnet Fonden ad usus publicos. Både stu
derende og yngre naturforskere tog på rejser, enten 
for at uddanne sig eller for at bringe ny viden tilbage 
til Danmark til brug for de hjemlige institutioner. For 
de studerendes vedkommende var de tyske universi
tetsbyer som Göttingen, Leipzig og Jena de mest po
pulære mål. I perioden 1761-90 var det samlede antal 
danske studerende i udlandet 332, hvilket tal skal sam
menlignes med det lille antal nyimmatrikulerede ved 
universitetet i København, nemlig ca. 200 per år.

De fleste rejsestipendier var rettet mod teologiske 
studerende, men to private legater imødekom især an
søgere med naturvidenskabelige, farmaceutiske og 
medicinske interesser, nemlig Thotts og Cappels lega
ter. Sidstnævnte, der skyldtes den prominente tysk
fødte apoteker Joachim Dietrich Cappel, blev første 
gang uddelt i 1786. Det tilfaldt den unge Heinrich 
C. F. Schumacher, der 1786-89 besøgte Paris og Lon
don for at studere medicinske og naturhistoriske vi
denskaber. Flere af rejserne var ganske langvarige og 
varierede. Som et tidligt eksempel kan nævnes Jens 
Kraft, der 1744-46 besøgte bl.a. Halle, Basel og Paris.
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Ikke blot overværede han forelæsninger og disputat
ser, han traf også mange af tidens fremtrædende ma
tematikere og fysikere, herunder Daniel Bernoulli, 
Alexis Claude Clairaut og Jean d’Alembert. Disse og 
andre lærde repræsenterede et videnskabeligt niveau, 
der ikke fandtes i Danmark, og som derfor kun kunne 
læres ved ophold i udlandet. Lidt senere blev den tid
ligere nævnte Oeder sendt på en længere rejse til Hol
land, England, Frankrig og Tyskland (Anker 1951). 
Oeders studierejse 1754-55, der foregik for kongens 
regning, havde en anden karakter, idet den var direkte 
knyttet til hans ansættelse som leder af den kongelige 
botaniske have. Han skulle i udlandet bese tilsva
rende haver og derved hente erfaringer til den nye bo
taniske have i København.

Der var flere måder, hvorpå en ung og ambitiøs na
turforsker kunne stifte bekendtskab med den lærde 
europæiske verden, og de behøvede ikke at være be
tinget af offentlig støtte. Otto Müller modtog ingen 
rejsestipendier, men som huslærer for den rige familie 
Schulin på Frederiksdal Slot kom han alligevel rundt 
i Europa, hvilket var med til at styrke hans internatio
nale udsyn, ligesom det skaffede ham værdifulde kon
takter. I Schweiz mødte han således Albrecht von Hal
ler og Charles Bonnet, og i Paris stiftede han bekendt
skab med førende naturhistorikere som Duhamel du 
Monceau og Michel Adanson. Den fornemme og vel
havende Adam Hauch behøvede hverken stipendier 
eller anden støtte for at tage til udlandet. 11788-89 var 
han på en videnskabelig rejse til Tyskland, Frankrig 
og England, hvor han mødte nogle af tidens mest 
fremtrædende naturforskere, herunder Martin Klap
roth og Joseph Priestly. I Paris stiftede han muligvis 
bekendtskab med den berømte kemiker Antoine- 
Laurent Lavoisier.

Endelig kan fra den senere periode nævnes Tho
mas Bugge, der efter at være blevet astronomisk pro
fessor i 1777 foretog en længere rejse til Holland, Tysk
land og England med det klare formål at indhente vi
den og teknologi, som kunne bruges til at bringe ob
servatoriet på Rundetårn op på den bedste videnska
belige standard. Denne rejse blev støttet af en konge
lig bevilling på 7.000 rigsdaler. Bugge skaffede sig 
ikke blot den nødvendige viden, han sugede også til 
sig af anden videnskab og knyttede værdifulde kon
takter til astronomer og instrumentmagere i udlandet 
(Pedersen 1982). En ganske anderledes type studierej
ser var de, der gik til Uppsala i 1750’erne og 1760’erne 
og udelukkende var motiveret i tilstedeværelsen af 
den navnkundige Carl von Linné, den indflydelses
rige svenske botaniker og zoolog. Mindst ti unge dan

ske naturhistorikere besøgte Linné i Uppsala, hvor de 
lærte om hans nye måde at studere dyre- og planteri
get på.

Den vigtigste af Linnés danske elever var den 
norskfødte Martin Vahl, der opholdt sig i Uppsala 
1769-74, hvor han overvejede at tage en svensk doktor
grad i medicin. Det blev dog ikke til noget, måske 
fordi en dansk ven i et brev frarådede ham dette: 
»Men, bedste ven, er Uppsala det sted, hvor man bør 
studere medicin? ... Var det ikke bedre og mere ære
fuldt at tage denne [doktorgrad] i dit fædreland, da 
det jo er bekendt, at de udenlandske doktorhatte ikke 
altid bliver påsat de værdigste hoveder, men dem, der 
betaler bedst?« (Friis 2000, s. 15). Vahl blev senere 
sendt på en toårig studierejse, der blev finansieret af 
en kongelig bevilling. Rejsen bragte ham ikke blot til 
de sædvanlige destinationer som Holland, England 
og Frankrig, men også til mere eksotiske steder, her
under Spanien og Sardinien. Ja, Vahl kom helt til 
»Barbariet«, dvs. området omkring Tunis. Efter hjem
komsten i 1785 blev han udnævnt til at lede det fort
satte projekt med udgivelsen af Flora Danica, og i 1801 
blev han endelig ordinær professor ved universitetet i 
København.

De danske rejser til Linnés Sverige var usædvan
lige, idet der normalt kun var meget ringe kontakt 
mellem de videnskabelige miljøer i de to skandinavi
ske lande. Denne mangel på videnskabelig kontakt 
med Sverige er ganske påfaldende, ikke mindst fordi 
broderlandet østpå i oplysningstiden hørte til den eu
ropæiske elite inden for videnskaber som kemi, natur
historie, astronomi og mineralogi. Forskellen i inter
national anseelse mellem dansk og svensk naturviden
skab kan illustreres gennem de udenlandske medlem
mer af Royal Society, et af tidens fornemste videnska
belige akademier. I perioden mellem 1742 og 1800 var 
der ganske vist flere danske medlemmer af Royal So
ciety, men ingen af dem var aktive naturforskere. I 
modsætning hertil var adskillige svenske videnskabs- 
mænd medlem af selskabet i London, heriblandt Lin
né, Anders Celsius og Samuel Klingenstierna.

Danske naturforskere ville have haft stor fordel af 
besøg hos og nære kontakter med svenske kolleger, 
men sådanne var sjældne, både på det personlige og 
det mere institutionelle plan. Skandinavismen lå end
nu ude i fremtiden. Man kunne have forventet kon
takter og måske fælles initiativer mellem det danske 
Videnskabernes Selskab og det svenske Vetenskapsa- 
kademien, men heller ikke sådanne fandtes i perio
den. I det beskedne omfang, der var faglige kontakter 
mellem danske og svenske videnskabsmænd, foregik 
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det typisk, når man mødtes i europæiske metropoler 
som Paris og London. Først i det følgende århundrede 
ændredes dette mønster og blev afløst af et tæt samar
bejde mellem nordiske naturvidenskabsmænd, sådan 
som det manifesterede sig ved den i 1839 påbegyndte 
række af skandinaviske naturforskermøder.

Mens der var en betydelig trafik af danske viden- 
skabsmænd til udlandet, hørte det til sjældenhederne, 
at udenlandske naturforskere fandt det ulejligheden 
værd at besøge Danmark. Det skete dog i enkelte til
fælde og da typisk, fordi de var enroute til Norge eller 
Sverige. Et sådant tilfælde var den engelske mineralog 
Edward Daniel Clarke, der i 1799 ankom til Køben
havn. Clarke var ikke imponeret over det videnskabe
lige niveau i den danske hovedstad, som han beskrev 
således (Barton 1998, s. 29):

Det forekommer os, at en rejse fra London til 
København kunne vise hvordan et århundrede 
var kommet tilbage; i sidstnævnte by findes alting 
at være, som det var i førstnævnte for hundrede 
år siden. ... Der savnes hverken nidkærhed eller 
flid, når det gælder litteraturen: men sammenlig
net med resten af Europa er danskerne altid til
bage i videnskabeligt fremskridt.2

2. »To our eyes, it seemed, indeed, that a journey from London 
to Copenhagen might exhibit the retrocession of a century; 
every thing being found, in the latter city, as it existed in the 
former a hundred years before. ... In literature, neither zeal nor 
industry is wanted: but compared with the rest of Europe, the 
Danes are always behind in the progress of science«.

Dommen var måske urimelig hård, men den var ikke 
helt ved siden af.
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Udenfor murene
Jødisk integration og samfundsengagement

AF MARTIN SCHWARZ LAUSTEN
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figur i. Stephan Schultz (1714-1776). Fra Stephan 
Schultz: Der Leitungen des Höchsten, bind 4, Halle 1774. 
Foto: Det Kongelige Bibliotek.

I 1742 gik den tyske teolog Stephan Schultz rundt i 
København og forsøgte at få jøder omvendt til kri
stendommen (figur 1). Han og en ledsager, J. A. Mani- 
tius, var udsendt fra Institutumjudaicumetmuhamedicumi 
det pietistiske center i Halle. Her uddannede man så
danne jødemissionærer, trykte kristne katekismer, 
særligt beregnet for jøder, og skrifter fra Det ny Testa
mente på jiddisch og hebraisk og andet materiale, 
som skulle benyttes under missionsrejserne i Europa 
og Mellemøsten. På gader og torve, ved synagoger og 
markedspladser skulle de forsøge at komme i samtaler 
med jøder og overbevise dem om, at kristendommen 
var den eneste sande form for gudsdyrkelse, og navn
lig at jødedommen var en falsk religion, som ledte 
medlemmerne direkte i helvede efter døden.

Schultz var et ejendommeligt menneske, arrogant, 
barsk over for medarbejdere og uforsonlig over for jø
der, men også i besiddelse af en vis ydmyghed, i hvert 
fald hvis man tog ham på ordet. Efter vor tids opfat
telse aldeles upsykologisk i sin fremfærd, provokeren
de og direkte i sine agitationer. Han havde rejst i Mel
lemøsten - der havde han anlagt sig den hovedbe
klædning, som også har fået københavnerne til at 
kigge efter ham en ekstra gang - og dertil kom, at han 
var et sproggeni. Foruden de europæiske hovedsprog 
beherskede han bl.a. tyrkisk, arabisk, koptisk, persisk 
og armensk, ligesom han også havde sat sig noget ind 
i det danske sprog.

Kristent missionsforsøg 
blandt københavnske jøder

Det kristne missionsfremstød over for jøderne i Dan
mark i 1742 var led i et projekt, der var begyndt på 
samme vis i 1734, og som fortsatte i 1748. Missionærer
nes detaljerede utrykte dagbøger og indberetninger 
fra Danmarksrejserne, der stadig findes i Halle, og 
som jeg for få år siden kunne fremdrage og udnytte, 
rummer mange særdeles interessante oplysninger om 
missionærernes program, deres metoder, om det jødi
ske miljø i København og i enkelte andre danske byer, 
som vi ikke tidligere har haft kendskab til. I Nyborg 
lykkedes det missionærerne at føre religionssamtaler 
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med familien Nathan, i København med familierne 
Levin Goldschmidt, Moses Cantor, Wulf Unna, for
mentlig også med rabbiner Marcus David, Levin Sa
lomon og rabbiner Hirsch Levi. De diskuterede synet 
på Bibelen, opfattelsen af Moseloven, spørgsmålet, 
om Jesus var Messias, og andre centrale emner. Inter
essant er det, at i flere af familierne var det kvinderne, 
der som fortrolige med jødisk tro og ceremonier liden
skabeligt afviste missionærerne, som også af denne 
grund reagerede voldsomt.

Hele dette spændende opgør skal ikke gentages 
her. Men det kan tilføjes, at Stephan Schultz ganske 
vist var pietist, men karakteristisk nok også en mand, 
som var grebet af oplysningstidens nysgerrige trang 
til oplevelse og beskrivelse af bemærkelsesværdige 
bygninger, folkeliv, skikke og begivenheder. I Køben
havn opsøgte han fx Det Kongelige Bibliotek, hvor han be
gejstredes af de mange orientalske og kinesiske manu
skripter og af bogsalen med galleriet, Zoologisk Have, 
hvor han detaljeret opremsede de mange slags duer, 
fasaner, leoparder, aber o.a. Navnlig var han optaget 
af løverne, hvis udseende, styrke og brøl han beskrev 
med betagelse. Han så iskælderen under Frederiksberg 
slot, hvor han forstod, at is kunne undgå at smelte selv 
midt om sommeren. Han oplevede Kunstkammerets 
samlinger af udstoppede dyr, kongelige personer som 
voksfigurer, sjældne væsener i sprit, kostbare krukker 
osv. Han begejstredes af krigsskibet Christian VI, som 
lå i dok. Det var det største skib, han nogensinde hav
de set, og han beskrev detaljeret over en hel side ski
bets indretning, kahytter, kanoner mv. Til sidst er det, 
som om han griber sig i det og husker på, at han trods 
alt er i København ikke som turist, men som kristen 
missionær, og han slutter den lange skildring her med 
et »Dog Noahs ark var sikkert større!«

Missionærerne blev i øvrigt afvist af de fleste jøder, 
de fik ikke omvendt en eneste jøde til kristendom, og 
de kunne konkludere, at jøderne i Danmark var hårde 
som gamle egetræer, rodfæstede i den jødiske tro og 
ikke til at stikke i! (Schwarz Lausten 2000, s. 116 og 
257-4I7)-

Det jødiske samfund i København

Det jødiske samfund i København bestod på den tid 
af 60-70 familier, og Københavns befolkning omfat
tede ca. 70.000 personer. De første bosættelsestilla
delser til udenlandske jøder var blevet givet i 1670’- 
erne, i 1684 fik jøderne lov til at holde synagogeguds
tjenester, som dog if. den kongelige tilladelse kun 
måtte holdes »i tillukte Kamre og uden Prædiken, saa 

at ingen Forargelse deraf aarsages« ( Schwarz Lausten 
1992, s. 430). Missionærernes beskrivelser giver et 
godt indtryk af samfundets isolation. Det var en luk
ket verden med egen jurisdiktion for skole, fattigfor
sorg og skifte ved dødsfald, med egne religiøse for
skrifter for ægteskab, skilsmisse og dødsfald, beskyt
tet bag Toraens og Talmuds mure, styret af »De æld
ste«, som havde suveræn myndighed over alt og alle. 
Rabbinerne og lærerne var gerne polske, og de be
stræbte sig på at holde menighedens fast i en åndelig 
ghetto. En af dem advarede endog menigheden mod 
at lære dansk og tale det hjemme. Ved klædedragt, 
sprog, spisevaner, skikke og brug i hjemmene adskilte 
jøderne sig fra det øvrige samfund (Borchsenius 1968, 
s. 37). Hertil kom, at de tilhørte jødedommen, som 
den kristne kirke lige fra begyndelsen havde haft et 
særdeles anstrengt forhold til. De blev betragtet som 

fremmede, af kirkens mænd som farlige, og trods den 
bevilgede religionsfrihed gjorde statskirkens gejstlige 
ledere og det teologiske fakultets mænd, hvad de kun
ne for at begrænse jødernes udfoldelse (Schwarz Lau
sten 2000, s. 171-256, og 2002, s. 205-341).

Den jødiske oplysningsbevægelse

50 år efter jødemissionæren Stephan Schultz’ anstren
gelser over for det lukkede jødiske miljø i København 
agtede en gruppe jødiske mænd at bryde ud, hæve 
isolationen og så at sige lede jøderne ud i det omgi
vende samfund, således at de kunne deltage i dets ak
tiviteter på lige fod med alle andre. Tilskyndelsen til 
dette epokegørende skridt kom fra Tyskland. Man 
kan sige, at enfremmed, nemlig Moses Mendelssohn, 
påvirkede defiemmede i København til at bevæge sig i 
en anden retning, til at komme uden for murene.

Det skulle få umådelig betydning for det jødiske 
samfund, ligesom det skulle blive en historisk driv
kraft af betydelige dimensioner for resten af det dan
ske samfund. Men megen modstand både inden for 
murene og udenfor måtte overvindes, før emancipa
tionen og den fulde integration lykkedes.

Hvad var det for kræfter, som satte alt dette i gang? 
Moses Mendelssohn (1729-1786), religionsfilosof, bi
beloversætter og fortolker, var den åndelige leder af 
det jødiske samfund i Tyskland (figur 2). Han hørte 
ikke hjemme i den traditionelle jødedom, men blev 
den førende talsmand for oplysningsbevægelsen 
blandt jøder, Haskalah. Generelt kan man sige, at han 
ville forene jødedommen med den af Oplysningen præ
gede moderne ikke-jødiske kultur, med oplysningsbe-
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figur 2. Moses Mendelssohn (1729-1786).
Kobberstik af I. G. Müller fra 1787. Foto: Det Konge
lige Bibliotek.

vægeisens fornuftsreligion. Han og hans tilhængere 
fastholdt lydighedskravet over for Moseloven, men 
stræbte samtidig efter en kulturåben jødedom, hvor 
tro og fornuft var harmoniseret, hvor messiasforvent- 
ningerne blev marginaliseret og rabbinernes talmudi
ske dominans reduceret. I denne sammenhæng kræ
vede dejødernes emancipation. Mendelssohn var over
bevist om, at man med fornuftsmæssige argumenter 
kunne bane vej for dette projekt, og at jøder og kristne 
så ville kunne leve i harmoni med hinanden. Den 
åbenbaringsløse, naturlige religion omfattede nemlig 
hele menneskeheden. Jøderne havde blot visse særlige 
forpligtelser i form af nogle ritual- og ceremonilove.

Dette standpunkt kunne let misforstås. Man kun

ne tro, at han var på vej væk fra jødedommen og over 
i kristendommen. Sådan opfattede fx den unge 
schweiziske præst Johann Caspar Lavater sagen, men 
over for ham gjorde Mendelssohn det klart, at han var 
overbevist om jødedommens sandhed, og få måneder 
før sin død fremstillede han klart sin jødiske fromhed 
i et berømt brev til Sophie Schwarz (Schwarz Lausten 
2002, s. 592f). Da Moses Mendelssohn havde familie
medlemmer i København, som han stod i kontakt 
med, svogrene Moses Fürst og Joseph Abraham Gug
genheim, kunne hans jødiske oplysningstanker hur
tigt vinde indpas i byen, og der var da også adskillige 
jødiske mænd i København, som abonnerede på den 
tyske oplysningsjødedoms tidsskrift Ha-Me’assef (Sam
leren). Inden vi ser på de praktiske følger af disse tan
ker, kan det være nyttigt at få et indtryk af, hvilke pla
ner denne kreds af jødiske mænd fremførte, og hvilke 
midler de benyttede sig af.

Konservative og oplyste københavnske jøder

Da der i flere år havde været intern uenighed i den jø
diske menighed om, hvilken vej man skulle vandre for 
at tilpasse sig det omgivende samfund, nedsatte rege
ringen (kongen) en kommission, som skulle udforme 
retningslinjer. Til denne kommission blev der ind
sendt adskillige forslag. Et af dem var skrevet af Wulf 
Lazarus Wallich. Han havde tidligere været årsag til en 
strid i menigheden, fordi han var mødt frem i synago
gen med moderne paryk. De ældste forbød dette, han 
og en anden anlagde sag mod dem, og det hele endte 
med et kompromis i 1791. Denne såkaldte »paryk
strid« kan nok virke kuriøs nu, men var i virkelighe
den et karakteristisk udslag af opgøret mellem de kon
servative og de reformvenlige på overgangen til mo
derne tid (Schwarz Lausten 2002, s. 8of). I sin 17 sider 
lange skrivelse til den kongelige kommission fra 1795 
pegede han på de mange faktorer, som bevirkede, at 
jøderne i byen blev undertrykt affremmede (dvs. polske 
rabbinere og lærere) og af De ældste, som forhin
drede den jødiske menigheds »fuldkomne Forbed
ring, baade i Henseende til dens moralske og politiske 
Tilstand.« Helt i overensstemmelse med Moses Men
delssohn erklærede han, at jøderne i Danmark kun 
burde »bekende sig til den Naturlige Religion og er
kende den Mosaiske Lovs anseelse«, tage afstand fra 
ledelsens »uoplyste Tænkemaade«, erklære, at de vil
le være villige til »med alle øvrige Statens Borgere i et 
og alt at adlyde Fædrelandets vise Bestyrelse«, sørge 
for, at drengene ikke fastholdtes i en elendig undervis
ning, at lærerne var danske, og at piger også fik til
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budt undervisning. Således kunne jøderne blive »go
de patriotiske Borgere«, og de ville så gøre sig vær
dige til, at lovgiveren ikke længere ville gøre forskel 
på »hans Christelige og hans Jødiske Undersåtter« 
(smst. s. 90-97).

En anden af de jødiske oplysningsmænd, Moses 
Fürst, skrev også flere indlæg imod de rådende til
stande i menigheden (smst. s. 76-89), og den i samti
den kendte grosserer Gottleb Euchel gjorde ligeledes 
op med de konservative i menigheden, gik ind for mo
derne skoleundervisning af jødiske børn og ville gøre 
op med rabbinerens jurisdiktionelle beføjelser; Eu- 
chels hovedprincip var, at jøderne skulle betragtes og 
virke som alle andre danske statsborgere, blot med en 
anden religion (smst. s. 99).

Ganske vist blev det store flertal af jøderne i Kø
benhavn - de, der kaldtes højtyske jøder - betragtet 
som fremmede af det øvrige samfund, men særligt 
fremmede - om man kan gradbøje dette udtryk - var 
de såkaldte portugisiske jøder. Denne meget mindre 
gruppe, som stammede fra de indvandrede sefardiske 
jødiske slægter, havde deres egen gudstjenesteform, 
eget sprog, egne ceremonier og privilegier, og de var 
kun fælles med den »tyske« menighed om visse ind
retninger. En af deres ledende mænd, Jeremias Hen
riques, indleverede en 43 sider stor skrivelse, hvor han 
analyserede jødernes stilling og anførte en række re
formforslag, bl.a. at jødiske børn skulle gå i samme 
skoler som de kristne, at det jødiske fattigvæsen skulle 
opløses, så fattige jøder hørte ind under den alminde
lige fattigforsorg, og at jøder skulle rette sig efter al 
dansk lovgivning, undtagen hvad deres egen gudstje
neste angik. Således ville det mål blive nået, at jøderne 
blev »Borgere, der med deres christne Medborgere 
skulde have samme Opdragelse, uden for saavidt Un- 
derviisning i Religionen deri maatte giøre Foran
dring, og selv samme Pligter og selv samme Rettighe
der« (smst. s. 99-104).

Den ledende i alle disse bestræbelser blev den lidt yn
gre Mendel Levin Nathanson (1780-1868, figur 3). Fra Al
tona var han rejst til København, hvor han først arbej
dede i handelshuset A. J. Meyer & Søn. Efter uddan
nelsesrejser til udlandet blev han kompagnon i fir
maet Meyer & Trier. Han skrev nationaløkonomiske 
og statistiske værker, blev redaktør af Berlingske Ti
dende og forfattede noveller og teaterstykker. Han 
støttede kraftigt forsøget på at indføre yderligtgående 
reformer af gudstjenestelivet, stod bag oprettelsen af 
en jødisk drengeskole i 1805, medvirkede ved oprettel
sen af pigeskolen i 1810 og tilskyndede til udarbejdel

sen af den lærebog i jødedom, som var blevet nødven
dig, da regeringen indførte »konfirmation« også i den 
jødiske menighed. Ligeledes stod han bag sociale 
hjælpeforanstaltninger. I arbejdet med at fremme op
lysningens tanker i det jødiske samfund og moderni
sere det måtte man efter hans opfattelse nødvendigvis 
bekæmpe den »gammeldags rabbinisme«. Med for
agt kunne han sige, at overrabbiner Gedalia Levin (d. 
1793) var af »den polske race« og som sådan en af de 
udlændinge, som var en hindring for fremdrift og dy
namik. Karakteristisk nok slog Nathanson ned på Le
vins og andre udenlandske læreres manglende ønske 
om og evne til at glide ind i det danske samfund, og 
han kunne skrive om hans

Utrolige Uvidenhed ... en Præst blottet for alle 
Kundskaber ... som ikke kjendte det allermindste 
til det Land, hvori han levede og ikke til Landets 
Sprog, kort sagt, en Præst, som ikke i nogen Hen
seende, hverken ved Prædiken eller paa anden 
Maade kunne bidrage til at fremme Oplysningen, 
da han selv stod paa et lavt Trin af Cultur 
(Nathanson i860, s. 30 og 38. Schwarz Lausten 
2002, s. 46-48, 77-81,117, i25f og 320-331).

Det jødiske frihedsbrev og 
bevægelsen ud over murene

Efter meget store, livlige diskussioner endte det hele 
med den kongelige anordning af 29. marts 1814 - med 
nogen ret kaldt det jødiske frihedsbrev - som stort set 
ligestillede de jødiske borgere med alle andre borgere 
i Danmark (Schwarz Lausten 2002, s. 133-136). Både 
fra jødisk side og fra Frederik VI og hans oplysnings
rådgiveres side havde man skridt for skridt bevæget 
sig frem til dette foreløbige højdepunkt af den jødiske 
emancipation og integration. Juristen Anders Sandøe 
Ørsted og Mendel Levin Nathanson var blandt de 
fremtrædende personligheder, som i fællesskab arbej
dede på dette projekt (smst. s. 133-141). Det lykkedes, 
selv om der også var modstand mod reformerne i det 
jødiske miljø:

Det er imidlertid uomstvisteligt, at nyordningen 
skabte helt nye muligheder for, at medlemmer af 
de jødiske menigheder nu kunne gøre sig langt 
stærkere gældende indenfor det danske samfund 
og lade dette nyde gavn af de mange forskellige 
og rige talenter, som under de hidtil eksisterende 
forhold kun havde haft yderst begrænsede mulig
heder for udvikling og nyttegørelse (Blüdnikow 
ogjørgensen 1984, s. 85).
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figur 3. Mendel Levin Nathanson (1780-1868) med familie, fotograferet i anledning af hans 80-års-fødselsdag den 
20/111860. Det er et festligt familiebillede, men også et godt vidnesbyrd om jødisk integration og assimilation. 
I bageste række er nr. 1 fra venstre forstander, cand.theol. William Jacobsen, nr. 2 er digteren Henrik Hertz, nr. 3 
grosserer Fritz Seligman Trier, nr. 4 højskoleforstander, cand.theol. Ernst Trier, nr. 6 grosserer Jacob Trier, nr. 7 sog
nepræst Ferdinand Nansen, yderst til højre sognepræst Otto Jacobsen, næstyderst løjtnant Edward Jacobsen. I for
reste række er pigen til venstre for fødselaren Esther Henriette Nansen, som blev gift med pastor Poul Egede Glahn. 
Foto: Det Kongelige Bibliotek.

Også mange fra statskirkens rækker havde i årenes løb 
modarbejdet denne udvikling, men der var der dog 
også i København gejstlige med biskop Nicolaj Edin
ger Balle i spidsen, som samarbejdede med regerin
gen og med de jødiske oplysningsmænd om dette pro
jekt. Et meget vigtigt skridt undervejs var biskop Bal
les positive holdning til, at en jøde og en kristen kun
ne indgå ægteskab og beholde hver deres religion i 
dette (1799, Schwarz Lausten 2002, s. 250-265). Lige
ledes blev tilladelsen til, at også jødiske drenge kunne 
optages i latinskolerne, af stor betydning (1798, smst. 

s. 248-250), og den fulgtes op, da der i 1840’erne åbne
des adgang for jødiske studenters optagelse på stu
denterkollegier og for jødiske mænds ansættelse ved 
universitetet (Schwarz Lausten 2005, s. 225-242). Til
skyndelsen kom udefra, fra den almindelige oplys
ningsbevægelse i Frankrig og fra Moses Mendels
sohns jødiske oplysningsbevægelse i Tyskland (figur 
2). Ganske vist havde jøder endnu ikke fuld adgang til 
alle offentlige embeder, man bevarede en diskrimine
rende jødeedsformular, og en kongelig tilladelse til 
gennemrejse og til bosættelse var stadig nødvendig, 
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ligesom der var andre begrænsninger. Men Grundlo
ven i 1849 °S andfe love i 1800-tallet ophævede efter
hånden skellene.

Overrabbiner Abraham Alexander Wolf 
og angrebet fra »Talmudfjender«

Hertil kom et andet forhold. I 1829 tiltrådte Abraham 
Alexander Wolf (1801-1891) embedet som overrabbiner i 
København. Det var igen en fremmed, en mand ude
fra, som skulle få afgørende betydning både for den 
jødiske menighed og for dennes placering i det omgi
vende samfund. Menigheden kunne ikke have valgt 
en bedre mand til dette embede på dette tidspunkt, og 
da han bestred embedet i næsten hele 1800-tallet, fik 
han betydning for den jødiske menighed faktisk helt 
frem til nutiden.

Wolf var dr.phil. fra Giessen universitet. Foruden 
naturligvis rabbinsk teologi beherskede han også den 
kristne dogmatik og kirkehistorie. Han var en myndig 
og karismatisk person, som formåede at balancere 
mellem de konservative og reformfolkene, idet han 
holdt sammen på fløjene i den jødiske menighed og 
nidkært vogtede over enhver antijødisk opposition. 
Han indførte prædiken på dansk i den ellers hebraisk- 
sprogede synagogegudstjeneste, var kulturåben, stod 
på god fod med flere af de førende kristne teologer og 
formåede at tilpasse den danske jødedom til datidens 
moderne samfundsforhold. Han gav Mosaisk Troes- 
samfund den dynamik, som både styrkede menighe
den indadtil og tilskyndede jøder til at gå ud og enga
gere sig i det omgivende samfunds videnskab og kul
tur (Schwarz Lausten 2005, s. rc>5f, og 2007, s. 36-52).

Dette foregik især fra midten af 1800-tallet, men det 
skal dog tilføjes, at mange forhindringer og direkte 
modstand måtte overvindes. Samtidig med udstedel
sen af det såkaldte frihedsbrev indledte nogle intellek
tuelle som et ekko af begivenheder i Tyskland litte
rære angreb mod jøderne (1814-1816), og de efterfulg
tes af bølleoptøjer mod jødiske forretninger og perso
ner i København i 1819 (Schwarz Lausten 2002, s. 341- 
374, og 2005, s.16-35). 11870’erne fremførtes igen hef
tige antijødiske angreb, denne gang af gejstlige fra 
statskirken med Sjællands biskop H. L. Martensen i 
spidsen. Karakteristisk nok blev de dygtigt og overbe
visende fejet af bordet af overrabbiner Wolf i et næ
sten 600 sider langt værk, Talmudfjender. Et Genmæle mod 
de seneste Angreb paa jøderne og Jødedommen, København 
1878 (Schwarz Lausten 2007, s. 53-117).

Jøders indflydelse i erhvervslivet.

Jøderne havde taget skridtet uden for murene, og 
denne dynamik skulle få den allerstørste betydning 
for dansk erhvervsliv, videnskab, kunst, presse og po
litik. Nogle eksempler fra den tidlige periode skal 
nævnes.

Joseph Hambro (1780-1848), hvis far var indvan
dret fra Hamburg, etablerede både manufakturhan
del, dampmølle - landets første - slagteri med henblik 
på skinkeeksport og henkogningsvirksomhed. Navn
lig skabte han en af landets største vekselererforret
ninger, som flere gange formidlede statslån. Sønnen 
Carl Joachim Hambro (1807-1877) flyttede virksomhe
den til London, hvor han skabte Hambros Bank, som 
også formidlede statslån til Danmark. Blandt stifterne 
af Privatbanken i 1857 var vekselerer David Baruch 
Adler (1826-1878) og grosserer Moritz Gerson Mel
chior (1816-1884). Gottlieb Abrahamson Gedalia 
(1816-1892) oprettede Landmandsbanken i 1871 og fik 
Isak Glückstadt (1839-1910) ansat som direktør. Et be
tydeligt vekselererfirma blev firmaet Henriques, som 
arbejdede med mange internationale kontakter og 
formidlede flere offentlige lån.

Grossererfirmaet Moses & Søn G. Melchior, som 
handlede med vestindiske varer og tilmed fik oprettet 
en filial i Australien, var grundlagt af en jødisk mand 
indvandret fra Hamburg. Bing & Grøndahls Porce
lænsfabrik blev grundlagt i 1853 af Jacob Hermann 
Bing og Meyer Hermann Bing (1807-1883) i samar
bejde med Fr. V. Grøndahl.

Mange jødiske handelsmænd havde særligt kend
skab til manufakturhandel og gode kontakter til ud
landet. En af de store tekstilfabrikanter blev Moritz 
Aron Goldschmidt (1822-1888), som også opbyggede 
et net af detailforretninger. Man kunne også nævne 
Rubens Bomuldsvæveri i København, Harry Dessaus 
(1862-1915) uldspinderi og væveri i Odense og Jacob 
Heinrich Morescos (1828-1906) damekonfektion. En 
større virksomhed blev også Heinrich Hirschsprungs 
(1836-1908) tobaksfabrik. Philip Wulff Heymans 
(1837-1893) aktiviteter var mangesidige. Han opret
tede flere slagterier og eksporterede bacon og smør til 
England. Desuden var han blandt stifterne af Tuborgs 
fabrikker og blev både den største enkeltaktionær og 
leder af bryggeriet. Også blandt stifterne af Industri
banken var han at finde (Boje 1984, s. 253-281).
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Jøders indflydelse i videnskab og kunst

Så snart det blev muligt, gjorde jødiske mænd sig 
stærkt gældende inden for lægevidenskaben. Samuel 
Jacobi (1764-1811), som var uddannet i Leipzig og Hal
le, blev fattiglæge ved Mosaisk Troessamfund i Kø
benhavn i 1800. Desuden skrev han videnskabelige af
handlinger om vaccination og antropologi og blev 
medlem af Det Kongelige medicinske Selskab. Lud
vig Levin Jacobsen (1783-1843) fornyede kirurgien ved 
hjælp af nye instrumenter og endte som kongelig liv
læge. Inden for det patologisk-anatomiske felt drev 
Adolph Hannover (1814-1894) forskning, og Carl Ju
lius Salomonsen (1847-1924) blev professor i patologi. 
Valdemar Henriques (1864-1936) blev professor både 
ved Landbohøjskolen og ved universitetet. De fire 
sidstnævnte blev alle medlemmer af Det Kongelige 
Danske Videnskabernes Selskab.

Blandt markante jødiske profiler inden for andre 
videnskaber kan nævnes professor i statsøkonomi 
C. N. David (1793-1874), Nicolai Christian Levin Abra
hams (1798-1870), der blev professor i fransk, ogjulius 
Albert Fridericia (1849-1912), professor i historie. 
Georg Brandes (1842-1927) fik ligeledes professortit
len, ganske vist med 30 års forsinkelse og efter megen 
modstand fra både kirkelige og politiske kredse. En 
fremtrædende skikkelse var også Marcus Rubin (1854- 
1923), som blev leder af statens statistiske bureau, chef 
for skattedepartementet og generaltolddirektør, for
uden at han udfoldede et stort historisk forfatterskab. 
Også han blev medlem af Videnskabernes Selskab.

Inden for litteraturen kunne Meir Aron Gold
schmidt i sidste halvdel af 1800-tallet og Henri Na- 
thansen nogle år efter århundredskiftet i deres roma
ner og teaterstykker give indsigtsfulde skildringer af 
det jødiske miljø, som læserverdenen ikke tidligere 
havde kunnet stifte bekendtskab med (Rerup 1984, s. 
185-216).

I malerkunsten markerede adskillige jødiske mænd 
sig, bl.a. Arnold Wallick, Ernst Meyer, Joel Ballin, Ge
skel Saloman, Theodor Philipsen, David Monies og 
Mogens Ballin. Men det er blevet påpeget, at de mo
tivmæssigt ikke adskiller sig fra deres landsmænd. 
Der er ikke tale om egentlig jødisk kunst (Svanholm 
1999, s. 481-507). Til gengæld har jødiske mænd som 
Mendel Levin Nathanson, Harald Bing, Emil Han
nover, Heinrich Hirschsprung, C. L. David og mange 
andre støttet kunst og kunstinstitutioner og skænket 
kunstsamlinger til offentligheden (Woldbye 1999, s. 
5I7'543)- Af markante arkitekter med jødisk baggrund 

bør nævnes Frederik Levy og Arne Jacobsen (Gelfer- 
Jørgensen 2005, s. 47) Fra midten af 1800-tallet gjorde 
mænd af jødisk baggrund sig også stadig mere gæl
dende i presse og politik (Manniche 1984, s. 217-250).

Denne række af jødiske personer, som alle virkede 
markant inden for erhvervsliv, videnskab, litteratur, 
kunst, presse og politik i anden halvdel af 1800-tallet, 
kunne med lethed forøges med mange andre navne. 
Nogle af dem kom fra udlandet til Danmark, andre 
var anden- eller tredjegenerationsindvandrere eller 
kunne trække deres slægts spor endnu længere til
bage i landet. De udnyttede muligheden, da »Dan
mark åbnede sig for dem«, og sammen med mange 
andre af jødisk baggrund udgjorde de en betydelig 
drivkraft i det danske samfund.

Men det forhold indebærer, at man kan stille en 
række spørgsmål, som her blot skal antydes. Skyldes 
disse mange engagementer, at de pågældende mænd 
var af jødisk herkomst, eller var de blot talentfulde in
den for deres områder, uanset at de var af jødisk her
komst? Inddrog de overhovedet deres jødiske bag
grund undervejs i karrieren? Markerede de sig som jø
der, og dersom de gjorde, var det da som troende jø
der eller som kulturjøder uden nærmere tilknytning 
til livet omkring synagogen og et dagligt jødisk from- 
hedsliv? Stod de last og brast med andre jøder inden 
for deres områder, eller konkurrerede de også med an
dre jøder? (Schwarz 2005, s. 61-74).

Det er ikke muligt her at komme nærmere ind på 
disse emner, som kræver omfattende undersøgelser. 
Dog er det værd at gøre opmærksom på, at malerne 
som nævnt ikke adskiller sig motivmæssigt fra deres 
landsmænd, der er altså ikke tale om en egentlig jø
disk kunst (Gelfer-Jørgensen 1999a, s. 460, og 2005, s. 
43-56). Undersøgelser har også vist, at helt fra begyn
delsen af 1800-tallet og i det mindste 100 år frem var 
halvdelen af den jødiske befolkning beskæftiget med 
finansiering, erhvervsvirksomhed, småhandel o. lign. 
De såkaldte immaterielle erhverv - bl.a. arbejdet som 
lærer, læge, kunstner mv. - omfattede ca. 11%, og om
kring 10% beskæftigede sig som håndværkere, syer
sker o.a. Den store koncentration om handelslivet 
skyldes bl.a. de begrænsninger, som statsmagten i før
ste halvdel af 1800-tallet lagde på jøders muligheder, 
og vel også tradition i de enkelte jødiske familier. Det 
fik også betydning, at stadig flere jøder søgte ind til 
København og de andre store byer i landet i sidste 
halvdel af 1800-tallet. En af de vigtige årsager hertil 
var, at kun her var der mulighed for en højere uddan
nelse (Christensen og Syskind 1984, s. 136-141). Endvi
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dere skal det understreges, at de succesrige udgjorde 
et mindretal, selv om de synede godt. Det store flertal 
af jøder var stillet som flertallet af de øvrige borgere el
ler var direkte fattige.

Fra integration til assimilation

Målet for de jødiske mænd, som bevidst arbejdede for 
jøders integration i Danmark, var at blive betragtet 
som almindelige danske borgere, blot med en anden 
religion, kort og præcist udtrykt af Gottleb Euchel: 
»Jeg er dansk Borger og af jødisk Troesbekjendelse. 
Det første er jeg stolt af at være, det Sidste skammer 
jeg mig ikke ved at være« (Schwarz Lausten 2002, s. 
357). Den jødiske integration lykkedes, fordi de leden
de i det jødiske samfund insisterede på, at alle jøder 
skulle tale dansk, at de skulle sætte dansk lovgivning 
over jødiske regler, og at de bevarede deres jødiske tro 
samtidig med, at de følte sig som danske borgere. De 
midler, som de betjente sig af, var bekæmpelsen af, 
hvad de anså for at være forældede ceremonier og reg
ler, en utrættelig fremhævelse af nødvendigheden af 
undervisning og oplysning, litterær gendrivelse af 
usaglige angreb på jødedommen, og endelig samar
bejde med oplysningsfolkene i regeringen og kirken.

Men denne klatring over de åndelige mure, denne 
integration i det omgivende samfund havde sin pris. 
Set fra en jødisk synsvinkel lykkedes integrationen 
næsten for godt, for mange jøder gav afkald på den jø
diske tro og tog afstand fra det jødiske miljø. De brød 
de jødiske regler for mad, klædedragter og begravel
sesceremonier. De ønskede at give afkald på deres 
gruppeidentitet. De ville glide helt ind i det omgiven
de samfund. De assimileredes.

Flere faktorer drev udviklingen denne vej. Tilla
delsen til de blandede ægteskaber betød ofte, at den 
jødiske part forlod synagogen. Kontakten med ikke- 
jøder, selskabelige relationer i forretningslivet, i vi
denskabens verden og i kunsten kunne have samme 
virkning. Fremtrædende jøder lod deres børn døbe 
ind i kristendommen, selv om de selv blev stående i jø
dedommen. Motiverne til dette kunne veksle fra fami
lie til familie, men et af de vigtigste var efter al rimelig
hed, at man mente, at børnene ad denne vej ville have 
lettere ved at skabe sig en karriere i samfundslivet.

Selv den ledende skikkelse, Mendel Levin Nathan
son, lod sine ni børn døbe. Ved dåben lod faderen 
dem skifte navn til Nansen. Da de ældste børn blev 
døbt i Gentofte kirke, noterede sognepræsten den 
unægtelig ejendommelige begrundelse: »Forældrene 
er begge af den mosaiske Tro, men da de have som

merværelser i Ordrup, ønskede de deres Børn optag
ne i det christelige Samfund« (Borchsenius 1968, s. 
68). Også den centralt placerede mand i menighedens 
administration overretsprokurator Moses Delbanco 
lod sine børn døbe. Det samme gjorde stadsmægler 
Joachim Berendt, købmand Jonas David og hustru 
Frederikke i Slagelse, købmand i Helsingør Isaac Joel- 
son og hustru Mariane. Også den kendte teatermaler 
Arnold (Aron) Wulff Wallich og hustru Frederikke 
Wallich ønskede deres børn døbt. Antallet af disse til
fælde kan med lethed forøges (Schwarz Lausten 2005, 
s. 518-528).

Hertil kom de mange jøder, som konverterede til 
kristendommen, kendte og ukendte. Det gjaldt fx den 
ovennævnte kendte læge Samuel Jacobis enke, som 
med sine børn gik over til kristendommen og tilmed 
blev gift med en præst i statskirken. Rabbinersønnen 
Herman Kalkar konverterede og endte som sogne
præst i Gladsaxe. Den ovennævnte nationaløkonom 
C. N. David og hans broder Aron Anton David kon
verterede. Der kunne nævnes mange andre fremtræ
dende personer (Schwarz Lausten 2002, s. 265-269, 
og 2005, s. 511-513).

Efter religionsfrihedens indførelse med grundlo
ven i 1849 blev det muligt at leve helt uden tilknytning 
til nogen religion. I den følgende tid meldte en del jø
der sig ud af Mosaisk Troessamfund uden at melde sig 
ind i folkekirken, bl.a. brødrene Georg og Edvard 
Brandes.

Til alt dette kom, at antallet af ugifte og barnløse i 
den jødiske menighed steg, så i slutningen af 1800-tal- 
let tegnede der sig dystre perspektiver for menighe
dens fortsatte beståen (Schwarz Lausten 2007a, s. 13- 
16, 246-250, og 2007b, s. i5f. Christensen og Syskind 
1984, s. 137-141)-

Russiske jøders integration og fremdrift

»Det er sandsynligt, at de danske jøder i dag ville have 
været næsten totalt assimileret, hvis ikke der i begyn
delsen af vort århundrede var kommet en immigra
tionsbølge fra Østeuropa af jøder, som ikke i nævne
værdig grad var blevet påvirket i assimilatorisk ret
ning« (Christensen og Syskind 1984, s. 141). Sådan er 
de danske jøders triste situation omkring år 1900 ble
vet beskrevet, og udsagnet oplyser også, at de frem
medejøder, som kom til landet udefra, var af en anden 
slags end de herboende. På flugt fra forfølgelser og 
myrderier, antijødiske love, elendige sociale forhold 
og angst for militærtjeneste i den japansk-russiske 
krig ankom mellem 10.000 og 12.000 jøder fra Rus-
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figur 4. Ifølge en 
påskrift bag på fo
tografiet viser det 
russiske indvan
drede jøder ca. 
1910, syværksted. 
I Blüdnikow 1986 
oplyses, at fotogra
fiet viser hr. Feld
steins skrædderi i 
Ryesgade i 1920’- 
erne. Foto: Dansk 
Jødisk Museum

land og Østeuropa til København i årene 1882 til 1914 
(figur 4). De kaldtes under ét for »russiske jøder«. 
Langt de fleste rej ste videre til USA, England og andre 
lande, men ca. 3.000 blev i Danmark. Deres historie i 
København fra 1882 til 1943 er for nylig blevet beskre
vet i et større værk af Morten Thing (Thing 2008; en 
tidligere mere koncentreret fremstilling er Bent Blüd
nikow 1986):

De russiske jøder var fremmede i flere dimensio
ner end nogen af de andre grupper [svenske, nor
ske og tyske indvandrere] ... At de russiske jøder 
var fremmede, havde mange aspekter. De var det 
i forhold til hinanden, i forhold til de danske jø
der og i forhold til det danske samfund ... Dialek
terne var kun et aspekt af det forhold, at indvan
drerne var kommet fra forskellige delkulturer af 
det store jødiske område. Andre kulturelle for
skelle var madvaner, religiøse forskelle, klæde
dragter osv. (Thing 2008, s. 116-121).

Det etablerede jødiske samfund i København så med 
stor skepsis på de nyankomne jøder. Man betragtede 
dem som ukultiverede og frygtede en stor belastning 

af det jødiske fattigvæsen. Der var uenighed om an
vendelsen af det jiddische sprog. De russiske jøder 
kom også i modsætning til fagforeningerne, og de be
tragtede alle de danske jøder som nærmest helt assimi
lerede. Det skal dog tilføjes, at der i Mosaisk Troes- 
samfund ikke kun var tale om en afvisende holdning. 
Der blev også udført et stort hjælpearbejde af mænd 
som overrabbiner Max Schornstein, professor David 
Simonsen, lægen Louis Frænkel og andre. De russiske 
jøder mødtes til at begynde med i egne synagoger. 
Omkring Pilestræde, Landemærket og Vognmager- 
gade skabte de ghettoagtige kvarterer og etablerede et 
jiddisch miljø med talrige blade, aviser, foreninger 
samt omfattende kulturelle aktiviteter inden for tea
ter, musik og sport (Thing 2008, s. 25-400 og 495-610. 
Blüdnikow 1986, s. 204-209). Men under nazisternes 
jødeforfølgelse i efteråret 1943 oplevede de russiske jø
der, at man fra det omgivende samfunds side ikke 
gjorde forskel på dem og de »danske« jøder. Under ét 
blev de genstand for de store redningsaktioner (Thing 
2008, s. 6070.

Morten Thing viser i sit nye værk om disse russiske 
jøder i København, hvorledes de med tiden tilpassede 
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sig det dansk-jødiske miljø, men også omskabte det. 
Medens han benævner tiden før 1943 integrationens 
periode, kalder han tiden efter 1945 assimilationens 
periode, hvor det særlige jiddische miljø efterhånden 
uddøde. Efter 1945 oplevede børnene af de russiske jø
der »en forbløffende social opstigning«, og det kan 
formodes, at en usædvanlig stor del af dem fik en ud
dannelse og en social status over deres forældres 
(smst. 608); en omfattende udforskning af dette 
mangler dog endnu.

De russiske jøder og deres efterkommere blev inte
greret i det danske samfund ganske som de oprinde
lige jøder i landet, og Det mosaiske Troessamfunds 
menighed består i dag hovedsageligt af efterkommere 
af de russiske jøder. Deres integration »har været med 
til at skubbe det danske erhvervsliv og den juridiske 
karrusel« (Schwarz 2005, s. 74).
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Kulturel mangfoldighed - mangfoldige identiteter
AF GRETTY M. MIRDAL

Celuiquidifféredemoi, loindemeléser, m’enrichit1 Antoine de Saint-Exupéry

i. Den, der er anderledes end mig, skader mig ikke, men beriger 
mig.

Danmark, et multikulturelt samfund?

I februar 2000 blev der i Folketinget fremsat et forslag 
om afholdelse af en vejledende folkeafstemning om, 
hvorvidt Danmark skulle udvikle sig til et multietnisk 
samfund. Der var tale om en genfremsættelse af et tid
ligere lovforslag fra folketingsåret 1997-98 (lovforslag 
nr. L 58), dog med den ændring, at spørgsmålet til 
den seneste vejledende folkeafstemning var ændret 
fra »Skal Danmark omdannes til et multietnisk sam
fund?« til »Skal Danmark udvikle sig til et multiet
nisk samfund?«.

Forslagsstillerne, som var folketingsmedlemmer fra 
Dansk Folkeparti, begrundede forslaget med, at Dan
mark indtil slutningen af 1960’erne havde været et af 
de mest homogene lande i Europa, men at befolknings
sammensætningen i de seneste 30 år var »skiftet til et 
multiproblemfyldt, multietnisk, multikulturelt og mul- 
tikriminelt samfund af betydelige dimensioner«. Der
for foreslog de en folkeafstemning om danskernes 
holdning til en sådan udvikling. Efter første behand
ling blev lovforslaget imidlertid henvist til Kommunal
udvalget og blev ikke siden genfremsat i Folketinget.

Forslaget og dets antydning om en forbindelse 
mellem udenlandske kulturer og kriminalitet har ty
deligvis baggrund i angst og modvilje imod en even
tuel fremmed indflydelse på det danske samfund. De 
fremmede er forskellige fra os, og som regel er denne 
forskellighed forstyrrende. Vi er tilbøjelige til at op
leve vore egne måder at leve på som naturlige, og vi 
betragter afvigelser fra egne adfærdsnormer som una
turlige og barbariske (From 1953). I det gamle Græ
kenland blev ikke-hellenerne betragtet og behandlet 
som barbarer, og den dag i dag bliver man først »na
turaliseret«, når man har optaget værtslandets sprog 
og kultur. Når St. Exupérys lille prins finder det nød
vendigt at forsikre sin fremmedartede ven, at dens for
skellighed, langt fra at skade, faktisk er berigende, er 
det netop, fordi fordelene ved det fremmede ikke er 
umiddelbart begribelige.

Der bor 378.665 førstegenerationsindvandrere og 
119.297 andengenerationsindvandrere i Danmark (if. 
Databanken 2008). Siden 1980 er antallet af indvan
drere og deres efterkommere steget fra 3,0% til 9,1%. 
Mens antallet af indvandrere og afkom fra vestlige 
lande (inkl. alle EU-lande) har været nogenlunde 
konstant, er antallet af borgere med rødder i ikke-vest- 
lige lande (herunder Tyrkiet, det tidligere Jugosla
vien, Irak, Libanon, Pakistan, Somalia, Iran, Vietnam, 
Afghanistan og Sri Lanka) i samme periode steget fra 
50.000 til ca. 350.000. Efter indvandringsstoppet i 
1973 har der kun været adgang for asylansøgere (flygt
ninge) og personer, der er berettiget til familiesam
menføring (Matthiessen 2009).

Det er indlysende, at en så betydelig ændring i be
folkningens sammensætning må have stor virkning på 
næsten alle områder af samfundet. Migration kan æn
dre et lands strukturer og institutioner og sætte dets 
værdigrundlag på prøve. Eftersom et bredt spektrum 
af holdninger karakteriserer de demokratiske sam
fund, der har modtaget indvandrere og flygtninge i de 
seneste 30 år, er det naturligt, at der også har været og 
stadig er divergerende meninger om modtagerlande
nes migrationspolitik.

Nogle taler for at lade de tusinde forskelle blom
stre, andre for en stram fastholdelse af enhed og kul
turel ensartethed. Nogle håber, at det med en målret
tet politik vil lykkes at udjævne fundamentale kultu
relle forskelligheder, andre betragter netop den med
bragte diversitet som indvandrernes største bidrag til 
landets kulturelle udvikling. Kulturel diversitet opfat
tes her, ligesom biodiversitet, som en nødvendighed 
for kulturens overlevelse, og et sprogs eller en kulturs 
forsvinden virker som et uerstatteligt tab på linje med 
tilintetgørelsen af den biologiske variation i fauna og 
flora.

I en bog om det fremmedes bidrag til Danmarks 
historiske udvikling forekommer det derfor på sin 
plads at beskæftige sig med, hvad det vil sige, at et 
samfund er multikulturelt; om Danmark kan siges at 
være det; og om fordele og ulemper ved den kulturelle 
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diversitet, som den seneste indvandringsbølge, der 
startede i 1970’erne, har bragt med sig.

Biodiversitet og kulturel diversitet

Biodiversitet er livsvigtig for et komplekst system, og 
selv om variationen inden for systemet har omkost
ninger, synes fordelene at opveje ulemperne. Den bio
logiske mangfoldighed virker stabiliserende og gør 
systemet modstandsdygtigt over for miljøforandrin
ger bl.a. ved at øge dens fleksibilitet. Biodiversitet 
handler normalt om variationer imellem forskellige 
arter, men der kan også forekomme gunstige variatio
ner inden den samme dyreart. Bier er et godt eksem
pel på fordelene ved genetisk diversitet. Der kan være 
stor diversitet blandt arbejderbier inden for den 
samme bikube, afhængigt af om dronningen befrug
tes af en enkelt eller flere droner. Det har vist sig, at 
temperaturen i bikuber med større diversitet (der 
hvor dronningen havde parret sig med mange han
ner) er mere stabil end i bikuber, hvor dronningen har 
parret sig med en enkelt drone. Det skyldes, at hvis 
der bliver for koldt eller for varmt i bikuben, begyn
der forskellige typer bier at vifte med vingerne på for
skellige varmeniveauer. Når de alle gør det ved samme 
temperatur, opstår der voldsomme temperatursving
ninger i kuben. Den genetiske diversitet ruster bierne 
til at reagere på forskellige varmegrader; de begynder 
at vifte med vingerne en ad gangen og regulerer tem
peraturen, indtil stigningen standser. Jo flere bier der 
kommer i bevægelse, jo langsommere vil varmen sti
ge. Diversiteten medvirker på denne måde til stabili
sering af temperaturen (Jones mfl. 2004).

Populationsgenetisk forskning tyder på, at natu
ren i løbet af evolutionen har prioriteret bevarelsen af 
mangfoldigheden frem for udviklingen af ideale typer 
inden for de forskellige arter. Sådanne biologiske fæ
nomener kan ikke direkte overføres til samfundsmæs
sige forhold, men de kan bruges som en metafor, fx 
for den kulturelle eller etniske diversitet. UNESCO 
har i 2001 vedtaget en deklaration til forsvar for kultu
rel diversitet, som netop sammenlignes med den bio
logiske diversitet:

Culture takes diverse forms across time and 
space. This diversity is embodied in the unique
ness and plurality of the identities of the groups 
and societies making up mankind. As a source of 
exchange, innovation and creativity, cultural 
diversity is as necessary for humankind as bio
diversity is for nature. In this sense, it is the com

mon heritage of humanity and should be recog
nized and affirmed for the benefit of present and 
future generations (UNESCO 2001, artikel 1).

De to modsatrettede tendenser, bevægelsen mod uni
formitet og bevægelsen mod diversitet, findes i alle 
samfund og sandsynligvis hos alle mennesker. På indi
vidplan stræber man mod autonomi og selvstændig
hed, hvilket indebærer adskillelse fra og forskellighed 
fra andre; samtidig ses et stærkt behov for at høre til 
en gruppe, at blive anerkendt og accepteret af de an
dre, hvilket kræver en vis grad af indordning under 
fælles regler og homogenitet.

Sådanne bevægelser gælder også på gruppeniveau 
og har præget alle de vestlige samfund, der har mod
taget store antal af indvandrere fra fattigere og mindre 
industrialiserede lande. Fx bosatte indvandrerne sig i 
nærheden af hinanden, da de kom til Danmark, netop 
med henblik på at få støtte og socialt samvær med de
res egne, men også for at kunne stå imod en kulturel 
homogenisering eller assimilation til en kultur, som 
de ikke forstod. Nogle af disse minoriteter, fx kur
derne, styrkede deres kurdiske kulturelle og sociale 
identitet efter at være udvandret fra Tyrkiet, fordi de i 
det nye land fik lov til, i den private sfære, at dyrke de
res særlige kultur. Der er således sket en konsolidering 
af en identitet, en udvidelse af ens etniske bevidsthed, 
som ikke kun er defensiv, men også konstruktiv og 
ofte har virket berigende på individuelt og socialt 
plan.

Diversitet nuancerer og skærper ens selvbillede og 
tilhørsforhold igennem sammenligningen af en selv 
med »de andre« og ved, at man mærker deres blik på 
sig. Ligesom mange indvandrere udvikler en interesse 
for deres historie og deres forskellighed netop efter at 
have forladt hjemlandet, kunne det tænkes, at tilste
deværelsen af fremmede i værtslandenes midte med
fører en lignende fordel for de indfødte; at også de i ly
set af »de andres« blik forandrer synet på sig selv og 
nuancerer deres egen kulturelle identitet. Identiteten 
opstår, siger Kierkegaard, i »den Udsondrings-Akt, 
hvori Selvet bliver opmærksomt paa sig selv som væ
sentlig forskjelligt fra Omverdenen og Udvorteshe
den og dennes Indvirkning paa det« (Kierkegaard 
1847, s- i69)-

For og imod multikulturalisme

Næsten alle verdens lande er multikulturelle. Multi
kulturalisme er reglen og ikke undtagelsen, men i takt 
med, at indvandrende folkeslag assimilerer sig til ma
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joriteten, sker der en homogenisering, en gensidig til
pasning, der giver indtrykket af en monokultur. Mul- 
tikulturalisme indebærer, i modsætning til assimila
tionisme, at forskelligartede kulturer eksisterer side 
om side, og at etniske og religiøse grupper bliver lige
stillet med og får samme rettigheder og pligter som 
flertallet.

Der skelnes mellem en »svag« og en »stærk« form 
for multikulturalisme (Grillo 2004). I den svage ver
sion bliver kulturel diversitet anerkendt i privatsfæ
ren, mens der forventes en høj grad af assimilation i 
det offentlige rum. Statens indblanding er her mini
mal, lovgivningen og de politiske tiltag styrker ikke 
diversiteten, men forhindrer den heller ikke. Den 
franske model er et eksempel herpå. Ifølge Entzinger 
(2000) fører denne form for »svag« multikulturalisme 
til assimilation i løbet af få generationer. Den stærke 
multikulturalisme indebærer derimod en bevidst ind
sats fra værtslandets side i styrkelsen af kulturelle for
skelle, i politisk repræsentation og institutionalisering 
af diversiteten. Det er denne form for multikultura
lisme, der kendetegner eksempelvis den canadiske og 
til en vis grad den britiske model.

I takt med udbredelsen af menneskerettighedsbe
vægelser, først i forbindelse med de sortes kamp i 
USA og senere i forbindelse med indvandringen fra 
fattige lande til industrialiserede, opstod der i 1970’- 
erne en voksende faglig interesse og et politisk forsvar 
for multikulturalisme og diversitet. Minoriteterne 
blev mere synlige, og de begyndte at fremsætte krav 
om anerkendelse af deres forskellighed, hvilket store 
dele af modtagerlandenes befolkning fandt rimeligt. I 
lande, som gik ind for en vis multikulturalisme, blev 
deres krav (fx om modersmålsundervisning, bygning 
af moskeer, oprettelse af begravelsessteder o.l.) imø
dekommet i varierende grader. Med den større synlig
hed og voksende krav om anerkendelse fra indvan
drerside steg imidlertid også angsten for indvandrer
nes indflydelse hos majoriteten. Kritikken af multikul
turalisme og diversitet voksede, ligesom de fremmed- 
fjendske holdninger og hermed flere og flere modkrav 
om hurtig assimilation. Den amerikanske historiepro
fessor Arthur M. Schlesinger udgav i 1991 et for denne 
indstilling typisk angreb i bogen The Disuniting of Ame
rica. Her betragter han multikulturalismen som et nyt 
evangelium, der går imod den traditionelle amerikan
ske vision af individer fra alle nationer, som smelter 
sammen og danner en ny race. Ifølge Schlesinger støt
ter multikulturalisme netop den modsatte vision, 
nemlig af en nation bestående af grupper, der adskil
ler sig fra hinanden med ufravigeligt forskellige iden

titeter. Spørgsmålet er, skriver han, om det fælles cen
ter vil bestå eller forvandles til Babelstårnet, når man 
går fra integration til separatisme (Schlesinger 1991).

Angsten for terrorisme efter den 11. september 
2001, den økonomiske krise, stigende arbejdsløshed 
blandt indvandrere, medfølgende sociale problemer 
og kriminalitet har i de senere år medført endnu større 
betænkeligheder i relation til multikulturalisme. Over
alt i Europa er modviljen mod indvandrere og især 
imod det muslimske mindretal steget, mens de stem
mer, der støtter diversitet og pluralisme, har vundet 
mindre og mindre gehør. Langsomt fik multikultura
lismen skyld for alverdens sociale og økonomiske pro
blemer. I Australien, der siden 1982 havde defineret 
sig selv som multikulturelt, opstod der ved årtusinde
skiftet en skinger debat om de såkaldte »australske 
værdier« i modsætning til de sydasiatiske immigran
ters mangel på samme (Phillips 2007). I Holland, som 
også har haft en tolerant holdning over for det frem
mede, begyndte man at lægge ansvaret for arbejdsløs
hed, fattigdom og kriminalitet over på multikultura
lismen (Joppke 2004).

Det samme skete i Canada, det første land, der ind
førte multikulturalisme som officiel politik i 1971, og 
som i 1976 vedtog en forfatningslov, der garanterede 
alle borgere total anerkendelse af deres forskellighed, 
ret til at dyrke deres religion og bære religiøse symbo
ler, også i det offentlige rum, og respekt for deres reli
giøse og kulturelle særregler. Den klassiske artikel 
vedrørende denne »Politics of Recognition« skyldes 
en af Canadas fremtrædende filosoffer, Charles Taylor 
(1994). Alligevel begyndte man ved årtusindeskiftet at 
sætte spørgsmålstegn ved diversitetspolitikken, der 
tilsyneladende var endt med at forstærke kulturelle 
forskelligheder, og som havde vist sig at have utilsig
tede virkninger, ikke kun set fra majoritetens syns
punkt, men også fra nogle indvandreres perspektiv.

Problemet i Canada var, ligesom det er tilfældet i 
Europa, uoverensstemmelsen imellem på den ene side 
minoriteternes rettigheder til at dyrke deres tro og tra
ditioner og på den anden side det modtagende sam
funds grundlæggende principper, fx social, politisk 
og juridisk lighed mellem kønnene, kvindefrigørelse, 
børns rettigheder og individets ret til selvbestemmel
se. I februar 2007 blev der derfor etableret et udvalg 
ledet af filosoffen Charles Taylor og historikeren Gé
rard Bouchard, som rejste Quebec rundt og holdt of
fentlige møder, der hver aften blev transmitteret i 
fjernsynet. Her stillede befolkningen åbent spørgsmål 
i forbindelse med fordele og ulemper ved diversiteten, 
og hvad det vil sige at være canadier (Guillebaud 
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2oo8). Virkningen af denne selvransagelse vil vise sig 
i løbet af de kommende år, men det, der blev klart i 
processen, var, at multikulturalisme ikke er et univer
salmiddel mod migrationsproblemer, og at den ikke 
forvandler processen til en dans på roser. Alligevel 
støtter de fleste samfundsvidenskabelige forskere den 
multikulturelle model, fordi den trods alt giver den 
største sikkerhed for en retfærdig og respektfuld be
handling af minoritetsgrupper - og dermed forhåb
ninger om en bedre integration, hvilket selvsagt er 
målet.

Hvad er en vellykket integration?

I de fleste tilfælde ligger angsten for kultur- og identi
tetstab til grund for flertallets modvilje imod multi
kulturalisme såvel som for mindretallets stræben efter 
den. For den første gruppe er multikulturalisme en 
trussel om opløsning; for den anden et løfte om kon
tinuitet. Begge parter ønsker at bevare deres kulturarv 
og kulturelle identitet, og begge parter frygter en ho
mogenisering. Selv om multikulturalisme indebærer 
forandringer for alle de implicerede, er det klart, at 
det er minoriteterne, der må præstere den største til
pasning. Dette har igennem historien været emigran
ters alvorligste bestræbelse: at tilpasse sig de nye om
givelser uden at opgive tilhørsforholdet til hjemlan
dets kultur.

I sin positive version hænger multikulturalisme 
sammen med tolerance, åbenhed, lighed for alle, beri
gende kulturelle udvekslinger, bedre politisk repræ
sentation af mindretalsgrupper, støtte til modersmåls
undervisning og fastholdelse af religiøse og kulturelle 
værdier. Denne form for multikulturalisme bliver ofte 
betegnet som »politics of identity« eller »politics of 
recognition«, netop på grund af den vægt, den lægger 
på anerkendelse, på respekt af den enkelte indvandrer 
og på de etniske minoriteters ret til selvbestemmelse. 
En yderligere grund til den så massive støtte for mul
tikulturalisme inden for den samfundsvidenskabelige 
litteratur er, som tidligere nævnt, troen på, at den også 
fører til en mere vellykket integration, selv om det vi
denskabeligt set er svært at definere, hvad en vellykket 
integration er.

Man kan fx som indvandrer i Danmark være inte
greret på arbejdsmarkedet (i den betydning, at man 
har et stabilt og fast arbejde), men alligevel leve uden 
social kontakt med danskere eller med sin egen 
gruppe. Eller omvendt kan man være socialt velinte
greret, men ikke have fundet en plads i arbejdslivet. 
Som bemærket af Portes & Zhou (1993) er man sjæl

dent velintegreret på alle områder. Der er ikke, som 
antydet i visse integrationsteorier, tale om en progres
siv adaptation, der går fra akulturation over integra
tion til assimilation. Kommer man ind i Danmark som 
tyrker, bliver man ikke stille og roligt mere og mere in
tegreret, for så at ende som pæredansk. Der er for den 
enkelte indvandrer tale om forskellige tilpasningsgra
der og -former, som svinger frem og tilbage i løbet af 
et livsløb. Til tider er den tyrkiske identitet i forgrun
den og den danske i baggrunden, til andre tider er det 
omvendt (Mirdal 2000).

I starten af emigranttilværelsen handler drømme
ne om hjemlandet. Man savner luften, lugten, farver
ne, sproget og lydene. Nostalgien går både på den 
tabte tid og det savnede sted. Man lever af vandgrød 
året igennem for at få råd til at tage »hjem« så ofte 
som muligt. Som tiden går, bliver det imidlertid svæ
rere og sværere at fastholde associationen mellem 
»hjem« og »hjemland«. Egentlig har alle mennesker, 
og ikke kun indvandrere, flere identiteter eller tilhørs
forhold til mange forskellige grupper, kulturer eller 
subkulturer. På en og samme tid ålborgenser og kø
benhavner, pakistansk og britisk, hjemmefødning og 
verdensborger. Der er ofte et hierarki i vore forskellige 
tilhørsforhold. Til enhver tid vil nogle være vigtigere, 
mere meningsfulde end andre. Men selv denne rang
orden er ikke fastlagt én gang for alle, og den skifter 
afhængigt af tid, sted og livssituation. Ligesom Sokra
tes er indvandreren Atopos, uden sted, udskiftelig, ube
stemmelig - hverken borger eller fremmed, ikke rigtig 
på den samme side, men heller ikke på den modsatte 
side - indvandreren befinder sig på det sted, som Pla
ton placerede på grænsen mellem social væren og 
ikke-væren (Bourdieu 1999).

Forfattere, som selv har sammensatte kulturelle 
identiteter (fx Hanif Kureishi, Caryl Phillips, Ben 
Okri, Salman Rushdie, Sunetra Gupta, Amin Maa- 
louf, Assia Djebar, Yasmina Khadra (hvis rigtige navn 
er Mohammed Moulessehoul), Francois Cheng m.fl.) 
er de bedste kilder til viden om, hvad det vil sige at 
have flertydige tilhørsforhold og en transkulturel 
identitet.

Den kinesisk-franske digter, forfatter og kalligraf 
Francois Cheng, der i 2002 blev valgt som det første 
asiatiske medlem af det prestigiøse Académie Fran- 
caisc, fortæller, hvordan det i de første mange år føltes 
at være kineser i Frankrig, at blive set af andre som en 
stereotyp, som en kliché på trods af, at han allerede 
dengang talte flydende fransk. »Mærkeligt, De er ikke 
særlig kinesisk!«, sagde de. »Efter at have lyttet til 
dem, endte jeg med at forstå, hvad de krævede af en 
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kineser...«, skriver Cheng i sin selvbiografiske roman, 
Le dit de Tianyi (Cheng 1998, s. 198). Så længe han le
vede i Kina, var han forankret både i et land og i et 
sprog. I Frankrig følte han, at hans skæbne ville være 
at vandre, at befinde sig i et land, der tiltrak ham, sam
tidig med at det afviste ham. I bogstavelig forstand 
lukkede det nye land sig for ham; politimændenes an
sigt stivnede, og embedsmændene truede ham med 
udsmidning, eftersom han var subsistensløs.

I Kureishis Black Album identificerer hovedperso
nen Shahid sig skiftevis med alle de forskellige karak
terer i bogen: med faderen, den pakistanske førstege
nerationsindvandrer, nu indehaver af et rejsebureau i 
Kent; med broderen, den kokainsniffende yuppie i 
London; med naboen Riaz, som er islamisk funda
mentalist; med sin engelske kæreste, som er feminist 
og gift med en marxistisk professor. Shahid har dem 
alle i sig, men er alligevel ingen af dem. På kærestens 
fashionable stamcaféer bliver han betragtet som blot 
et sort ansigt blandt mange. De pakistanske, indiske 
og dårligt stillede engelske familier, som han forsøger 
at hjælpe, møder ham med mistro og modvilje. Uan
set hvor han kommer hen, er han »den anden«. 
»There is no fixed seif«, konkluderer han i slutningen 
af bogen, i erkendelse af, at hans forskellige selve un
dergår sammensmeltninger og mutationer hele tiden. 
I den moderne emigrantlitteratur er identitet ikke en 
fast personlighedsstruktur, men snarere en serie for
tællinger, som atter og atter forfattes på ny (Williams 
T999)-

Normalt skifter alle mennesker ubesværet mellem 
forskellige identiteter. Til tider kan man imidlertid 
opleve, at en af identiteterne, som regel den, der er 
mest klemt, opsluger al opmærksomheden. Gang på 
gang har socialpsykologiske undersøgelser understøt
tet den almindelige iagttagelse, at trussel, nedladende 
omtale, undertrykkelse og ydmygelse skaber et behov 
for en revaluering af den forsmåede del af ens selv 
samtidig med, at behovet for anerkendelse og bekræf
telse stiger generelt. Dermed bliver man fastlåst i et 
enkelt af de mange mulige tilhørsforhold, og man sø
ger støtte i denne ene retning. I værste fald udvikler 
det sig til overdreven nationalitet eller religiøs fana
tisme, og nuancerne forsvinder (Mirdal 2003). Mus
limsk radikalisering, som den opleves blandt minori
teter i visse vestlige lande, er et eksempel herpå. Mod
stykket til denne rigide reaktion er majoritetens gene
raliseringer over for alle udlændinge på grund af en
kelte uheldige episoder. Man forskanser sig i sin 
danskhed over for »de fremmede«. Ligesom hollæn
dere, jøder og polakker blev det i sin tid, bliver musli

mer i vor tid betragtet enbloc, som om de udgjorde en 
udifferentieret og ikke-integrerbar størrelse. Man over
ser, at Danmark slet ikke har været så homogent end
da, og at tidligere tiders indvandrere faktisk har inte
greret sig i og er blevet en del af den nuværende dan
ske kultur.

Diasporaer og udvidede grænser

Migrationsforskningen har traditionelt fokuseret på 
enten assimilation eller etnisk pluralisme; nu er disse 
felter udvidet med en voksende forskning i diasporaer 
og transnationale netværk. Ordet diaspora er græsk og 
dannet af dia (udover, igennem mv.) og speirein (så, 
tilså). Tidligere brugte man næsten udelukkende ud
trykket om jødernes spredning efter eksilet i Babylon 
og om det jødiske folk uden for Palæstina. Siden hen 
begyndte man at tale om en armensk diaspora, en kur
disk diaspora, en palæstinensisk diaspora, og lidt ef
ter lidt bredte ordet sig til nu at dække næsten enhver 
gruppe mennesker, der deler en fælles national, kultu
rel eller religiøs arv, og som lever uden for deres 
(forjfædres hjemland (Vertovec 2002 og 2004).

En enkelt søgning på Internettet gennem Google 
giver i dag over 10.000.000 referencer til ordet dia
spora. De fleste førende universiteter i verden tilbyder 
undervisning og arrangerer konferencer om emnet. 
The Historical Society i USA gjorde det til sit hoved
tema for få år siden og modtog hundredvis af oplæg 
fra sine medlemmer (»Migration, Diaspora, Ethni
city, & Nationalism in History«, John Hopkins Uni
versity, den 5.-7. juni, 2008). Litterære tidsskrifter og 
foreninger oplever lignende tendenser. I og med den
ne voldsomme udbredelse har begrebet mistet en del 
af sin specificitet, men det er værd at se på, hvorfor det 
tilsyneladende appellerer til så mange mennesker. En 
af grundene kunne være, at det netop handler om ind
vandringens dilemmaer, om minoritetsgruppers mu
lighed for at tilpasse sig den nye kultur uden at give 
køb på eller opgive deres oprindelige identitet. Di
asporaer sikrer kulturel diversitet i de enkelte lande 
gennem fastholdelsen af forbindelsen mellem menne
sker af samme oprindelse på tværs af landegrænser. I 
modsætning til EU, hvis motto er »United in Diver
sity«, kan diasporaer siges at være »Divers in Unity«.

Den bølge af indvandring, der startede i 1970’erne, 
og som nærværende artikel har fokuseret på, er endnu 
for ny i Danmark til at kunne sætte sig klare spor. I an
dre lande, hvor indvandringen har været meget mere 
massiv og går meget længere tilbage, udgør forfattere 
og kunstnere med rødder i deres respektive diaspo- 
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råer et stort kreativt potentiale og en kulturel forny
else. Men diasporaer indebærer forandring og der
med en svækkelse af den etablerede orden. Ud fra et 
nationalistisk perspektiv er sådanne minoritetssam
fund foruroligende, om ikke andet fordi de står i mod
sætning til nationale myter om enhed og identitet. Fx 
blev den jødiske diaspora hadet, ikke kun på grund af 
antisemitisme, men også fordi den alene ved sin eksi
stens satte spørgsmålstegn ved drømmen om et homo
gent og velordnet europæisk samfund. Fra deres mar
ginale position så og udtrykte Marx, Freud, Kafka og 
Rosa Luxemburg noget, som majoriteten helst ikke 
ville se: en uhyre kompleks og ikke altid idyllisk virke
lighed. Derfor og ikke kun, fordi de var af jødisk af
stamning, virkede deres budskaber som en rød klud 
på de nationalistiske fløje.

For minoriteter, der lever i diaspora, genopstår 
»hjemmet« i en mangfoldighed af lokaliteter på tværs 
af nationale, geografiske og kulturelle grænser. Der er 
ikke tale om et nostalgisk forsøg på at fastholde den 
gamle identitet, men netop om at opbygge nye defini
tioner på, hvem man er, og hvor man har hjemme 
(Danforth 1996; Tsagarousianou 2004). Diasporaens 
bestanddele er et fælles sprog og kollektive fortællin
ger. Nye transnationale netværk opbygges, og ud
vekslinger pågår mest på det kulturelle plan, men 
også på kommercielle, økonomiske, teknologiske og 
religiøse områder. For værtslandene betyder diaspo
raer således en stor udvidelse af deres grænser og 
etableringen af betydningsfulde globale netværk.

Et eksempel på sådan et verdensomspændende 
netværk er den muslimske diaspora (Ramadan 1999). 
I betragtning af, at ophavsmændene til en række af de 
alvorligste terrorhandlinger i nyere tid stammer, ikke 
fra muslimske lande, men fra den muslimske dia
spora, er sådanne transnationale bevægelser omgær
det med opmærksomhed og berettiget bekymring. 
Ifølge Jørgen Nielsen, tidligere professor ved Univer
sity of Birmingham og nu ved Københavns Universi
tet, tænker folk for det meste på islam, når de taler om 
multikulturalisme i Europa. Det er dog vigtigt at fast
holde resultater fra forskningen i transnational islam, 
som viser, at der i diasporaen foregår aktive bestræ
belser netop på at integrere det europæiske element i 
religionen. De samme modsatrettede bevægelser for 
og imod forandring, som findes i alle diasporaer, ka
rakteriserer også den islamiske; dermed også bestræ
belser på fornyelse igennem fælles ideer og reaktioner 
på det at leve i Europa og ikke på baggrund af tidli
gere etniske identiteter (Allievi & Nielsen 2003).

Et andet eksempel er det kommunikationsnetværk 

og økonomiske netværk, der er opstået mellem tyr
kere i Danmark og tyrkere bosat i andre europæiske 
lande. I den første fase af indvandrernes økonomiske 
aktiviteter var det vigtigt at sende penge hjem, dels for 
at støtte de tilbageblevne, dels for at foretage investe
ringer i hjemlandet med henblik på en eventuel tilba
gevenden. I den anden fase begyndte indvandrerne at 
bidrage til det nye lands økonomi, mest ved selvstæn
dige mindre virksomheder rettet mod handel og ud
vekslinger med egne landsmænd både i hjem- og ud
land. I den tredje fase taler Faist (2000) og Pécoud 
(2001) om et skift fra den etniske niche til transnatio
nalt koordinerede aktiviteter. I dag er der i de flest eu
ropæiske lande forretningsmænd med en fremmed 
baggrund, der ikke længere handler med deres oprin
delige hjemlande, men som på verdensplan gør sig 
gældende på lige fod med de indfødte, fx inden for IT 
og tekstilbranchen.

Musik udgør yderligere et område, hvor diaspo
raer har haft stor betydning for indvandrernes udfol
delse og bidrag til værtslandets kultur. Mens der tidli
gere var tale om nationale eller religiøse diasporaer, 
har der i musikverdenen udviklet sig en identifikation 
med andre »minoriteter« på globalt plan, specielt i 
hip-hop og rap. Især andengenerationsindvandrere, 
der følte sig marginaliseret og diskrimineret i de 
lande, som de var født i, men ikke følte sig som fuld
gyldige medlemmer af, identificerede sig med de sorte 
i USA og tog deres musik til sig. »Sort« blev ikke 
længere betragtet som en biologisk kategori, men som 
tegn på en tilstand og et tilholdssted. Identifikationen 
med de sorte og de undertrykte verden over gav god 
mening for unge rappere af anden etnisk baggrund. 
Til gengæld introducerede de en ny musik, et nyt 
sprog og en ny kommunikationsform, som også blev 
værdifuld for den indfødte danske ungdom - en forny
else og berigelse af musiklivet i Danmark.

Til slut

Man kan som enkeltforsker ikke gøre sig håb om at 
give et dækkende billede af de komplekse systemer, 
der styrer dynamikkerne bag bevægelser mod diversi- 
tet og bevægelser mod homogenitet. Forfatterens stå
sted politisk og socialt betinger både måden at be
tragte og præsentere fænomenet på og den kontekst, 
det sættes i. Det er væsentligt at styrke videnskabelig
heden ved at være åben over for sine egne begræns
ninger og mulige forudfattede meninger, og bekende 
de mål, der styrer ens projekt. Mit eget udgangspunkt 
i nærværende sammenhæng har været, at møder imel
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lem forskellige kulturer er berigende, at diversitet er 
en fordel for et samfund, og at den diversitet og mang
foldighed, som indvandrerne har bragt til Danmark, 
vil blive ved med at bidrage positivt til Danmarks kul
turelle udvikling. Jeg har prøvet at præsentere syns
punkter for og imod multikulturalisme, både fra ind
vandrer- og modtagerperspektiv. Jeg har undgået at 
bruge ordene »vi« og »de andre«, dels fordi de skaber 
en bitter afstand menneske og menneske imellem, 
dels fordi jeg som førstegenerationsindvandrer fra 
Tyrkiet, bosat i Danmark siden 1965, ikke ville kunne 
vælge en placering: jeg er på en og samme tid tyrkisk 
og dansk, og jeg er taknemlig for at leve i et land, hvor 
dette kan lade sig gøre. Rummelighed, accept af men
neskers sammensatte væsen, afvisning af ensretning 
og retten til selvbestemmelse har været og er stadig 
karakteristiske for Danmark på trods af svingninger i 
det politiske billede.

I den psykologiske migrationsforskning er det al
mindeligt at fokusere på minoriteternes vanskelighe
der. Indvandring har imidlertid også en personlig be
tydning for værtslandets befolkning, hvilket sjældent 
er genstand for undersøgelse. Selv om man er hjemme 
i sit eget land og har magt og viden til at definere de 
mellemmenneskelige færdselsregler, påvirkes ens 
selvopfattelse og etiske fordringer af konfrontationen 
med de fremmede. I starten af den seneste indvan
dringsbølge, i 1970’erne, ville de færreste mennesker i 
Danmark kunne forestille sig den polarisering og mis
tænksomhed, der nu præger en betragtelig del af be
folkningen. Som Gunnar Myrdal skrev i »An Ameri
can Dilemma«, påvirkede diskriminationen i USA 
ikke kun de sorte, den indvirkede også på de hvides 
idealer og opfattelse af virkelighed: »Når månniskor 
försöker ljuga bort för yttervårlden och sig sjålva, att 
de lever i moraliska kompromisser och oavbrutet och 
vanemåssigt bryter mot sina ideal, bringas de normalt 
att förfalska sin verklighetsuppfattning för att dölja 
det för sig sjålva och andra« (Myrdal 1982, s. 263).

Danmark er ikke USA, og danskernes måde at for
holde sig til kulturkonflikter på kan ikke umiddelbart 
sammenlignes med amerikanske tilstande. Man må 
skelne imellem diskrimination på grund af fx religion, 
nationalitet eller hudfarve, hvilket er uacceptabelt i et 
demokratisk samfund, og uvilje imod visse fremmede 
skikke, traditioner og værdier. Det første kan føre til 
den form for forfalskning af virkelighedsopfattelsen, 
som er beskrevet af Gunnar Myrdal. Det andet, at 
blive stillet over for andre måder at leve på, selv om 
man ikke bryder sig om dem, giver tværtimod anled
ning til refleksion over både de fremmedes og ens 

egne værdier. Man får mulighed for at forholde sig til, 
hvad der med fordel vil kunne ændres, og hvad der er 
ufravigelige idealer. Ens tolerancetærskel og menne
skesyn bliver sat i relief. Man kunne således sige, at 
konfrontationen med de fremmede måske har brudt 
billedet af et idyllisk Danmark. Til gengæld har den 
skabt et mere sandfærdigt virkelighedssyn, har givet 
anledning til refleksion og har udvidet landets kultu
relle grænser.

Litteratur

Allievi & Nielsen 2003: Stefano Allievi & Jørgen S.
Nielsen: Muslim, networks and transnational communities in and 
across Europe. Leiden.

Bourdieu 1999: Pierre Bourdieu: »Préface«, i: Abelmalek 
Sayad: La double absence. Des illusions del’emigre aux souf- 

fra.ncesdel’lmmigre. Paris.
Cheng 1998: Francois Cheng: LeditdeTianyi. Paris. 
Databanken 2008: »Indvandrere og efterkommere samt 

udenlandske statsborgere«; Danmarks Statistik, 
http://www.dst.dk/statistik/nyt/emneopdelt.aspx?psi=5Ö5. 
Danforth 1996: Loring Danforth: The Macedonian Conflict:

Ethnic Nationalism in a Transnational World. New Jersey.
Entzinger 2000: Hans Entzinger: »The dynamics of 

integration policy: A multidimentional model«, i: 
Ruud Koopmans & Paul Statham (red.): Challenging 
immigration and ethnic relations politics: comparative European 
perspectives. Oxford.

Ernaux 1984: Annie Ernaux: La Place. Paris.
Faist 2000: Thomas Faist: The volume and dynamics of inter

national migration and transnational social spaces. Oxford.
From 1953: Franz From: Om oplevelsen af andres adfærd. 

København.
Grillo 2004: Ralph Grillo: »Whither Multiculturalism? a 

Politics of Dissensus«, i: Journal of the Royal Anthropological 
Institute, bd. 10.

Guillebaud 2008: Jean Claude Guillebaud: Lecommencement 
d’unmonde: Vers une modernite'me'tisse. Paris.

Jones mfl. 2004: Julia C. Jones, Mary R. Myerscough, 
Sonia Graham & Benjamin P. Oldroyd: »Honey Bee 
Nest Thermoregulation: Diversity Promotes Stability«, 
i: Science305, 5682, s. 402-404.

Joppke 2004: Christian Joppke: »The retreat of multi
culturalism in the liberal state«, i: British Journal of 
Sociology, 55.2, s. 237-57

Kierkegaard 1847: Søren Kierkegaard: Opbyggelige Taler i 
forskjelligAand. København. (Søren Kierkegaards 
Skrifter, bd. 8. København 2002).

Kristeva 1988: Julia Kristeva: Etrangersdnous-mémes. Paris. 
Kureishi 1995: Hanif Kureishi: The Black Album. London. 
Maréchal mfl. 2003: Brigitte Maréchal, Stefano Allievi,

Felice Dassetto & Jørgen Nielsen: Muslims in the enlarged 
Europe. Religion and society. Leiden.

Matthiessen 2009: P. C.Matthiessen: Immigration to Denmark: 
An overview of the research carried outfrom 1999 to 2006 by the 
Rockwool Foundation Research Unit. Odense.

KULTUREL MANGFOLDIGHED - MANGFOLDIGE IDENTITETER 51



Mirdal & Ryynänen-Karjalainen 2004: Gretty M.Mirdal & 
Lea Ryynänen-Karjalainen: MigrationandTranscultural 
Identities. Strasbourg.

Mirdal 2000: Gretty M. Mirdal: »The construction of 
Muslim identities in contemporary Europe«, i: Felice 
Dassetto (red.): Paroles d’Islam/Islamic words: Individuals, 
societies and discourse in contemporary European Islam .Paris.

Mirdal 2003: Gretty M. Mirdal: »The psychology of 
terrorism: Fanatical Identities«, i: R. Ragaini (red.): 
Proceeding of the international seminar on nuclear war and 
planetary emergencies. New Jersey.

Myrdal 1982: Gunnar Myrdal: Hur styrslandet. Stockholm.
Pécoud 2001: Antoine Pécoud: »The Cultural Dimension 

of Entrepreneurship in Berlin’s Turkish Economy«, i: 
Revue Européenne des Migrationsinternationales (17), 2, 
s. 153-168.

Phillips 2007: Anne Phillips: Multiculturalism without Culture. 
Princeton, Newjersey.

Portes & Zhou 1993: Alejandro Portes & Min Zhou: »The 
New Second Generation: Segmented Assimilation and 
its Variants«, i: The annals ofthe American Academy ofPolitical 
and Social Science, 530,1, 74-96.

Ramadan 1999: Tariq Ramadan: TobeaEuropeanMuslim. 
Toronto.

Schlesinger 1991: Arthur Meier Schlesinger: The disuniting of 
America: reflections on a multicultural society. New York.

Tapia 2006: Stéphane de Tapia: »Les entreprises turques 
d’Europe: intégration socio-économique de l’immigra- 
tion et expansion économique«, i: Mediterranee, s. 106.

Taylor 1994: Charles Taylor: »Politics of recognition«: i: 
Amy Gutman (red.): Multiculturalism: Examining the politics 
ofrecognition. Newjersey.

Tsagarousianou 2004: Roza Tsagarousianou: »Rethinking 
the concept of diaspora: mobility, connectivity and 
communication in a globalised world«, i: Westminster 
Papers in Communication and Culture 1(1), s. 52-65.

UNESCO 2001: UNESCO Universal Declaration on 
Cultural Diversity, http://portal.unesco.org/en/ev. 
php-URL_ID=i3i79&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ 
SECTION=2Oi.html.

Vertovec 1999: Steven Vertovec: »Migration, diasporas 
and transnationalism«, i: Steven Vertovec & Robin 
Cohen (red.): Migration, DiasporasandTransnationalism. 
Northhampton, Massachusetts.

Vertovec 2002: Steven Vertovec: »Religion in migration, 
diasporas, and transnationalism«, http://www.riim. 
metr0p0lis.net/Virtual%20Library/2002/wp02-07.pdf.

Vertovec 2004: »Religion and diaspora«, i: Peter Antes, 
Armin W. Geertz & Randi Ruth Warne (red.): Hew 
Approaches to the Study of Religion: Textual, Comparative, Socio
logical and Cognitive Approaches. Berlin.

Williams 1999: Bronwyn T. Williams: »A State of Perpe
tual Wandering: Diaspora and Black British Writers«, 
i:Jouvert: Journal of Postcolonial Studies, 3 (3).

Wolsko mfl. 2006: Christopher Wolsko, Bernadette Park & 
Charles M.Judd: »Considering the Tower of Babel: 
Correlates of Assimilation and Multiculturalism 
among Ethnic Minority and Majority Groups in the 
United States«, i: Social Justice Research, 19 (3).



Invasive arter i Danmark
En trussel? Mod hvad?

AF HENRIK ENGHOFF

Da Danmark efter istiden blev beboeligt for andre 
end specielt hårdnakkede mikroorganismer, lå landet 
til at begynde med tomt og øde hen. Siden da har 
skønsmæssigt 40.000 arter af dyr, planter og svampe 
fundet vej til Danmark - de har invaderet landet og 
kunne således alle på sin vis fortjene betegnelsen ‘in
vasive arter’.

Dette begreb, ‘invasive arter’, fylder meget i tidens 
debat. På Københavns Universitet er der ligefrem op
rettet et center for invasive arter (http://www.cis.dan- 
bif.dk/) med det formål at »koordinere og inspirere 
indsatsen over for invasive arter«. Men hvad skal man 
egentlig forstå ved en invasiv art, og hvorfor er en ind
sats over for dem nødvendig?

Der eksisterer mangfoldige definitioner på invasi
ve arter. På ovennævnte centers hjemmeside defineres 
de som »organismer, som ved menneskets hjælp er 
bragt uden for deres naturlige udbredelsesområde, og 
som i det nye område udgør en alvorlig trussel mod 
hjemmehørende arter«. Andetsteds på samme hjem
meside kan man læse, at centret i et høringssvar til 
Miljøministeriet har skrevet, at »En invasiv art er en 
introduceret art der enten har spredt sig hastigt i en ny 
region, hvor den har etableret store bestande, og/eller 
har haft skadelige effekter på oprindelige arter og det 
modtagende økosystem«, mens Miljøministeriet selv i 
det oplæg, der blev sendt i høring, gav følgende de
finition: »‘Invasiv art’ (syn.: invasiv fremmed art) - en 
ikke-hjemmehørende art, hvis introduktion og/eller 
spredning truer den biologiske mangfoldighed«.

De forskellige definitioner har det til fælles, at de 
pågældende arter spreder sig uden for deres ‘natur
lige’ udbredelsesområde og udgør en ‘trussel’ mod 
andre arter. Nogle definitioner kræver menneskelig 
medvirken til spredningen, og nogle lægger vægt på, 
at truslen er rettet mod hjemmehørende/oprindelige 
arter. Efter sidstnævnte kriterium vil således arter, der 
invaderer og truer arter, der ikke er hjemmehørende, 
ikke være at betegne som invasive. Det gælder fx ka- 
stanjeminérmøllet, som siden sin ankomst til Dan
mark i 2002 har hærget vores hestekastanjetræer, men 
da hestekastanjen ikke er hjemmehørende i Danmark, 
klarer kastanjeminérmøllet frisag (men se nedenfor).

De allermest iøjnefaldende invasioner står visse fugle
arter som kvækerfinker og korsnæb for, uden at de af 
den grund betegnes som invasive arter.

Ligegyldigt hvilken definition man vælger, er inva
sive arter dog et fænomen, der må tages alvorligt. På 
globalt plan regnes invasive arter for den næststørste 
trussel mod biodiversitet, kun overgået af ødelæggel
sen af levesteder; de er altså vigtigere end forurening. 
De invasive arters negative påvirkning kan foregå på 
flere måder. Nogle invasive planter (fx kæmpebjørne
klo og rynket rose), men også nogle invasive dyr (fx 
stillehavsøsters og vandremusling) fylder simpelthen 
levestederne op rent fysisk og levner ingen plads til 
andre arter. Andre udsletter oprindelige arter ved at 
spise dem. Her kan man nævne nilaborren, der har 
udryddet over hundrede oprindelige arter af fisk i Vie
to riasøen (Simberloff 2000), eller som et kuriosum 
den kat, der tilhørte fyrmesteren på Stephen Island 
(mellem New Zealands nord- og sydø), og som i løbet 
af nogle få måneder ene kat udryddede øens endemi
ske gærdesmutte-art (Caughley & Sinclair 1994). En 
invasiv art kan også bringe en sygdom eller parasit 
med sig, som den selv er tilpasset til, men som de 
hjemmehørende arter intet forsvar har mod. Et ek
sempel er svampesygdommen krebsepest, der fore
kommer naturligt på signalkrebs og andre nordameri
kanske krebsearter, men via udsætning af signalkreb
sen i Europa har fået adgang til europæiske krebsear
ter, inklusive vores hjemlige flodkrebs, som sygdom
men er fatal for. Endelig kan en invasiv art udkonkur
rere oprindelige arter ved at være bedre til at udnytte 
de forhåndenværende ressourcer - det gælder fx det 
nordamerikanske grå egern, som er indført til Eng
land og Italien, hvor det udkonkurrerer de oprinde
lige egern, bl.a. ved at plyndre de røde egerns møj
sommeligt indsamlede nøddelagre.

Invasive arter i Danmark

Ifølge Skov- og Naturstyrelsen (2009) er der pr. 1. ja
nuar 2009 registreret 2.655 introducerede arter, herun
der 566 dyrearter. Af dyrene regnes 25 for invasive og 
har den tvivlsomme ære at optræde på en ‘sortliste’.
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Det drejer sig om:

trefugle: amerikansk skarveand, canadagås og nilgås 
seks pattedyr: mink, bisamrotte, brun rotte, mårhund, 

sumpbæver og vaskebjørn
tre ferskvandsfisk: båndgrundling, solaborre og sølv

karusse
tre krebsdyr: galizisk sumpkrebs, kinesisk uldhånds

krabbe og signalkrebs
to insekter: harlekinmariehøne og kastanjeminérmøl 
en snegl: iberisk skovsnegl (‘dræbersnegl’) 

fire muslinger: almindelig pæleorm, amerikansk kniv
musling, vandremusling og stillehavsøsters

en ribbegople: amerikansk ribbegople (‘dræbergople’) 
to snyltende orme fra ål.

Lister over introducerede og invasive arter er i sagens 
natur ikke langtidsholdbare: Der kommer hele tiden 
nye arter ind over vores grænser. På ovennævnte 
hjemmeside kan man ud over sortlisten finde en ‘ob
servationsliste’ over arter, som man bør holde øje 
med, selv om de endnu ikke har optrådt invasivt i 
Danmark. Det gælder fx den sorte svane, det nord
amerikanske grå egern, Balkan-latterfrøen, den inva
sive havemyre og Kamtschatkakrabben.

Man kan læse mere om de invasive arter på hjem
mesiden. Her følger kortfattede historier om en hånd
fuld af arterne på sortlisten, samt en enkelt, som ikke 
står på listen, men burde gøre det.

Stillehavsøsters (Crassostreagigas)

Som det fremgår af navnet, stammer denne art fra Stil
lehavet, nærmere betegnet Japan. Den er blevet ind
ført til Nordamerika, Europa, Australien og New Zea
land med henblik på kommerciel udnyttelse. Fra at 
have været stort set uden betydning i 1950 har fiskeriet 
efter stillehavsøsters nu rundet de 4 millioner tons pr. 
år (FAO 2000-2009). I Danmark begyndte udsætnin
gen af stillehavsøsters i 1987. Man mente, at man trygt 
kunne udsætte yngel af stillehavsøstersen, lade dem 
vokse op og så høste dem. Det forventedes ikke, at ar
ten ville kunne reproducere sig i danske farvande på 
grund af den lave vandtemperatur. Men ak, dobbelt 
ak: For det første udeblev den kommercielle succes. 
For det andet begyndte stillehavsøstersen at formere 
sig, formentlig i forbindelse med stigende vandtempe
ratur (klimaændring!) (Christensen mfl. 2009). Nu er 
der store bestande af stillehavsøsters, især i Vadeha
vet, hvor de kan danne et kompakt dække i nogle om
råder (se figur 1). De vil muligvis fortrænge blåmus
lingen, der ellers er en karakterart for Vadehavet og 
bl.a. er et vigtigt fødeemne for mange fugle - som ikke 
kan æde de langt større stillehavsøsters i stedet for 
(Christensen & Elmedahl 2007, Skov- og Naturstyrel
sen u.å.).

figur i. Stillehavs- 
østersbanke. Skel
lod banke med 
Rømø i baggrun
den. Foto: Helle 
Torp Christensen.
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Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis)

Ligesom mange andre mariehønsearter er harlekin
mariehønen et flittigt rovdyr, der med forkærlighed 
fortærer bladlus (figur 2). Den er derfor blevet udsat 
til biologisk bekæmpelse af skadelige bladlus i Eu
ropa og Nordamerika og har med stor hast spredt sig 
over begge verdensdele, i Nordamerika siden 1988 og 
siden 2002 i Europa, hvor den dog allerede fra 1991 fo
rekom vildt.

Muligvis er harlekinmariehønen også blevet udsat 
bevidst i Danmark, hvor de første eksemplarer blev 
fundet i 2006 i København og på Møn. Siden da er 
det gået stærkt. Til og med april 2009 var der registre
ret fund fra store dele af Sjælland, Fyn, Bornholm og 
de sydlige øer, samt i Jylland op til Hvide Sande. Ma
riehøns er populære dyr, og de er lette at indsamle el
ler fotografere, så kortlægningen af artens spredning i 
Danmark har i høj grad været baseret på offentlighe
dens medvirken.

I lighed med mange andre mariehønsearter er har
lekinmariehønen meget variabel. Den kan være rød, 
orange eller gul med sorte prikker, eller sort med røde 
eller gule pletter. Hyppigheden af de forskellige farve- 
former varierer fra population til population. I Dan
mark er langt hovedparten af harlekinmariehønsene 
røde eller orange med op til 19 sorte prikker (Steen- 
bergmfl. 2009).

Harlekinmariehønens fremfart betragtes med be
kymring, bl.a. fordi man befrygter, at den vil udkon
kurrere hjemmehørende arter af mariehøns. Flere 
nordamerikanske studier tyder på, at harlekinmarie
hønen hurtigt bliver den talrigeste mariehøneart i de 
områder, den spreder sig til, men om dette betyder, at 
andre mariehønsearter fortrænges, er der ikke direkte 
belæg for (Steenberg & Harding 2009). Burgio mfl. 
(2002) iscenesatte fx laboratorieeksperimenter i Ita
lien for at studere konkurrencen mellem harlekinma
riehønen og den toplettede mariehøne, som er en me
get almindelig art også i Danmark. Det viste sig, at 
begge arter hellere ville æde æg af deres egen art (kan
nibalisme) end af den anden art, så i dette tilfælde er 
der altså ingen evidens for konkurrence mellem ar
terne.

Orange vægmejer (Opilio canestrinii)

Orange vægmejer blev første gang observeret i Dan
mark i 1985 (figur 3), og allerede i 1987, hvor en større 
kortlægning blev gennemført (Enghoff 1988), var den 
udbredt og talrig over hele landet. En gammelkendt

art, broget langbensmejer, optrådte dog også i stort 
tal, og en nær slægtning af den nytilkomne, den lige
ledes gammelkendte plettet vægmejer, var også talrig. 
Men i løbet af få år fortrængte den nytilkomne orange 
vægmejer den plettede. Toft (2004) dokumenterede, 
hvordan den orange tiltog voldsomt i tidsrummet 
1987-2003, mens den plettede stort set forsvandt i lø
bet af perioden. Samme skæbne er overgået broget 
langbensmejer, som fra at have været overordentlig 
talrig nu næsten ikke er til at finde her i landet, mens 
orange vægmejer fortsat florerer. Den næsthyppigste 
art herhjemme er nu hornmejeren, der også var gan
ske almindelig i firserne, og som ser ud til at holde 
stand mod den orange vægmejer.

figur 2. Harlekin
mariehøne (Harmo
nia axyridis). Foto: 
Anders Illum.
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Selv om mejere har lange ben, må en så hurtig 
spredning nødvendigvis skyldes menneskelig mellem
komst. Orange vægmejer sidder ofte på bygninger, og 
det er nærliggende at forestille sig spredning med 
toge og lastbiler, der jo som regel står parkeret i nær
heden af bygninger.

En mekanisme for den næsten totale udradering, 
som plettet vægmejer og broget langbensmejer har 
været udsat for, er til gengæld svær at forestille sig. 
Mest sandsynligt er det, at den orange vægmejer har 
medbragt en sygdom, som den selv er tilpasset, men 
som er fatal for nogle andre arter (jf. krebsepest).

Orange vægmejer står ikke på den officielle liste 
over invasive arter i Danmark, selv om den opfylder 
alle kriterier for en typisk invasiv art.

Mink (Mustela visori)

Den nordamerikanske mink (figur 4), ikke at forveks
le med den europæiske mink eller flodilderen (Mustela 
lutreola), som ikke findes i Danmark, er fra sit naturlige 
udbredelsesområde i Canada og USA blevet indført 
til pelsfarme i Danmark og andre europæiske lande, i 
Danmark omkring 1930. Den er nu udbredt over hele 
landet, hvor den forekommer ved søer og vandløb, 
samt i havne. De danske fritlevende mink stammer 
alle fra farmdyr, der er sluppet løs ved egen hjælp eller 
er blevet løsladt af dyreværnsaktivister.

Da fritlevende mink må jages, er jagtstatistikken et 
mål for artens talrighed, og den viser, at antallet af 
nedlagte mink fra at have været relativt lille op til om
kring 1980 siden da er mangedoblet. En medvirkende 
årsag til stigningen kan være, at bestanden af ræve i 
samme periode er faldet drastisk - muligvis indgår 
mink i rævenes menu, men dette er ikke påvist med 
sikkerhed. Minken formodes at udgøre en trussel for 
fx vandfugle, skønt en undersøgelse af minkens føde
valg i Danmark ingen evidens gav for en negativ effekt 
på andre arter (Hammershøj mfl. 2007).

Brun rotte (Rattus norvegicus)

Den brune rotte (figur 5) turde være kendt af alle og 
er talrig over hele landet, undtagen på Anholt og en
kelte andre øer. Den menes at stamme fra Kina og fin
des nu over hele Jorden. De tidligste registreringer af 
brun rotte fra det nuværende Danmark stammer fra 
begyndelsen af 1700-tallet (Lodal 2007), og det tidlig
ste sikkert daterede knoglefund er fra en københavnsk 
losseplads fra perioden 1690-1750 (Enghoff 2004). 
Tidligere fund (9.-10. og 13.-14. århundrede e.Kr.) fo
religger fra Slesvig-Holsten (Heinrich 1976).

Den brune rotte er arketypen på en invasiv dyre
art: Den har spredt sig over enorme områder med 
menneskets hjælp, og den har en negativ indflydelse 
på andre arter, hvor den kommer frem. I Danmark er

figur 3. Orange 
vægmejer (Opilio 
canestrinii).
Foto: http://en. 
wikipedia.org/wik 
i/File:Opilio.cane
strinii.male.i.jpg.
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FIGUR 4. Mink 
(Mustela visori). 
Foto: Biopix.

det bl.a. gået ud over husrotten, Ratius ratius, også kal
det den sorte rotte. Også den er indslæbt til Danmark, 
hvor den var almindelig, indtil den brune rotte an
kom. Husrotten er berygtet som vært for pestloppen, 
der spillede en vigtig rolle ved spredningen af pest i 
Europa i Middelalderen (Lodal 2007). Når den brune 

rotte invaderer et område, forsvinder husmus og mo- 
segris ofte (Jensen 1993).

På verdensplan er den brune rotte ansvarlig for ud
ryddelse eller kraftig decimering af mange dyrearter 
på isolerede øer, eksempelvis lunder og skråper på 
Færøerne (Reinert 1982).

figur 5. Brun 
rotte (Ratius norvegi- 
cus). Foto: Biopix.
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Invasiv art nummer Ai par excellence

Hvis man skal gøre op, hvilken af de invasive arter der 
er ‘mest invasiv’, er det ikke en af dem, der står på den 
officielle danske sortliste. Denne tvivlsomme ære til
falder uden diskussion arten Homo sapiens - en art, som 
har bredt sig ud over stort set hele Jorden og har haft 
en negativ indflydelse på biodiversiteten stort set 
overalt. Talrige arters uddøen tilskrives mennesket, og 
i mange tilfælde (fx gejrfugl, Stellers søko, masser af 
endemiske arter på øer) er der ingen tvivl om skyld
spørgsmålet.

Også i Danmark har mennesket mere end nogen 
anden art haft indflydelse på fauna og flora: Talrige ar
ter er forsvundet på grund af forfølgelse, fx ulv, eller 
ødelæggelse af levesteder ved opdyrkning, dræning 
eller bebyggelse. På den anden side har skovrydning, 
agerbrug og bebyggelse givet mulighed for andre ar
ter, der ellers næppe ville forekomme her, bl.a. ager
høne og mursejler. Det samme gælder plantning af fyr 
og gran, som har givet levemuligheder for talrige arter 
af insekter. Nåletræsinsekterne (som ikke kun er ska
dedyr) er i mange tilfælde selv kommet til landet uden 
menneskets hjælp, men ville ikke have kunnet etable
re sig uden plantagerne.

Er de invasive arter så en trussel?

Hvis man spørger den europæiske flodkrebs, den plet
tede vægmejer eller blåmuslingerne i Vadehavet, bli
ver svaret ja - disse arter har i høj grad fået forringet 
deres muligheder på grund af invasive arter.

På globalt plan er der ingen tvivl om, at de invasive 
arter er en trussel mod den samlede biodiversitet. Selv 
om et område kan siges at blive beriget, når en ny art 
vandrer ind, og selv om man kunne påstå, at der er ba
lance i systemet, hvis der forsvinder en gammel art, 
når en ny kommer til, går regnestykket ikke op. Det 
skyldes, at det kun er et lille antal arter, der optræder 
som invasive. En enkelt invasiv art kan fortrænge 
mange forskellige ‘oprindelige’ arter i forskellige dele 
af det område, den invaderer: Fyrmesterens kat på 

Stephen Island udryddede den endemiske gærde- 
smutteart - på andre øer har katte fortrængt eller ud
ryddet andre endemiske arter. Stillehavsøstersen for
trænger blåmuslinger i Vadehavet, men i Puget Sound 
i Washington State er det en anden østersart (Ostreola 
conchaphila '), det går ud over. Med andre ord bevirker 
de invasive arter en monotonisering af naturen: Jo 
mere de invasive arter får overtaget, jo mere ens bliver 
fauna og flora verden over. Arter, der har udviklet sig 
i isolation, skal nu konkurrere med andre, måske 
‘stærkere’ arter, som de før ikke behøvede at bekymre 
sig om. Særligt sårbare er øer, fx De Kanariske Øer, 
Galapagosøerne og Hawaii, hvor endemiske arter har 
udviklet sig i et ‘ukomplet’ økosystem med et mang
lende eller sparsomt indslag af rovdyr.

Hvis vi ser på de invasive arter i nationalt perspek
tiv, hvad betyder de så for Danmarks natur? Vi har så 
godt som ingen arter i Danmark, der ikke også findes 
andre steder (endemiske arter), så selv om fx den plet
tede vægmejer skulle forsvinde helt fra Danmark, 
overlever den sandsynligvis andre steder. Dvs. at inva
sive arter ikke er så stort et problem her som i områder 
med en rig endemisk fauna, fx middelhavsområdet og 
de fleste tropiske egne. Det betyder ikke, at vi her til 
lands bare kan lade stå til: Monotoniseringen af den 
danske natur er i fuld gang. Det ses tydeligst, hvor be
standsdannende invasive planter som kæmpebjørne
klo og rynket rose dækker store områder og ingen 
plads levner for en ‘oprindelig’ artsrig flora. Blandt 
dyrene er det marine arter som stillehavsøsters, der på 
tilsvarende måde markerer sig kräftigst.

Der er kort sagt god grund til at bekymre sig om 
invasive arter, også i Danmark. De igangværende kli
maændringer, hvad de end skyldes, giver anledning til 
ekstra opmærksomhed, jf. at stillehavsøstersen trods 
forudsigelser om det modsatte er begyndt at yngle i 
danske farvande, hvor temperaturen er stigende. Dan
mark har via internationale konventioner forpligtet 
sig til at bekæmpe tab af biodiversitet, og som led i 
denne bekæmpelse kan det paradoksalt nok være 
nødvendigt at bekæmpe visse arter - de invasive.
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Artsforskydninger i havet
AF TOM FENCHEL

Sammensætningen af dyre- og plantearter på et givet 
sted er langtfra konstant over tid. For længere perio
ders vedkommende fremgår dette klart ud fra geologi
ske data, men også på en kortere tidsskala sker der æn
dringer. Kontinenternes vandringer overjordens over
flade har medført, at faunaer og floraer, der tidligere 
var adskilt, kom i kontakt, klimaændringer på alle tids
skalaer er altid forekommet, hvilket har medført bety
delige lokale ændringer, og den dynamik, der skyldes 
arters interaktioner som relationerne rovdyr-byttedyr, 
parasit-vært og konkurrence om fælles ressourcer, af
stedkommer også ændringer over kortere eller længe
re tidsrum. Hertil kommer et element af tilfældighed 
- fx hvorvidt nogle enkelte individer, der måtte havne 
et eller andet sted med et i øvrigt gunstigt miljø, rent 
faktisk vil være i stand til at etablere en bestand - eller 
om de omkommer, inden de når at forplante sig.

Når det gælder floraen og faunaen i Danmark og 
tilgrænsende farvande, er alting indvandret efter den 
sidste istids afslutning for ca. 12.000 år siden. Også si
den har der været klimasvingninger, og Østersøen har 
efter istiden først været en ferskvandssø, senere et ind
hav, der var saltere end nu, og endelig blev den for ca. 
7000 år siden det brakvandsindhav, vi kender i dag. 
Ændringer i faunaens og floraens sammensætning kan 
således ofte iagttages over en forholdsvis kort tidspe
riode. Muligvis pga. en svag temperaturstigning af 
vores farvande i de seneste årtier er en del fiskearter 
med en tidligere mere sydlig udbredelse nu hyppigere 
i danske farvande. Eksempelvis synes tyklæbet multe 
(Chelon labrosus) nu at have etableret bestande flere ste
der inden for de sidste par årtier, og fund af både stri
bet og rød mulle (Mullussurmuletus og M. barbatus) er nu 
også forholdsvis hyppige - for blot at nævne et par 
fiskearter, der ellers havde deres nordlige grænse ved 
Kanalen, og som mange sikkert er bekendt med fra re
staurantbesøg i det sydlige udland.

Forskydninger i arters udbredelse er altså et natur
ligt fænomen, der altid er forekommet og altid vil fo
rekomme - naturens balance er en illusion. Dertil kom
mer, at næsten overalt på Jorden har menneskelig ak
tivitet tilsigtet eller utilsigtet medført introduktion af 
eksotiske arter.

Menneskeskabt udbredelse af arter til nye områ
der, hvor de ikke forekom før, har i de senere år vakt 

stigende interesse. Udtrykket »invasive arter« skyldes 
titlen på Charles Eltons klassiske bog om emnet fra 
1958. Den militære metafor hentyder til tilfælde, hvor 
indførte arter har fortrængt elementer af den oprinde
lige flora eller fauna eller været til skade for menneske
lige interesser. Der kendes en del tilfælde, hvor isole
rede oceaniske øers endemiske dyreliv er blevet for
trængt af introducerede arter. Det røde egern er i store 
dele af England blevet fortrængt af det grå egern, der 
blev indført fra Nordamerika. Coloradobillen (Lepti- 
notarsa decemlineata) levede oprindelig på østsiden af 
Rocky Mountains og ernærede sig af forskellige plan
ter tilhørende natskyggefamilien. Da avl af kartofler 
var nået så langt vestpå, fik billen en ny værtsplante 
og kunne så sprede sig til hele det østlige USA og se
nere til Europa - og alle steder har den afstedkommet 
tab for kartoffelavlere. Indførte kaniner og figenkak
tus har udgjort en betydelig plage i Australien. Man 
kan nævne en hel del af den slags eksempler (Elton 
1958). Men de er få i forhold til det antal arter, der fak
tisk er blevet flyttet rundt i verden, og termen invasive 
arter bør i det mindste reserveres til de trods alt få til
fælde, hvor de repræsenterer en eller anden form for 
dokumenteret skadeeffekt og ikke som en generel be
tegnelse for arter, der har ekspanderet deres udbredel
sesområde.

Sandmuslingen - et eksotisk 
element i den danske fauna?

Alle kender sandmuslingen (Mya arenaria) - eller i 
hvert fald dens tomme skaller, der skyller op i tusind
vis på landets strande (figur 1). Men den er eksotisk - 
forstået på den måde, at arten først synes at optræde i 
historisk tid på vores side af Atlanterhavet. Nu er den 
udbredt langs alle Europas kyster fra Norge til Mid
delhavet og i Sortehavet. Den hører oprindelig til 
langs Nordamerikas østkyst og er senere indført til 
vestkysten af USA. Den udgør i øvrigt basis for ame
rikanernes elskede clam chowder og er på USA’s østkyst 
genstand for et ikke ubetydeligt kommercielt fiskeri, 
men den har ikke fundet vej til europæiske køkkener. 
Længe var de ældste kendte fund af sandmuslingens 
skaller i Europa fra det 16. århundrede. Man mente 
derfor, at den var transporteret over Atlanten af de op-
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figur i. Skaller af 
nogle introducere
de bløddyr i dan
ske farvande. Fra 
venstre: sandmus
ling, tøffelsnegl, 
amerikansk bore
musling og ameri
kansk knivmus
ling. Foto: Birgit 
Thorell, Marin
biologisk Labora
torium.

dagelsesrejsende europæere. Siden er der fundet skal
ler i boringer af sandaflejringer ved Skagen, der kan 
dateres til det 13. århundrede (Petersen m.fl. 2002). 
Dette har ført til spekulationer om, at muslingen blev 
ført fra Amerika til Europa af nordboerne, der med
bragte den som agn eller proviant under deres rejser 
over Atlanten. Det er en usandsynlig historie, fordi 
sandmuslingen ikke forekommer i grønlandske far
vande og først for nylig er dukket op omkring Island, 
og også fordi muslingerne næppe kunne have overle
vet i ugevis på bunden af et vikingeskib. Sandmuslin
gen har - ligesom mange andre bundlevende hvirvel
løse dyr - planktonlarver; det forekommer usandsyn
ligt - om end ikke umuligt - at nogle skulle kunne 
have overlevet at være ført med havstrømme tværs 
over Atlanten. Andre naturlige mekanismer som fast- 
hæftning til drivende træstammer er også usandsynlig 
for en musling, der lever nedgravet i sand. Sandmus
lingen er et eksempel på, at man i en del tilfælde ikke 
ved, hvordan og - ofte heller ikke præcis hvornår - ek
sotiske arter er blevet transporteret over lange af
stande - ja, i nogle tilfælde ved man ikke engang, 
hvorfra de oprindelig stammer. Sandmuslingen ek
semplificerer én ting til: når man bare har været her 
længe nok, får man til sidst statsborgerskab. Ingen 
tænker på sandmuslingen som en eksotisk, endsige in
vasiv art.

Pæleormen (Teredo navalis) - en musling der borer i 
træ - udgør et lignende eksempel. Den er kosmopoli
tisk, dvs. udbredt i alle have undtagen i brakvand med 
meget lav saltholdighed. I dette tilfælde ved man hel
ler ikke, hvor den oprindeligt stammer fra, eller hvor

når den fik global udbredelse. Men det forhold, at den 
bl.a. trives i træskibes skrog, gør det ikke svært at for
stå dens vide udbredelse.

Nogle andre mere nyligt tilkomne gæster

Figur i viser også nogle andre eksempler på eksotiske 
bløddyr i vor marine fauna. Tøffelsneglen Crepidula 

fornicata stammer også fra Nordamerika. Den dukkede 
første gang op i 1872 i Liverpool Bay og kom til Lim
fjorden omkring 1930.1 dag er den talrig i Limfjorden 
og i det nordlige Kattegat, men den er ikke trængt 
længere ind i de indre danske farvande, formodentlig 
fordi den er følsom over for lavere saltholdighed. Tøf
felsneglens rejse over Atlanten er et eksempel på en 
vigtig menneskeskabt mekanisme til spredning af ma
rine hvirvelløse dyr. Fra ca. midten af 1800-tallet til en 
gang i løbet af den anden halvdel af det 20. århund
rede flyttede man rundt på østers. Man brugte sætte
østers af forskellig oprindelse til at øge den lokale be
stand af østers, dels af arter, der i forvejen forekom på 
stedet, dels af eksotiske arter. I flere europæiske lande 
forsøgte man således at indføre Crassostrea virginica fra 
Nordamerika til Europa. Denne art synes ikke at have 
etableret faste bestande i europæiske farvande, men 
det gjorde en del andre medbragte organismer, der 
sad på østersskallerne - deriblandt altså tøffelsneglen, 
men også andre organismer som grønalgen Codiumfra- 
gile, der nu også er almindelig i Limfjorden og det 
nordlige Kattegat. Stillehavsøstersen (Crassostrea gi
gas), der stammer fra Japan eller Nordamerikas vest
kyst, har derimod etableret sig flere steder i europæ
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iske farvande i form af frit levende bestande som følge 
af forsøg med at dyrke den. I Danmark har der rundt 
omkring været forsøg med kommerciel dyrkning af 
denne art, og der findes derfor små bestande i nogle 
danske fjorde - eksempelvis i Isefjorden, hvor et ikke 
vellykket forsøg på at dyrke den kommercielt fandt 
sted i 1980’erne. Den trives også godt i den danske del 
af Vadehavet - hertil er den indvandret sydfra fra be
stande i Holland og Tyskland. Til glæde for fastbo
ende og sommergæster danner den nu nogle steder 
hele rev på lavt vand. Stillehavsøstersen har også med
bragt en del passagerer fra det nordlige Stillehav, ek
sempelvis søpungen Styela clava. Den stammer oprin
delig fra japanske farvande og er nu almindelig i de 
vestlige og centrale dele af Limfjorden. Sargossotang 
(Sargassum muticum), som nu forekommer ned til Øre
sund, kom hertil på samme måde.

Den amerikanske boremusling Petricola pholadifor- 
mis (figur 1) dukkede op i europæiske farvande om
kring 1890 og etablerede sig i danske farvande en 
gang efter 1900. Boremuslinger borer og lever i huller 
i kalksten eller hårdt ler. I danske farvande forekom 
der i forvejen to beslægtede arter boremuslinger, der 
ikke synes at være påvirket af tilstedeværelsen af en ny 
konkurrent. Man ved ikke præcis, hvordan muslingen 
nåede til europæiske farvande.

Derimod er det med hensyn til den amerikanske 
knivmusling (Ensis americanus, figur 1) overvejende 
sandsynligt, at dens larver er blevet transporteret med 
skibes ballastvand - en anden vigtig mekanisme til 
menneskeskabt transport af marine organismer. Den 
dukkede op i hollandske farvande i slutningen af 
1970’erne, kom til den danske del af Vadehavet efter 
1980, var almindelig i Limfjorden i midten af dette årti 
og var nået til i Øresund et par år senere. Nu er dens 
opskyllede tomme skaller talrige langs strandene i alle 
vores farvande ned til Gedser. Der forekommer natur
ligt to andre beslægtede arter knivmuslinger i danske 
fravande, men de findes mest på dybere vand og er ik
ke så brakvandstolerante som Ensis americanus. Denne 
er naturligt forekommende på lavt vand langs Nord
amerikas østkyst - den er velsmagende og anvendes 
som konsummusling i USA. Det er dog vanskeligt at 
få fat i levende eksemplarer på steder uden en stor ti- 
devandsamplitude, da den graver sig dybt og lynhur
tigt ned i vanddækket sand.

Ballastvand er en vigtig måde, hvorpå skibsfart 
kan medvirke til spredning af marine organismer. En 
anden mekanisme er begroning på skibssider. Charles 
Darwin gav en formel beskrivelse af og navngav arten 
Balanus improvisus i sin monografi om rurer (Darwin 

1854). Han havde fundet den flere steder i Sydamerika 
under sin verdensomsejling med Beagle. Dyret var 
imidlertid nået til europæiske farvande, inden Dar
wins bog udkom, idet den allerede blev fundet i Øster
søen ud for Königsberg (i dag Kaliningrad) i 1844 
(Reise mfl. 2002). Balanus improvisus er usædvanlig to
lerant over for brakvand, og den er i dag den alminde
ligste rur på lave, brakvandspåvirkede områder i dan
ske farvande; det er den eneste slags rur, man kan 
skære tæerne på, når man bader fra Bornholms klip
pekyster. Arten er helt sikkert kommet tidligt til euro
pæiske farvande via begroning på skibssider.

Vi har hidtil navnlig givet eksempler på marine or
ganismer fra Nordamerika, der har spredt sig i nord
europæiske farvande. Men der er balance i tingene: 
vores almindelige strandsnegl Littorina littorea er af 
ukendte årsager kommet til Nordamerikas østkyst, 
først på New Foundland, hvorfra den har bredt sig 
sydpå. Det er også uklart, hvordan det er lykkedes vo
res strandkrabbe (Carcinusmaenas) at komme til USA’s 
østkyst og senere videre til Californiens kyst, hvor den 
anses for en plage og en uønsket konkurrent til andre, 
indfødte krabbearter.

»Dræbergoplen« (Mnemiopsisleydet)

Denne organismes (figur 2) optræden i danske far
vande i 2006 har afstedkommet en del opmærksom
hed. Det er en planktonorganisme, der stammer fra 
Nordamerikas østkyst, hvor den specielt forekommer 
i flodmundinger, og den er meget brakvandstolerant. 
Mnemiopsis er en ribbegople; ribbegopler er kun fjernt 
beslægtet med polypdyr som vandmænd. Der fore
kommer i danske farvande yderligere tre arter ribbe
gopler. Den smukke organisme bliver ca. 3 cm lang; 
den lever af andre, mindre planktondyr, sikkert over
vejende vandlopper. Den er nu vidt udbredt og talrig 
i de indre danske farvande og forekommer i Østersøen 
til omkring Gotland (Riisgaard 2007, Storr-Paulsen 
m.fl. 2009).

På den østlige side af Atlanten optrådte Mnemiopsis 
første gang i Sortehavet fra begyndelsen af 1980’erne. 
Siden er den på en eller anden måde blevet spredt til 
Det Kaspiske Hav, hvor den dukkede op i 1999. Anta
gelig er arten oprindelig kommet med skibsballast
vand fra østkysten af USA. I Sortehavet optrådte den 
i kolossale tætheder, hvad der medførte tilstopning af 
fiskeredskaber. Den blev også beskyldt for en samti
dig nedgang i fiskeriet af bl.a. ansjoser og hestema
krel, da den skulle være fødekonkurrent til fiskelar
verne og desuden forgribe sig på fiskelarverne selv.
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figur 2. Ribbegoplen Mnemiopsis leidyi, længde ca. 3 cm. 
Foto: Birgit Thorell, Marinbiologisk Laboratorium.

Det er muligvis rigtigt, men der er en almindelig ten
dens til at forklare nedgang i fiskebestande på alle 
tænkelige måder - undtagen som resultat af overfisk
ning.

I hvert fald løstes problemet af sig selv for en halv 
snes år siden, fordi yderligere en eksotisk ribbegople 
dukkede op i Sortehavet, Beroe ovata. Den findes natur
ligt i Middelhavet, og den klarede måske selv at kom
me ind i Sortehavet. Arter tilhørende slægten Beroe le
ver af at æde andre ribbegopler, og B. ovata decime
rede hurtigt bestanden af Mnemiopsis til et håndterligt 
niveau (Kideys 2002). Mnemiopsis1 karriere i Sorteha
vet har sikkert givet anledning til det danske navn 
»dræbergople«. At den er dukket op i vesteuropæiske 
farvande, kan skyldes, at organismen har spredt sig 
gennem Middelhavet og nordpå, men den kan også 
være kommet hertil via ballastvand.

Hvorvidt Mnemiopsis vil gøre skade på fiskeriet i vo
res farvande, er ganske uvist - i Nordamerika anses 
den for harmløs. Der forekommer i øvrigt en Beroenrt i 
vores farvande, B. cucumis - men om den får smag for 
Mnemiopsis ved man heller ikke.

Andre menneskeskabte 
spredningsmekanismer

Der er andre mindre betydende mekanismer, hvor
med dyr og planter kan spredes, ud over flytning af 
østers og skibsfart. Akvakultur - specielt af ørreder og 
laks - medfører naturligvis, at dyrene engang imellem 
undslipper og potentielt kan danne lokale bestande, 
og i nogle tilfælde har man endda bevidst udsat fisk 
med henblik på dannelse af frit levende bestande. 
Dette gælder specielt for nogle arter stillehavslaks, 
der har været opdrættet forskellige steder i Europa. 
Flere forskellige stammer af regnbueørreder (Onco- 
rhynchusmykiss) er blevet udsat rundt omkring og findes 
nu på alle kontinenter. I Danmark har de udbredte 
dambrug med regnbueørreder og dyrkning af dem i 
bure nedsænket i havet medført, at undslupne fisk re
gelmæssigt fanges både i vandløb og i havet. Hvor
vidt denne art vil kunne eller har etableret selvsupple
rende, frit levende bestande her i landet, vides mig be
kendt ikke.

En mekanisme, der er vigtig med hensyn til planter 
og dyr i ferskvand og på land, er, at mennesker kan 
blive trætte af deres prydplanter og kæledyr og - hel
lere end at aflive dem - giver dem »en chance« ved at 
sætte dem ud i naturen. På den måde har forskellige 
eksotiske akvariefisk etableret sig i ferskvand, specielt 
i Sydeuropa, ligesom der findes vilde guldfisk og ame
rikanske sumpskildpadder i nogle danske småsøer. 
Nogle eksotiske marine organismer er også blevet 
spredt på denne måde under varmere himmelstrøg, 
men i vores farvande er der ingen eksempler, fordi ma
rine organismer, der lever i koldere vand, ikke har spil
let nogen rolle som kæledyr eller prydvækster.

Menneskets hang til at lave om på geografien er en 
vigtig faktor med hensyn til spredning af organismer. 
Nær vores del af verden har konstruktionen af et ka
nalsystem, der sammen med Europas floder gør det 
muligt at sejle gennem kontinentet fra fx Østersøen til 
Sortehavet, spillet en rolle for udbredelsen af fersk
vandsorganismer og for brakvandsorganismer, der tå
ler ophold i ferskvand. Dette har specielt været vigtigt 
for koloniseringen af Østersøen og nogle flodmundin
ger med organismer, hvis oprindelse er i Sortehavet 
og Det Kaspiske Hav. På den måde er fx brakvands
polypdyret Cordylophora caspia nået til nordeuropæiske 
flodmundinger og til Østersøen. Også den kinesiske 
uldhåndskrabbe (Eriocheir sinensis') har kunnet udnytte 
dette net af kanaler. Krabben yngler i brakvand, men 
voksne dyr kan findes i ferskvand, og det er kendt, at 
den kan vandre mere end 1000 km op ad Yangtze

ARTSFORSKYDNINGER I HAVET 63



Kiang, hvorfra den oprindelig stammer. I 1912 blev 
den fundet i Weser og har siden bredt sig i Europa via 
floder og kanalsystemer. I løbet af 1920’erne forekom 
den i det sydlige Jylland, og den har siden etableret 
sig i Østersøen (Elton 1958). Et eksemplar blev for et 
par år siden indsamlet i Øresund.

Et par parasitter

Mytilicola orientalis er en parasitisk vandloppe, der snyl
ter i blåmuslinger. Den stammer fra Middelhavet, 
men har spredt sig til nordeuropæiske farvande. I 
Danmark findes den øjensynligt kun i Limfjorden, 
hvor den angiveligt afstedkommer skade på de i om
rådet kommercielt vigtige blåmuslingebestande.

Mere vigtig er måske ålens svømmeblæreorm (An- 
guillicula crassus). Det er en parasitisk rundorm, der 
stammer fra Kina og Japan og formodentlig er kom
met til Europa ved transport af inficerede ål til brug i 
akvakultur. Den angives at skade ål både i fersk- og 
havvand, men den er næppe årsag til den europæiske 
åls tilbagegang i de seneste årtier.

Nogle mønstre

Man har forsøgt at finde specielle karaktertræk for 
»invasive arter«, men man har ikke fundet overbevi
sende fælles præg. Sagen er, at individer tilhørende et 
stort antal arter med mellemrum havner uden for de
res oprindelige udbredelsesområde. Og det sker langt 
hyppigere end de tilfælde, hvor arterne faktisk er i 
stand til at etablere bestande, selv om de pågældende 
individer er havnet i en habitattype, hvor de i princip
pet skulle kunne klare sig. Men al begyndelse er svær! 
For seksuelle arter med udebefrugtning kræver det jo 
mindst to individer at etablere en bestand, og de skal 
være havnet samtidigt og i nærheden af hinanden. 
Mange marine arter gyder deres sæd og æg frit i van
det, og uden en vis tæthed af individer er sandsynlig
heden for dannelsen af befrugtede æg lav. Mange ma
rine organismer producerer tusinder eller millioner af 
æg. Af dem vil i gennemsnit to overleve til kønsmoden 
alder - i en stabil bestand. Så odds er meget små for, 
at det lykkes at opbygge en bestand ud fra nogle få in
divider, og det indebærer et stort element af tilfældig
hed. Man har henvist til, at partenogenetisk repro
duktion er en fordel i denne forbindelse - et enkelt in
divid skulle jo i princippet være tilstrækkeligt til at op
bygge en bestand, og man har bl.a. peget på dynd
sneglen Potamopyrgus antipodarum, der kun findes som 
hunner. Den stammer oprindelig fra New Zealand, 

blev først observeret i England i 1883 og er siden ble
vet almindelig i bl.a. Danmark. Sneglen trives i meget 
fortyndet brakvand og findes i Danmark mest i nærhe
den af åers udløb. Den synes ikke at konkurrere alvor
ligt med de tre arter dyndsnegle, der forekommer her 
naturligt, og som alle kræver højere saltholdighed 
(Fenchel 1975). Den partenogenetiske forplantnings
måde har været fremhævet som en forklaring på dens 
succes med at sprede sig. Men der findes faktisk man
ge andre dyr med partenogenese (ligesom planter 
med apomixi eller vegetativ forplantning), uden at 
der er klare tegn på, at de spredes lettere - og de fleste 
fremmede arter, der har etableret sig her, er seksuelle 
udebefrugtere.

Arter med planktonlarver skulle have større natur
ligt potentiale for at sprede sig, kan man synes. Når 
det gælder dyr, der lever hele deres tilværelse som 
plankton, er det også rigtigt at de gennemgående har 
større - ja, i en del tilfælde kosmopolitisk - udbre
delse. Man kan også i plankton fra vores farvande 
hyppigt finde larver af bunddyr, der ellers ikke fore
kommer her som voksne. Men når det gælder om at 
etablere sig, vil sandsynligheden for, at flere individer 
bundfælder sig samtidigt i et bestemt område, være 
lav - en gravid hun, som har afkom med direkte udvik
ling uden planktonlarver vil have en betydelig større 
sandsynlighed for at kunne etablere en bestand (Jo- 
hannesson 1988).

Med hensyn til habitatforhold er der et væsentligt 
træk, som gælder de øverste vandlag i vores indre far
vande og Østersøen: brakvand. Østersøen udgør Jor
dens største reservoir af brakvand, fordi ferskvandstil
førslen overstiger fordampningen. Da der netto er 
vandtransport ud af Østersøen, præger dette også 
overfladelagene i vores indre farvande. Her er vand
søjlen lagdelt - de øverste ca. 15 meter er brakvand 
med varierende saltholdighed, mens de dybere lag har 
næsten oceanisk saltholdighed. Brakvandsområder er 
de fleste steder i verden af beskeden udstrækning, fx 
flodmundinger og kystlaguner, og over geologisk tid 
er de kortvarige. Østersøen er som nævnt i sin nuvæ
rende tilstand ikke mere end ca. 7000 år gammel. Den 
såkaldte Ponto-Caspiske provins: Sortehavet, Det Kas
piske Hav og Aralsøen udgøres af tre engang sam
menhængende brakvandssøer af meget større alder. 
Her er udviklet en egentlig endemisk og forholdsvis 
artsrig brakvandsfauna i modsætning til de fleste an
dre brakvandsområder, hvor der kun lever forholdsvis 
få arter brakvandstolerante marine dyr og i nogen ud
strækning brakvandstolerante ferskvandsorganismer. 
Faunaen og floraen i brakvand er derfor gennemgå-
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ende fattig på arter - der lever fx langt færre arter i 
hele Østersøen end i Øresund. Østersøen er for ung 
til, at der har kunnet ske artsdannelser med udvikling 
af en endemisk brakvandsfauna og -flora. Man kan 
sige, at brakvandsområder er »undermættede« med 
arter. Hvis den geologiske udvikling skulle tillade 

30

EA WA NP SP IP PC ?
Oprindelsesområde

figur 3. Foroven: antal marine arter (makroskopiske dyr og alger), der er 
dukket op i Kanalen, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat med angivelse af tids
punktet for den første registrering.
Forneden: disse arters oprindelsesområde (EA: østlige Atlanterhav uden for 
Nordsøområdet; WA: vestlige Atlanterhav; NP: nordlige Stillehav; SP: sydlige 
Stillehav; IP: indopacifiske område; PC: Ponto-Caspiske område; ?: ukendt). 
Baseret på data i Reise m.fl. 2002.

Østersøen at forblive, som den er nu, i fx 500.000 år - 
så vil der udvikles en langt mere artsrig endemisk 
fauna og flora, sådan som det er sket i den Ponto- 
Caspiske provins.

Brakvandstolerante arter fra andre dele af verden 
har derfor forholdsvis let ved at etablere sig i den arts
fattige Østersø og i de brakvandspåvirkede lavvands
områder i de indre danske farvande - det er sværere at 
finde en ledig niche i egentlig marine områder som de 
dybere dele af vores indre farvande. Inden for de sene
ste ca. 150 år har knap 20 arter eksotiske makroskopi
ske hvirvelløse dyr og et lignende antal makroskopi
ske alger etableret sig i Østersøen - og blandt dem en 
del med oprindelse i Sortehavet og Det Kaspiske Hav. 
Dette skal ses på baggrund af, at der i Østersøen øst 
for Bornholm er mindre end 100 makroskopiske dyre
arter. I Nordsøen, Kattegat og Bælthavet er der et lig
nende antal indvandrede makroskopiske dyr og alger, 
men det skal sættes i relation til, at der i alt er omkring 
2000 allerede etablerede makroskopiske dyrearter i 
disse havområder.

Et tilsvarende fænomen - der ikke så let kan adskil
les fra ovenstående - er, at arter, der lever på lavere 
vand, hyppigere forekommer som etablerede gæster, 
end man finder det i faunaen på dybere vand. Hvad 
angår vores indre farvande, kan det selvfølgelig også 
skyldes tolerance over for brakvand. Men det samme 
gælder fx Nordsøen, hvor der ikke er en lagdeling af 
saltholdigheden. Her lever flertallet af de etablerede 
eksotiske arter på lavt vand (Reise mfl. 2002). Det 
skyldes antagelig, at skibstransport hyppigst vil med
bringe organismer, der lever på relativt lavt vand.

Figur 3 viser antallet af tilkomne arter af dyr og 
flercellede alger i Den Engelske Kanal, Nordsøen, 
Skagerrak og Kattegat (ikke Østersøen) og det tids
punkt, hvor deres tilstedeværelse først blev registre
ret. Blandt de i alt 74 arter er mange (endnu) ikke fun
det i danske farvande. Tilsyneladende er der sket en 
øgning i antallet af nye arter efter slutningen af det 19. 
århundrede. Det kan være reelt: skibsfarten var i 
vækst, og man var på det tidspunkt i gang med at 
flytte østers rundt i verden. Men grafen skal tages med 
forbehold: før midten af det nittende århundrede var 
kendskabet til den marine fauna langt mere begræn
set end nu, og interessen for eventuelt nytilkomne ar
ter var mindre ligesom muligheden for at identificere 
dem som sådanne. Som nævnt er alle vores marine ar
ter indvandret efter sidste istids afslutning, og mange 
kan være ankommet en hel del nærmere vores tid, 
men i de færreste tilfælde er det muligt at fastslå, hvor
når de er indvandret.
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Figur 3 viser også nytilkomne arters oprindelses
område, for så vidt som den er kendt. Som forvente
ligt stammer de fleste af de nytilkomne arter fra hav
områder med klimaforhold, der ligner vores: kysterne 
omkring Nordamerika og Østasien. Men når det gæl
der nyindvandrede arter i Østersøen (som ikke er vist 
på grafen), er Sortehavet og Det Kaspiske Hav vigtige 
leverandører. Generelt gælder det med hensyn til dyr, 
at de fleste stammer fra Nordamerikas østkyst, mens 
der er flere introducerede arter af flercellede alger fra 
Stillehavet. Dette skyldes nok, at der i forvejen var et 
stort sammenfald af algearter på de to sider af Atlan
ten.

Det vil være fremgået, at det er vanskeligt at an
give det præcise antal nyindvandrede arter. Det er 
også svært at give et nøjagtigt skøn over antallet af ny
indvandrede arter i forhold til »indfødte« arter. Der 
optræder derfor også ret forskellige estimater i littera
turen. For det første er antallet af arter i de danske far
vande ikke er helt veldefineret. Afgrænsningen af ter
ritorialfarvande har ingen mening som biogeografiske 
grænser. Verdenshavene er et sammenhængende sy
stem, og i vores farvande optræder der hyppigt oce
aniske arter, specielt mobile fisk, hvaler og plankton
organismer. Som eksempel på de første kan man næv
ne sværdfisk, klumpfisk og brugder. Den danske ma
rine fauna og flora er altså ikke helt veldefineret. For 
det andet: når man vurderer, hvorvidt der er tale om 
indvandrede arter, kan man enten medtage enkelt
fund, eller man kan kræve evidens for, at arten faktisk 
danner etablerede bestande. Man kan også stille 
spørgsmålstegn ved, om man skal medtage fx kalkrørs
ormen Fioipomatus enigmaticus som et indvandret dyr. 
Det er en børsteorm med oprindelse i Australien, der 
er dukket op og åbenbart har etableret sig fast i Kø
benhavns Sydhavn. Den er ellers for varmekrævende 
til at kunne klare sig i vores farvande, men pga. køle
vandet fra H. C. Ørstedsværket trives den.

Alt i alt: i vores mere salte farvande, Nordsøen og 
de dybere dele af de indre farvande, omfatter de ny
etablerede makroskopiske dyrearter, hvis tilstedevæ
relse skyldes menneskelig aktivitet, højst et par pro
cent. Men i brakvandsområder, herunder Østersøen, 
er dette tal væsentligt højere - optil 20% af de tilstede
værende arter. Disse tal er under alle omstændigheder 
meget lavere end det, der gælder for indførte blom
sterplanter på landjorden (Friis 2010).

Mere detaljerede redegørelser for nyindvandrede 
marine arter af hvirvelløse dyr og alger i de danske far
vande kan findes i Køie 2006, Køie & Kristiansen 
2000 og for fisks vedkommende i Steffensen 2006.

Er det vigtigt? Og hvis - 
kan man gøre noget ved det?

Det er svært at svare på det første spørgsmål. Jordens 
mangfoldighed af arter beror i ikke uvæsentlig grad 
på migrationsbarrierer. Opsplitningen af en art i to el
ler flere skyldes hyppigt - om end ikke udelukkende - 
at en bestand bliver opdelt i flere pga. af geografiske 
barrierer. De bliver genetisk isolerede fra hinanden og 
kan således divergere gennem evolutionære processer. 
Det er også klart, at antallet af arter på et givet område 
har en øvre grænse. Arter konkurrerer om fælles be
grænsede ressourcer, og når der er mange arter, bliver 
deres bestandsstørrelser mindre, og dermed øges sand
synligheden for, at de uddør. Over tid - i geologisk 
målestok - afbalancerer dannelsen af nye arter og eks
tinktionen af tidligere etablerede arter hinanden. Der 
er da også direkte geologisk evidens for, at kontakt 
mellem tidligere indbyrdes isolerede faunaer efterføl
gende har medført ekstinktion af arter. Over kortere 
tidsperioder er der dog ikke nødvendigvis opnået en 
ligevægtssituation med et konstant antal arter. Men 
principielt er svaret på det første spørgsmål ja. Hvis 
den menneskeskabte migration af organismer når et 
betydeligt omfang, vil det i det lange løb betyde en 
formindskelse af det globale antal arter, selv om den 
lokale mangfoldighed forbliver uændret.

Andre negative effekter kan være transmissionen 
af parasitter og patogener. Det har også været nævnt 
som en risiko, at encellede toksiske alger kan introdu
ceres fra andre havområder. En række algearter dan
ner toksiner, og ved masseopblomstringer kan de gøre 
specielt muslinger farlige at konsumere, og de kan 
dræbe fisk i akvakulturer. Men generelt har mikroor
ganismer en global udbredelse, og der er ingen som 
helst evidens for, at disse toksiske alger ikke i virkelig
heden er allestedsnærværende og blot under bestemte 
ydre omstændigheder kan danne sådanne opblom
stringer hvor som helst.

Forskellige internationale og regionale myndighe
der og institutioner har vedtaget en del konventioner 
og anbefalinger med henblik på at undgå »fauna- og 
floraforurening« (se Leppåkoski m.fl. 2002.). Der er 
således udarbejdet anbefalinger om at tømme ballast
tankes indhold i rum sø frem for havne, og der er an
befalet forskellige procedurer for at sterilisere ballast
vand. Med hensyn til begroning på skibssider er der 
en sammenfaldende interesse med skibsejerne i at be
grænse den mest muligt, fordi begroning mindsker 
skibenes hastighed og øger deres brændstofforbrug. 
Desværre har det mest effektive tiltag, giftig skibsma- 
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ling, andre negative bivirkninger. Her er der tale om 
modstridende interesser, og der er bestræbelser i gang 
for at begrænse eller standse brugen af specielt tribu- 
tyltin (TBT), som er det mest effektive middel. Den 
anden vigtige vektor, når det gælder udbredelsen af 
eksotiske marine arter - forskellige former for akva- 
kultur - er et område i vækst på globalt plan, og den 
vil sikkert også i fremtiden bidrage til spredningen af 
marine organismer. Heroverfor forsøger man at ind
føre karantæneprocedurer, der skulle mindske antal
let af introducerede eksotiske arter.

Når en fremmed art én gang har etableret be
stande et sted, er der intet mere at stille op - det vil 
være helt umuligt at udrydde en art i et havområde. 
Omfanget af indførelsen af nye eksotiske arter kan 
måske reduceres i nogen udstrækning, men den vil 
næppe nogensinde kunne forhindres helt. Og endelig 
skyldes opdukken af nye arter i et område jo også na
turlige processer.

Man må empirisk konstatere, at de eksotiske arter, 
der har bosat sig i vores farvande - og det gælder i øv
rigt også alle andre landes farvande - ikke hidtil har 
medført tab af tidligere etablerede arter eller grund
læggende ændringer i de biologiske samfunds struk
tur og funktion. Dette er en generel iagttagelse: kun i 
få tilfælde - og da overvejende i små isolerede bioto
per (søer, oceaniske øer) - har introducerede arter 
truet den oprindelige flora og fauna (Davis 2003). Og 
i havet har introducerede arter kun i ringe omfang 
medført væsentlige gener for den menneskelige ud
nyttelse af ressourcerne. Vi kan stort set efter tempera
ment betragte de introducerede marine arter som 
kuriosa eller en berigelse af vores fauna og flora. Der 
synes at være mere grund til generelt at bekymre sig 
for bevarelsen af mangfoldigheden af planter og dyr.

Litteratur

Darwin 1854: A monograph on the sub-class Cirripedia, withfigures 
afiall species. TheBalanidae, (or sessile cirropeds); the Verrucidae, 
etc. etc. etc. The Ray Society, Vol. 2. London.

Davis 2003: »Biotic globalization: does competition from 
introduced species threaten biodiversity«, i: BioScience 
53, s. 481-489-

Elton 1958: The ecology of Invasions. Methuen and Co Ltd.
Fenchel 1975: »Factors determining the distribution 

patterns of mud snails (Hydrobiidae)«, i: Oecologia 
(Berl.) 20, s. 1-17.

Fenchel (red.) 2006: Naturen i Danmark. Havet. Gyldendal.
Friis 2010: »Er den danske planteverden virkelig dansk?«, 

her I dette bind, s. 13-25.
Johannesson 1988: »The paradox of Rockall: why is a 

brooding gastropod (Littorina saxatilis) more wide
spread than one having a planktonic larval dispersal 
stage (L. littored)?«, i: Marine Biology 99, s. 507-513.

Kideys 2002: »Fall and rise of the Black Sea Ecosystem«, 
i: Science 297, s. 1482-1484.

Køie 2006: »Indførte arter«, i: Fenchel (red.) 2006.
Køie & Kristiansen 2000. Havets dyn~ og planter. Gads Forlag.
Leppäkoski, Gollasch & Olenin. 2002 (red.): Invasive 

Aquatic Species of Europe. Distribution, Impacts and Manage
ment. Kluiwer Academic Publishers.

Petersen, Rasmussen & Heinmeler 1992: »Clams before 
Columbus«, i: Nature 358, s. 679.

Reise, Gollasch & Wolf 2002: »Introduced marine species 
of the North Sea Coasts «, i: Leppäkoski mfl. (red.), 
s. 260-266.

Riisgaard 2007: »Invasiv Ihnrmw^M-ribbegople i danske 
farvande«, i: Vand&fiord 3, s. 1-5.

Steffensen 2006: »Havets store dyr«, i: Fenchel (red.) 
2006.

Storr-Paulsen, Huwer, Warnar, Bøttiger & Madsen 2009: 
»Den invasive Ihnrmw^M-ribbegople i østersøtorskens 
gydeområde«, i: Fisk & Hav 62, s. 14-23.



Epidemier
Truslen fra det ukendte

AF FREDDY BUGGE CHRISTIANSEN

Menneskene har altid kendt til pludselige sygdomsan
greb, der går som en løbeild gennem samfundet. Det 
er sygdomme, som cirkulerer og forplanter sig i et 
lands befolkning, en betydning, det græske ord epide
mia har dækket siden Hippokrates (Martin & Martin- 
Granel 2006). Den gamle nordiske betegnelse for fæ
nomenet er farsot, og historisk kaldes farlige sygdom
me pest. Epidemi er i dag både det tekniske og det fol
kelige udtryk for dette fænomen, og ordet sameksiste
rer med omgangssyge for mindre truende sygdomme. 
En epidemi er skræmmende, hvilket afspejles i, at or
det gennem tiden er brugt som fyndord til at beskrive 
plager, der spreder sig ukontrollabelt - i dag lige fra 
reelle epidemier som den mexicanske svineinfluenza, 
over fedme-epidemi til stand-up-epidemi.

Angsten for smitsomme sygdomme er til stede i vo
res samfund, men for de fleste mennesker er det et teo
retisk fænomen, der udspringer af historiske skildrin
ger eller beretninger fra eksotiske egne. I Danmark 
har nogle dog oplevet epidemier, hvor mennesker om
kring dem døde. Den seneste er AIDS-epidemien, 
som i 1980’erne gav anledning til frygt, men selv den 
var for flertallet fremmed og teoretisk, fordi den ho
vedsageligt ramte et mindretal. Den var også atypisk, 
idet sygdommen hos den inficerede udviklede sig eks
tremt langsomt i modsætning til fx skoldkopper, in
fluenza eller roskildesyge, som typisk manifesterer sig 
med en kort sygdomsperiode. De seneste alvorlige til
fælde af sådanne typiske epidemier var polioepidemi
erne i begyndelsen af 1950’erne, hvor et betydeligt an
tal - især børn - omkom eller fik lammelser for livet. 
Jeg oplevede som barn i Odense den fortættede be
kymring, som denne epidemi gav anledning til, og iso
lationens tomme, regnvåde gader med dansende bla
de set gennem et vindue. Skolen var lukket, og ud 
over den delvise isolation var de eneste mulige for
holdsregler hygiejne, som blev os strengt indprentet - 
min storesøster blev ved med at vaske hænder på det 
foreskrevne niveau langt op i sit voksenliv. Børn, jeg 
kendte, døde eller blev mærket for livet.

Middelalderens pestepidemier står stadig som sym
bol på virkningen af epidemier. I Danmark ramte den 
sidste pestepidemi København i 1711, og fortegnelsen
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figur i. Demografisk beskrivelse af Københavns befolkning gennem året 1711. 
Midt på året begynder en pestepidemi, som ender med at slå omkring 40% af 
befolkningen ihjel, før den klinger af i november. Oprindeligt publiceret i en 
københavnsk avis i 1712. Efter Fenchel 1987 fig. 1.

over årets demografi bærer tydelige spor af pesten i 
form af en øget dødelighed, der topper omkring 1. 
september (figur 1). Epidemiens forløb ses måske ty
deligere i figur 2, hvor antallet af døde pr. uge er vist 
ved højden af en søjle. Figuren giver et typisk billede 
af en epidemi, hvad enten den beskrives ud fra antal
let af syge eller antallet af dødsfald. Sygdommen be
gynder med sporadiske tilfælde, hvorefter den breder 
sig mere og mere, og antallet af nye sygdomstilfælde
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figur 2. Grafisk 
fremstilling af 
dødelighedstallene 
i figur i.

uge i 1711

vokser hurtigt. På et tidspunkt topper epidemien, hvor
efter antallet af nye sygdomstilfælde falder stejlt og 
sygdommen klinger af. Den officielle definition af en 
epidemi er knyttet til dette billede, specielt til hændel
serne umiddelbart efter sygdommens fremkomst, idet 
et udbrud klassificeres som en epidemi, når antallet af 
nye tilfælde fordobles med jævne mellemrum. Ved 
pestudbruddet i 1711 fordobledes antallet af dødsfald 
ved epidemiens begyndelse ca. hver anden uge, når 
der ses bort fra den normale mortalitet på omkring 
halvtreds dødsfald per uge.

Århundreders erfaringer med pesten videreudvik- 
lede den klassiske opfattelse, at epidemiske sygdom
me smitter fra menneske til menneske, og at smitten 
bæres ind i et samfund af mennesker inficeret med 
sygdommen. Smitsomme sygdomme erkendtes som 
en potentiel trussel ved kontakt med fremmede, og 
byer og lande beskyttede sig ved at holde kontrol med 
fremmede, bl.a. ved foranstaltninger som karantæne. 
Truslen forsvandt dog ikke med pesten. Også andre 
alvorlige sygdomme gav anledning til epidemier, fx 
kopper. Det nittende århundredes pest var kolera, 
som under en række epidemier forårsagede millioner 
af dødsfald i Europa. Epidemien nåede til Danmark 
omkring 1850, og dens ankomst beskrives levende af 
Vilhelm Bergsøe i Fra Piazza del Popolo. Efter at jegets 
far, der var læge, uventet havde talt med ham om dø
den og sine ønsker omkring begravelse, fortsatte kon
versationen:

»Hvorfor,« spurgte jeg, »har Du truffet alle disse 
Forberedelser? Døden er Dig jo ikke nærmere 
idag end igaar.«

»Jo,« svarede han, »idetmindste een Dag nær
mere og efter en Sandsynlighedsberegning meget 
nærmere end ifjor Sommer. ... Har Du hørt, at 
den asiatiske Cholera er udbrudt i Kjøbenhavn? 
Jeg modtog igaar Aftes den officielle Meddelelse 
derom fra Sundhedscollegiet.« ...

Nu var Alting mig klart. Jeg havde aldrig seet 
eller hørt min Fader yttre nogensomhelst Frygt i 
sin Praxis. Selv til de meest smitsomme Syg
domme var han gaaet med samme Ro, som om 
han gik i Selskab. Kun om Choleraen, som han i 
1832 havde lært at kjende i Paris under den davæ
rende frygtelige Epidemi, havde han undertiden 
udtalt sig paa en Maade, der ikke stemmede med 
hans urokkelige Stoicisme ligeoverfor lignende 
Sygdomme. Jeg troer, at denne nye Pest var den 
eneste, han havde nogen Frygt for, hvis han over
hovedet kjendte til dette Begreb (Bergsøe 1877/ 
1988, s. 31J).

Derefter kom en sammenligning med englændernes 
bombardement i 1807 ind i samtalen, og den erfarne 
læge konkluderede med en meget præcis beskrivelse 
af følgerne af en alvorlig epidemi:

»... Ganske som det gik dengang, Poul, saaledes 
vil det gaae nu. Kun vil den Fjende, der nu nær
mer sig os, berøve os langt flere Menneskeliv end 
Englænderne formaaede, trods deres Bomber og 
Congreveske Raketter, og vi ville til September 
have begravet næsten ti Gange saamange, som de 
tre Septembernætter kostede os.« (Bergsøe 1877/ 
1988, s. 32).

Det tyvende århundredes store pest var den spanske 
syge, og dens hærgen i 1918 dræbte på verdensplan 
omkring 50 millioner mennesker efter at have ramt ca. 
500 millioner - en tredjedel af verdens befolkning 
(Taubenberger & Morens 2006). Til sammenligning 
angives tabstallene under første verdenskrig til om
kring 15 millioner mennesker.

På denne historiske baggrund opfattes epidemier i 
dag som en fremmedartet trussel. Udbrud af blød
ningsfeberen Ebola bliver fx ofte behandlet næsten 
science fiction-agtigt i medierne - en tilgang, der egent
lig virker som et udslag af eskapisme. Det nært be
slægtede Marburgvirus blev identificeret efter et ud
brud i Tyskland i 1967, ni år før Ebola og ebolavirus 
blev beskrevet. Begge vira cirkulerer primært i visse 
arter af afrikanske pattedyr. Sygdomsudbruddene 
skyldtes såkaldte zoonoser, hvor virus i andre dyr for
årsager sygdomsudbrud blandt mennesker. SARS-ud- 
bruddet i 2003 skyldtes også en zoonose. Det blev 
standset efter 812 dødsfald blandt de 8.439 menne
sker, som blev angrebet af sygdommen. Verdens epi- 
demiologer åndede lettet op, og generaldirektøren for 
WHO, Gro Harlem Brundtland, understregede, at en 

EPIDEMIER 69



verdensomspændende epidemi blev afværget på et 
hængende hår (WHO 2003a). Vi oplevede altså en 
reel trussel om en ny pest, men den nåede ikke Dan
mark.

Epidemiers dynamik

Brundtland fremsatte sin advarsel ud fra den ovenfor 
nævnte multiplikation af antallet af smittede i begyn
delsen af et epidemisk udbrud. Regulariteten bunder 
i, at en smittefarlig person næsten kun kommer i kon
takt med raske og modtagelige personer, så længe kun 
få i befolkningen har sygdommen. Spredningstakten 
afhænger derfor af, hvor mange andre en smittefarlig 
person kommer i kontakt med, og hvor mange perso
ner der er smittefarlige. I den mest simple situation, 
hvor en smittefarlig person smitter to andre, vil disse 
to smitte fire, som igen vil smitte otte osv. Resultatet 
er, at epidemien vokser hurtigere og hurtigere. Myn
dighederne må derfor sætte ind omgående og isolere 
smittefarlige personer, for inden længe vil isolation af 
alle smittefarlige personer være umulig. Brundtlands 
advarsel tog netop udgangspunkt i sundhedsmyndig
heders begrænsede kapacitet til at iværksætte sådan
ne foranstaltninger.

Vi fokuserer almindeligvis på antallet af sygdoms
tilfælde i en epidemi - naturligvis, fordi det beskriver 
menneskers lidelser i den ulykkelige situation. Epide
miens dynamik bestemmes dog af egenskaber ved den 
mikrobe, der forårsager sygdommen. Middelalderens 
pest og kolera skyldtes begge bakterier,1 men de fleste 
epidemier skyldes virus, og da virus er meget simplere 
end bakterier, kan en virussygdom som mæslinger tje
ne som illustrativt eksempel.

i. Pest tilskrives ofte Yersinia pestis, som smitter direkte mellem 
mennesker, hvis lungerne bliver angrebne; ellers overføres smit
ten med lopper fra rotter eller andre gnavere. Kolera skyldes Vi
brio cholerae, som smitter enten direkte eller gennem kontakt med 
forurenet kloakvand i inficerede områder.

Et barn smittet med mæslinger bliver først syg ef
ter et par uger, sygdommens såkaldte inkubationstid. 
Sygdommen varer derefter knap en uge, hvorefter 
barnet almindeligvis bliver raskt og har fået livslang 
immunitet mod sygdommen. Klassiske mæslingeepi- 
demier i byer kan typisk vise en indledende vækst sva
rende til omkring ti smittede børn per smittefarligt 
barn. Det kan lyde som et urimeligt antal kontakter 
for et sygt barn, men et smittet barn bliver ikke umid
delbart sygt. Evnen til at smitte - og dermed epidemi
ens forløb - bestemmes af, hvordan virus formerer sig 
i kroppen. Efter lidt over en uge er formeringen kom- 

met så godt i gang, at barnet kan smitte andre. På det 
tidspunkt er barnets immunsystem allerede ved at op
bygge et forsvar mod virus, og efter yderligere en uges 
tid er deres antal reduceret så meget, at smittefaren 
ophører, hvilket sker nogle dage, før barnet bliver 
raskt. Dette forløb er skitseret i figur 3 for at frem
hæve, at det smittede barn er smittefarligt flere dage, 
før sygdommen bryder ud, men at smitteevnen ophø
rer flere dage, før sygdommens symptomer klinger af.

Isolation af syge mennesker er derfor utilstrække
ligt til at indkredse et epidemisk udbrud. Raske perso
ner, som har været i kontakt med ramte personer, der 
endnu ikke er blevet syge, kan være smittefarlige, og 
de må derfor isoleres. Denne erkendelse er baggrun
den for de karantæneforanstaltninger, der dæmpede 
pestens rasen. Den sætter også Brundtlands bemærk
ning efter SARS-udbruddet i relief. Indkredsning af 
et sygdomsudbrud i en befolkning kræver isolation af 
samtlige, som har været i kontakt med den syge, hvil
ket kan være et betydeligt antal, og foranstaltningen 
kan kun iværksættes over for en alvorlig sygdom med 
klare symptomer.

En mæslingeepidemis forløb ligner forløbet af en 
pestepidemi som den, der er vist i figur 2. Epidemiens 
fordoblingsperiode bliver efterhånden længere og 
længere. Det skyldes, at antallet af personer, som er 
modtagelige for sygdommen, gradvis falder - ved 
mæslinger altovervejende, fordi mange allerede har 
haft sygdommen og er blevet immune. Et smittet, 
men tilsyneladende raskt barn har samme sandsynlig
hed for at smitte et modtageligt barn, det kommer i 
kontakt med, uanset om kontakten sker tidligt eller 
sent i epidemien. Ændringen gennem epidemien be-

Infektionstidspunkt

inkubation syg rask
Person | | | ~

latent smittende
Virus I I ]

01234 
Uger efter infektion

figur 3. Forløb af en typisk børnesygdom som mæslinger. Inkubationstiden 
er den tid, der går fra individet smittes til sygdommens indtræden. Det er dog 
ikke barnet, der smitter. Infektionen smitter, men først når den har fået rigtig 
fat efter en latenstid. Smittefarligheden ophører, når barnets immunforsvar 
har fået bugt med infektionen, hvilket sker, før barnet bliver raskt.
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figur 4. Grafisk 
fremstilling af en 
epidemis forløb 
ud fra en simpel 
teoretisk model.

Tid siden epidemiens begyndelse

står i, at stadig færre af de kontaktede børn er modta
gelige. På et tidspunkt i epidemiens forløb falder det 
gennemsnitlige antal smittede per smittefarligt barn 
til under én, og omkring dette tidspunkt vil mange 
syge børn blive raske uden at have videregivet virus til 
andre. Resultatet er, at antallet af syge børn falder i de 
følgende uger, og sygdommen ender med at forsvinde 
fra befolkningen. Epidemien ophører, fordi andelen 
af børn, der er modtagelige for smitte, er for lille - 
ikke fordi alle er blevet immune. En teoretisk kurve 
for en epidemi, der strengt følger denne simple beskri
velse, er vist i figur 4. Pestepidemien i figur 2 klinger 
hurtigere af end denne idealiserede epidemi på præcis 
den måde, man ville forvente, når mennesker under 
en sådan epidemi søger at undgå kontakt med andre.

Børnesygdomme

Tidligere forekom mæslingeepidemier blandt børn 
gerne hvert, hvert andet eller hvert tredje år (figur 5), 
men efter at generel vaccination blev indført i 1987, er 
denne børnesygdom blevet sjælden. Selvom disse epi

demier var alvorlige med både dødsfald og mange bi
virkninger, kan deres skadevirkninger ikke sammen
lignes med epidemier, hvor pest og kolera hærger en 
hel befolkning. Mæslinger kan ikke desto mindre for
årsage alvorlige epidemier som den på Færøerne i 
1846. Sygdommen ramte bredt i befolkningen, og epi
demien var, hvad man almindeligvis kaldte en pest.

Peter Ludvig Panum (1820-85) studerede som ung 
denne epidemi indgående. Han gjorde brug af nyska
bende metoder, og hans resultater var banebrydende 
for forståelsen af denne og andre smitsomme syg
domme. Han viste, at sygdommen udelukkende bred
te sig ved smitte mellem mennesker, at dens inkuba
tionsperiode var 13 til 14 dage, og at de, der kom sig, 
var immune over for sygdommen. Desuden observe
rede han, at sygdommen var mest smitsom omkring 
det tidspunkt, hvor det karakteristiske udslæt viser 
sig, og at den kunne smitte før dette tidspunkt, men 
ikke, når huden med udslættet efterfølgende skallede 
af (Panum 1847). Disse opdagelser forklarede, hvorfor 
epidemien var langt alvorligere og ramte bredere end 
tilsvarende epidemier i København. Færøerne havde i 
1846 ikke kendt til mæslinger siden en epidemi i 1781, 
så ingen under 65 år havde været udsat for sygdom
men. I København derimod havde bogstaveligt talt 
alle voksne haft sygdommen, da de var børn, og var 
derfor immune, så en epidemi ville udelukkende ram
me børn. I København var mæslinger en børnesyg
dom, mens den på Færøerne var en pest.

En simpel forklaring på dette forhold er, at mæs
lingeepidemier i Europa forholdsvis uhindret kunne 
brede sig til Danmark, hvorimod Færøerne var isole
rede fra smitte. Det er dog ikke hele forklaringen. Epi
demier forekom tidligere langt hyppigere i storbyer 
som København end blandt landbefolkningen langt 
fra byerne. Smitte overføres ved kontakt, og en kø
benhavner var gennemsnitligt i kontakt med mange 

figur 5. Antallet af mæslingetilfælde per uge i København gennem det tyvende århundrede indtil 1968, hvor 
vaccination mod mæslinger begyndte. Store epidemier forekommer hovedsageligt efterår og vinter med varierende 
mellemrum. Efter Metcalf m.fl. 2009.
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flere personer per dag end en midtsjællandsk bonde. 
Smittespredning i en stor og tæt befolkning er langt 
mere effektiv. En mæslingeepidemi i København 
bredte sig hovedsageligt ved kontakter mellem børn, 
fordi voksne var immune. I Torshavn ville antallet af 
børn være for lille til, at en epidemi kunne bide sig 
fast, selv hvis smitten blev bragt til øerne.

Disse to aspekter af forskellene mellem Danmark 
og Færøerne i det nittende århundrede, nemlig tilste
deværelsen af smitte og dens lokale spredning, eller 
rettere deres variation gennem tiden, er sikkert også 
en del af baggrunden for det noget rodede billede af 
epidemier i det tyvende århundredes København (fi
gur 5). Specielt tydelig er forskellen mellem 1930’er
nes spredte epidemier og 1940’ernes regulære årlige 
udbrud. Der er dog én klar tendens. Epidemierne for
løber fortrinsvis om vinteren fordi sygdommen ho
vedsageligt spredes af skolebørn, som på den årstid 
tilbringer megen tid inden døre. En anden er, at store 
epidemier efterfølges af en stille periode, hvorimod de 
regulære årlige udbrud i 1940’erne er mere moderate. 
Det skyldes dels tilfældigheder, dels en iboende usta
bilitet i sådanne epidemier (Metcalf m.fl. 2009). Især 
1950’ernes vekslen mellem moderat store og ret små 
epidemier afspejler denne ustabilitet. En stor epidemi 
efterlader meget få, der er modtagelige for sygdom
men, og selv om der året efter er tilført nok modtage
lige til, at en epidemi kan begynde, bliver den ikke ret 
stor, og den efterlader derfor forholdsvis mange mod
tagelige, som efter den årlige supplering kan danne 
grundlag for en større epidemi året efter.

Afvigelserne mellem Danmark og Færøerne viser, 
at forskellene mellem en børnesygdom og en pest dre
jer sig om muligheden for, at en epidemi kan forløbe i 
en befolkning, og om chancen for, at befolkningen 
bliver smittet. Færøernes befolkning var for lille og 
for spredt til at bære en mæslingeepidemi, medmin
dre en stor del af befolkningen var modtagelige for 
sygdommen. En fastboende på Færøerne ville derfor 
højst opleve én epidemi i sit liv, og denne epidemi ville 
ramme bredt i befolkningen. Middelalderens pest 
kunne løbe epidemisk i en by med jævne mellemrum 
- en observation, som inspirerede den britiske præst 
og økonom Thomas Malthus til at studere princip
perne bag befolkningsvækst. Han forklarede epide
miernes regularitet ud fra den tid, det tager for en by 
at genvinde den tabte befolkning. Hans afhandling 
fra 1798 beskriver grundlaget for demografi og øko
logi - og den inspirerede Darwin til ideen om naturlig 
selektion.

Influenza

Allerede Herodot beskrev en epidemi, som tilskrives 
influenza, og mellem 1742 og 1918 blev det danske rige 
ramt af mere end ti udefrakommende influenzaepide
mier (Hansson 1919). Influenza er vore dages pest. I 
1990’erne dominerede frygten for fugleinfluenza, og i 
skrivende stund er den mexicanske svineinfluenza på 
fremmarch over hele verden. Ordet pest er gået af 
mode som samlende betegnelse for alvorlige epide
mier, og den nye influenzaepidemi betegnes som en 
pandemi. Den definerende egenskab er imidlertid den 
samme som for pest, nemlig at ingen er beskyttet mod 
dens hærgen. Foruden at den kan ramme alle, er den 
for det enkelte menneske vurderet til at udgøre en ri
siko, der svarer til de normale tilbagevendende influ
enzaer, vel at mærke de alvorlige med betegnelsen 
type A. Der findes andre typer, men her omtales kun 
denne ene, og den mexicanske svineinfluenza er af 
type A.

Influenza er en virussygdom, som helt grundlæg
gende ligner mæslinger. Den spredes ved smitte fra 
menneske til menneske, sygdommen forløber stort set 
som vist i figur 3, og efter at have overkommet syg
dommen er personen immun. Ligesom mæslinger 
kommer den tilbage med et eller nogle få års mellem
rum, men modsat mæslinger rammer den bredt hver 
gang. Under de tilbagevendende influenzaepidemier 
er småbørn dog specielt udsatte, idet de alle er modta
gelige. Andre har en mindre risiko for at få sygdom
men, som oven i købet får et mildere forløb. De tilba
gevendende influenzaer er derfor hverken pest eller 
børnesygdom - nærmest en mellemform, fordi et til
bagevendt influenzavirus ligner og er tæt beslægtet 
med det virus, som sidst kom forbi, men det er lidt an
derledes, så vores immunitet er ikke helt tilstrækkelig.

Influenzavira fungerer ikke særligt godt i menne
sker. De er oprindeligt zoonoser fra svømmefugle, og 
virus er specielt dårligt til at kopiere sit genetiske ma
teriale. Det udviser en høj mutationsrate og produce
rer derved nye varianter af viruspartiklens overflade
proteiner, som provokerer vores immunforsvar til an
greb. Den har to slags overfladeproteiner, som forkor
tet betegnes H og N, og der findes flere typer med 
hvert sit nummer (figur 6). Den mexicanske svinein
fluenza har Hi og Ni og betegnes derfor AH1N1. Vari
anterne af overfladeproteinerne er udsat for naturlig 
selektion. De, som menneskenes immunsystemer har 
sværest ved at angribe, bliver de fremherskende, og da 
vores immunsystem husker tidligere sygdomme, giver 
dette anledning til en fortløbende evolutionær pro-

FiGUR 6. Over
fladeproteinerne 
på influenzavirus.
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figur 7. Dannelsen af det asiatiske virus (1957) og 
Hong Kong virus (1968) ud fra den spanske syges virus 
(1918). Influenzavirus’ genom består af otte segmenter, 
som i den spanske syges virus er vist som sorte streger. 
Det asiatiske virus er dannet ud fra efterkommeren af 
den spanske syges virus i 1957 og et AH2N2-fuglevirus, 
hvis genomsegmenter er vist med blåt. Tilsvarende er 
Hong Kong virus dannet ud fra efterkommeren af det 
asiatiske virus og et AHß-fuglevirus med røde genom
segmenter, hvis N-gen ikke er kendt.

ces. Ligesom mæslinger spreder influenza sig hoved
sageligt blandt skolebørn, så epidemier forekommer 
normalt i efteråret, om vinteren og i det tidlige forår. 
En influenza hos os spreder sig samtidig med, at den 
forandrer sig, og efter at have tilbragt en vinter på den 
sydlige halvkugle, vender den tilbage med fornyet in
fektionspotentiale. Dette er en forsimplet beskrivelse, 
og ofte vil vi efter en sygdom være immune over for de 
nye virusvarianter de næste par år, men variationen er 
meget stor i denne henseende. Nogle får influenza 
hvert år, andre næsten aldrig.

En influenzapandemi bryder denne trummerum. 
Mest kendt er den spanske syge i 1918, en AHiNi-in- 
fluenza, der var ophav til tilbagevendende influenzaer 
indtil 1957, hvor den blev fortrængt af den asiatiske in
fluenzapandemi af typen AH2N2. Denne cirkulerede 
som tilbagevendende influenza indtil 1968, hvor den 
blev fortrængt af Hong Kong-influenzaens AH3N2- 
pandemi, som er ophav til en nuværende tilbageven
dende influenza. Vi plages også af en tilbagevendende 
AHiNi-influenza, der begyndte i 1977 med den så
kaldte russiske epidemi, som var stor, men kun ramte 
yngre mennesker. Årsagen var, at det russiske virus var 
nært beslægtet med et virus indsamlet under en epi
demi 1950’erne - så betænkelig nært, at det så ud til at 
have været opbevaret i en fryser. Det var altså en tilba
gekomst af den spanske syge.

De gamle vira forsvandt efter henholdsvis 1957- og 

1968-pandemierne, hvilket synes mærkeligt, fordi de 
gamles og de nyes immunologiske egenskaber i begge 
tilfælde var meget forskellige. Hvorfor levede det 
spanske AHiNi-virus og det asiatiske AH2N2-virus 
ikke begge videre og sameksisterede ligesom de nuvæ
rende AH3N2- og russiske AHiNi-vira? De to vira, 
AH1N1 lige før og AH2N2 under den asiatiske pan
demi, var faktisk meget ens, idet kun de gener, der ko
der for overfladeproteinerne, og et enkelt andet var 
forskellige. Resten var helt ens. Kort fortalt havde et 
spansk AHiNi-virus befundet sig i en celle sammen 
med et AH2N2-virus fra fugle, og da den inficerede 
celle dannede nye viruspartikler, var én af dem den 
asiatiske influenzas AH2N2-virus, som kunne inficere 
alle mennesker på grund af de nye overfladeproteiner. 
Resten af dets proteiner var de samme som AHiNi-vi- 
rusets, og da en del af vores immunsystem reagerer 
mod inficerede celler, som det genkender ud fra disse 
fremmede proteiner, vaccinerede den asiatiske pan
demi alle mennesker mod disse proteiner. Den del af 
immunsystemet, som er involveret i denne proces, er 
ikke helt så effektiv mod virus som den del, der direkte 
angriber viruspartiklerne, men dets effekt var tilstræk
kelig til, at det gammelkendte AHiNi-virus bukkede 
under på trods af, at det gennemgik den årlige foran
dringsproces. Noget lignende skete ved skiftet til 
AH3N2, Hong Kong-influenzaens pandemi i 1968 (fi
gur 7). Det russiske AHiNi-virus var derimod forskel
ligt fra AH3N2-virus i alle dele af genomet, da de epi
demiske AH2N2- og AH3N2-vira gennemgik evolu
tionære ændringer mellem 1957 og 1977. Efterkom
mere af det russiske AHiNi-virus og AH3N2-virus har 
forårsaget epidemier i de sidste fyrre år.

Den mexicanske svineinfluenza kan smitte en langt 
større del af en befolkning end en tilbagevendende 
influenza, og den kan derfor brede sig uden for den 
normale influenzasæson - fx oplevede New York en 
epidemi i maj og juni 2009, ligesom København ople
vede en sommerepidemi af den spanske syge i 1918 
(Andreasen m.fl. 2008). Den mexicanske svineinflu- 
enzas virus er igen en hilsen fra den spanske syge, men 
en, som blev afsendt, da den spanske influenzas virus 
smittede og etablerede sig i svin engang før 1930. Det
te svineinfluenzavirus fandtes tidligt som to separate 
linjer, én, der er udbredt i Nordamerika, og én, der do
minerer i Europa og Asien. Det mexicanske svinein
fluenzavirus har en kompliceret historie og et hændel
sesforløb, som ligner det, der var involveret i dannel
sen af det asiatiske og Hong Kong-influenzaens vira; 
fx kommer H-genet fra den amerikanske linje og N- 
genet fra den europæisk-asiatiske linje. Disse blandin
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ger, som efter alt at dømme foregik i svin, produce
rede tilfældigvis et virus, der kunne inficere menne
sker og derefter sprede sig blandt dem. Svineavlere 
bliver jævnligt smittet af svin, ligesom mennesker kan 
smitte svin. Det usædvanlige er, at det nye virus er 
fuldt funktionsdygtigt i mennesker, men det er hændt 
før, dog kun med lokale epidemier til følge (Kil
bourne 2006).

Udbruddet i Mexico City gjorde verdens epide- 
miologer bekymrede, fordi et virus i en ny vært straks 
drives ind i en evolutionær proces, hvor det tilpasser 
sig det nye miljø. Tilpasning til mennesket er det ene
ste forudsigelige i denne proces - alt andet er uforud
sigeligt, specielt, om sygdommen bliver mildere eller 
sværere. Den slags ændringer kan stadig gå både den 
ene og den anden vej, men vi kan ikke gøre andet end 
at være bekymrede og observere. Det sidste er allerede 
på plads. Influenza er den mest overvågede sygdom i 
verden. Hver influenzaepidemi forårsager et ikke ube
tydeligt antal dødsfald, hvorfor specielt udsatte men
nesker hvert år bliver vaccineret. Overvågningens pri
mære formål er at identificere de varianter af de tilba
gevendende virustyper, som skal danne grundlaget 
for næste års vaccine. Vaccinefremstillingen er altså 
baseret på forudsigelser af en evolutionær proces, så 
det er ikke underligt, at der sommetider vælges for
kert. Egentlig er det mere overraskende, at der ofte 
vælges rigtigt.

De tilbagevendende influenzaer opretholdes af 
evolutionen under epidemier, som konstant cirkulerer 
på Jorden. De kræver i lighed med mæslingeepide- 
mier et tilstrækkeligt antal nye modtagelige for, at 
sygdommen ikke skal uddø fra år til år. Tidligere ville 
disse ture formodentlig tage længere tid, og epidemi
erne ville være større, når de endelig kom, fordi virus 
havde ændret sig gennem længere tid. Hansson be
skrev epidemier med intervaller, som i gennemsnit var 
mindre end tyve år (Hansson 1919), og de udbredte 
epidemier i 1782,1831 og 1833 samt 1889 svarer til be
skrevne pandemier. Endnu længere tilbage i tiden vil
le tilbagevendende influenzaepidemier være vanske
lige at skelne fra pandemier, og mange må stamme fra 
zoonoser, hvor der kommer nyt virusmateriale fra fug
le - eventuelt via andre pattedyr. Sådanne epidemiers 
udbredelse må gennem tiden være øget med den vok
sende befolkningstæthed og en mere og mere sam
menhængende verden. Vi ved meget lidt om virus i 
gamle epidemier, men immunitetsundersøgelser af 
ældre mennesker - såkaldt seroarkæologi - har dog af
sløret, at både Hi-, H2- og H3-vira cirkulerede før 
1918, og at pandemien i 1889 skyldtes et H3-virus

(Dowdle 1999, Palese 2004). Resultatet var beskyttel
se mod Hi-virus, hvilket gav sig udslag i en forholds
vis lav dødelighed blandt ældre mennesker i 1918-pan- 
demien.

Forhindring af epidemier

Beskyttelsen mod den alvorlige epidemiske sygdom 
kopper bestod gennem mange århundreder i at ud
sætte truede individer for en svag smitte. Tørrede af
stødte koppeblærer kunne fx gnides på huden, som 
derefter tilføjedes små rifter. Fremgangsmåden var 
højst risikabel og kunne medføre sygdom og død, 
men dødeligheden ved metoden var dog væsentlig 
mindre end sygdommens omkring 30%. Metoden var 
blevet udviklet i østen og kom til Europa i begyndel
sen af det attende århundrede. Den engelske læge Ed
ward Jenner udviklede den mindre risikable metode 
vaccination, hvor han smittede med køers kopper. 
Mennesker smittet med kokopper blev nemlig im
mune over for menneskets kopper efter et meget mildt 
sygdomsforløb. Jenner publicerede sine resultater i 
1798. Hans metode vandt hurtigt stor udbredelse, og 
det er essentielt den vaccine, som udryddede kopper i 
1980.

Den franske mikrobiolog Louis Pasteur videreud- 
viklede vaccinen ved at bruge svækkede mikrober, en 
metode, der stadig er i brug, fx i ovennævnte ikke al
tid effektive influenzavaccine. Brug af vaccine til fore
byggelse af virale børnesygdomme er væsentlig mere 
effektiv. Deres vira er mere stabile, hvilket giver livs
lang immunitet efter både sygdom og vaccination. 
Det enkelte barn bliver derfor effektivt beskyttet af en 
vaccination, men set fra et befolkningssynspunkt vil 
kun en omfattende vaccinationsdækning beskytte 
mod sygdommen. Nøjes man med at vaccinere en be
grænset del af børnene mod visse sygdomme, vil det 
kunne føre til alvorlige epidemier. Begrænset vaccina
tion nedsætter nemlig det antal, der bliver smittet per 
smittefarligt individ, hvilket for mæslinger skubber si
tuationen i en by som København hen mod den, der 
herskede på Færøerne på Panums tid: En epidemi kan 
ikke umiddelbart løbe blandt modtagelige børn, men 
kræver, at der suppleres med tilstrækkelig mange 
ikke-vaccinerede voksne. Mæslinger er ofte en mere 
alvorlig sygdom for voksne end for børn, men helt 
galt går det med sygdommen røde hunde, der normalt 
har et meget mildt forløb, faktisk ofte uden sympto
mer. Gravide, som får røde hunde i første trimester, 
har dog en meget høj risiko at føde et barn med svære 
misdannelser. Derfor er børn siden 1987 blevet vacci- 
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neret mod sygdommen, men vaccination udrydder 
den kun, hvis næsten 90% af småbørnene vaccineres 
(Anderson & May 1991, tabel 5.1). Hvis mange, men 
færre end 90% vaccineres, vil sporadiske epidemier 
som den, Panum beskrev, kunne opstå. Det enkelte 
vaccinerede barn er beskyttet, men manglende kon
sensus om vaccination fører til epidemier med mange 
fosterskader, hvilket er uacceptabelt set fra et folke
sundhedssynspunkt.

Dette illustrerer epidemiologiens dilemma. I be
kæmpelsen af smitsomme sygdomme står individets 
interesser ofte over for befolkningens. Jeget konfron
teres med de fremmede, ikke kun de udefrakommen
de, som kan sættes i karantæne, men alle fremmede, 
man møder på gaden. De nu glemte diskussioner om
kring SARS bar vidnesbyrd om denne problemstilling 
i forhold til vor tids ukrænkelighed af individet - spe
cielt WHO’s advarsler mod at rejse til Toronto vakte 
furore (WHO 2003b).

Epidemien i sindet

Eksempler på sygdomme med epidemisk potentiale er 
legio, og listen bliver stadig længere, fordi vores mu
ligheder for at afsløre mikrober i vore organismer sta
dig forbedres - ikke mindst som følge af den moleky
lære genetiks landvindinger. Hvem ville i midten af 
sidste århundrede have troet, at livmoderhalskræft 
skulle vise sig at være forårsaget af en smitsom virus
sygdom? Den øgede viden er generelt mere en kilde til 
håb end til frygt. Vaccination kan nu beskytte imod 
livmoderhalskræft, og antibiotika har fået bugt med 
mange bakteriesygdomme, bl.a. tuberkulose og bør
nesygdommen skarlagensfeber, som dæmpedes med 
isolation af de ramte børn. Blandt mine tidligste erin
dringer er billedet af mine forældre, der vinker til mig 
gennem vinduerne på Marselisborg Hospital. Jeg var 
for lille, under fire år, til at blive skræmt, da ingen an
dre var bekymrede. Sygdommen var ikke længere far
lig, penicillin slog den ned, så isolationen var sikkert 
blot en relikt af en indgroet rutine.

Alligevel kan vi ikke se bort fra epidemien som 
trussel. Zoonoser er erkendt som ophav til mange syg
domsudbrud, og en væsentlig kilde til bekymring er, 
at vi nu om dage omgående får nys om sådanne hæn
delser. Men truslen er reel, fordi nyhedsstrømmen si
ver gennem det samme globaliserede samfund, som 
bragte HIV-virus til San Francisco og SARS-virus til 
Toronto. Andre trusler er mere teoretiske. Fuglein
fluenza, specielt den herostratisk berømte H5Ni-influ- 
enza, kan være blevet opfattet som en trussel, simpelt

hen fordi vi kan observere den, og fordi de to pande
mier i midten af sidste århundrede involverede virus 
fra fugle (figur 7). Et mindre omtalt udbrud af H7N7- 
influenza blandt høns i Holland i 1997 var faktisk 
mere foruroligende. Man fandt bagefter ud af, at dette 
H7N7’virus havde været årsag til en mindre epidemi 
blandt mennesker, så muligheden for, at det kunne til
passe sig mennesker, havde altså været til stede (Koop- 
mans m.fl. 2004).

Som ved andre evolutionære begivenheder må 
svaret på, om noget kan lade sig gøre, findes i forti
den, og denne erkendelse har inden for influenza
forskningen ført til en levende interesse for at benytte 
DNA-arkæologi i udredningen af først den spanske 
syges oprindelse, senere det nittende århundredes 
influenzaepidemiologi. Faktisk er det RNA-arkæolo- 
gi, fordi influenzavirus’ genom består af RNA-mole- 
kyler (Lund 1990). Konserverede vævsprøver fra ofre 
kan danne basis for sådanne studier, men hele den ge
netiske kode, der er indeholdt i den spanske syges vi
rus, blev oprindelig bestemt ud fra virus, som blev iso
leret fra ofre begravet i Alaskas permafrost (Tauben- 
bergerm.fi. 2000).

Vor viden om epidemiske sygdomme og vore mu
ligheder for at begrænse dem er blevet udvidet væ
sentligt siden Peter Ludvig Panum, Louis Pasteur og 
andre beredte grunden for naturvidenskabelige stu
dier af smitsomme sygdomme. Alvorlige epidemier 
udgør dog stadig en reel trussel, men styres af begi
venheder, hvor tilfældet råder - som ved evolutionære 
begivenheder og zoonoser. Sådanne katastrofer er 
uden for vor kontrol, og den eneste umiddelbare reak
tion, der virker, er indkredsning og isolation af syg
dommen, som vi har lært det gennem historien. Vil
kårligheden og uforudsigeligheden i sygdomsudbrud 
placerer denne trussel i det fremmede.
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Den magiske kugle
AF OLE G. MOURITSEN OG BENT NØRGAARD

Visionen om en magisk kugle, der selv opsøger sit mål 
og kun dræber det, den er bestemt for, findes både i 
naturvidenskaben og kunstens verden. Måske fik no
belpristageren Paul Ehrlich (1854-1915) ideen til at ud
vikle det perfekte lægemiddel med disse egenskaber 
under et besøg i operaen. Visionen lever stadig og 
bringer igen kunst og videnskab sammen. Den er sam
tidig et eksempel på, hvorledes dansk videnskab sted
se inspireres af udenlandske forskeres arbejde og 
ideer.

Folklore og forskning

Begrebet »magiske kugler« har sine rødder i folklo
ren. Tyske folkeeventyr og spøgelseshistorier omhand
ler kugler, der rammer deres mål med overnaturlig 
præcision. Jægere erhverver sig disse kugler, hvis de 
indgår en pagt med djævlen. Under naturens skælven 
og samtidig med fremsigelsen af trylleformularer ind- 
støbes de magiske kræfter i de dødbringende sølvkug
ler.

Inden for videnskaben er begrebet især knyttet til 
immunologiens fader Paul Ehrlichs vision om det per
fekte lægemiddel, der udelukkende angriber de syge 
celler uden at skade de raske. Ehrlichs vel nok mest 
kendte »magiske kugle« var stoffet Salvarsan, som 
han brugte til at bekæmpe den dødbringende sygdom 
syfilis.

FIGUR i. Aftap
ning af blod fra en 
hest på et serum
institut til fremstil
ling af vacciner.

I dag har begrebet fået fornyet styrke, fordi det er 
blevet muligt at indkapsle lægemiddelstoffer i små 
kugleformede kapsler, liposomer, som består af et 
dobbeltlag af fedtstofmolekyler.

Liposomerne kan effektivt invadere kroppens im
munsystem og bære lægemiddelstoffet frem til de 
syge celler uden at skade de raske. Ved at udnytte spe
cielle biofysiske egenskaber af liposomerne på den 
ene side og særlige fysiologiske og biokemiske egen
skaber af fx kræftceller på den anden side er det mu
ligt på en intelligent måde at målrette liposomerne til 
de syge celler og med en særlig mekanisme åbne lipo
somerne netop dér og kun dér, hvor lægemidlet skal 
virke.

Når sygdommen rammer

Hvis vi pådrager os en infektion eller en sygdom, er 
det hyppigste forløb, at vi diagnosticeres på hospitalet 
eller hos lægen, der udskriver en recept på en medicin, 
vi henter på apoteket, og som vi ofte behandler os selv 
med. Det kunne være en behandling af halsbetæn
delse, mavesår eller forstoppelse. Medicinen er et ke
misk stof, og apotekets hylder bugner med produkter, 
som er fremstillet på kemiske fabrikker. Vi tager næ
sten for givet, at mange mindre alvorlige og også en 
række meget alvorlige sygdomme kan helbredes ved 
hjælp af kemiske stoffer, altså ved kemoterapi.

Sådan har det ikke altid været. Hvis vi går blot 
hundrede år tilbage, var det kættersk at tale om at hel
brede menneskets sygdomme med kemi. I stedet be
handlede man forskellige infektionssygdomme med 
serumterapi, dvs. med ekstrakter fra blod. Blodet fik 
man fra store dyr, fx heste (figur 1), der var indpodet 
med den sygdom, man ønskede at behandle. Hesten 
udviklede så antistoffer i blodet, hvorfra stofferne 
kunne udvindes og anvendes til indsprøjtning i syge 
mennesker. Der var altså en forestilling om, at syg
domme skulle behandles med biologiens egne midler, 
nu til dags vil vi måske sige ved hjælp af mikrobiolo
gien.

Der skød da også seruminstitutter op mange ste
der i Europa omkring århundredeskiftet, og det dan
ske Statens Seruminstitut blev indviet den 9. septem
ber 1902 og fremstillede i starten anti-difterisk serum.
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Paul Ehrlich: medicinalkemiens og 
immunologiens fader

Men ikke alle infektioner og sygdomme kan behand
les med serumterapi. Det var Paul Ehrlich godt klar 
over, og han formulerede den vision, at sygdomme 
kunne behandles med kemiske stoffer (Mann 1999). 
Det blev kemikerens opgave at fremstille stoffer, så de 
er særligt virksomme over for bestemte sygdomme. 
Med denne vision kunne man sige, at Ehrlich (figur 2) 
lagde grunden til medicinalkemien, som i dag er ho
vedgrundlaget for lægemiddelfremstilling. Han var 
den første til at bruge betegnelsen kemoterapi.

Paul Ehrlich var tæt knyttet til den tyske farvein- 
dustri, og det var hans speciale at farvelægge mikro
skopiprøver af væv og celler med henblik på at iden
tificere mikroorganismer, som invaderer kroppen. 
Han havde observeret, at forskellige farvestoffer se
lektivt kunne farvelægge forskellige mikroorganis
mer, og han fik herfra den idé, at man må kunne mål
rette bestemte giftige kemiske stoffer mod bestemte 
mikroorganismer for derved at slå dem ihjel. Denne 
form for selektivitet i bindingen af et stof til et andet 
beskrev Ehrlich med sin sidekædeteori, og denne teori 
er den første spæde begyndelse til det, vi i dag kalder 
immunologien.

En mulig inspiration

En af de metaforer, Ehrlich bruger i sine afhandlinger 
til at beskrive, hvordan et kemisk stof kan binde til fx 
dødelige parasitter, er det tyske ord »Zauberkugel«, 
som er synonymt med »Freikugel«. I anden sammen
hæng bruger han ved en forelæsningsrække i England 
udtrykket »Magie Bullet«, som senere indgik i titlen 
på en Hollywood-produceret spillefilm om Ehrlich.

Ifølge Ehrlichs mangeårige sekretær Martha Mar
quardt holdt han meget af musik i den lette genre 
(Marquard 1951). Han betalte gerne lirekassemanden 
for at komme forbi instituttet. Det er heller ikke helt 
utænkeligt, at han engang imellem er gået i operaen 
for at opleve Der Freischütz af Carl Maria von Weber. I 
hvert fald var denne opera særdeles populær på Ehr
lichs tid. Hos von Weber forsøger jægeren Max at 
genvinde sin træfsikkerhed ved hjælp af magiske kug
ler, der helt som det perfekte lægemiddel selv finder 
vej til målet.

Grundhistorien er hentet fra en folkelig fortælling 
om en skarpskytte, der i pagt med djævlen støber et 
antal kugler, som rammer de mål, skytten ønsker at 
ramme. Denne folkelige fortælling indgår i øvrigt i en 
samling af tyske spøgelseshistorier fra begyndelsen af 
1800-tallet. En af disse historier har inspireret Mary 

figur 2. Paul
Ehrlich begravet i 
papirer og bøger i 
sit lille arbejdsrum 
ved siden aflabo- 
ratoriet.
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Wollstonecraft Shelley til den berømte roman Dr. 
Frankenstein.

I modsætning til Ehrlichs systematiske afprøvning 
af kemisk fremstillede farvestoffer er det altså helt an
dre metoder, der benyttes i operaens verden. Her er 
det magi og overnaturlige kræfter, der tages i brug.

Hollywood og Nobelprisen

Netop den systematiske afprøvning af kemisk frem
stillede farvestoffer indgår som et meget centralt ele
ment i John Hustons film om Paul Ehrlich. Filmen er 
fra 1940 og produceret af Warner Bros Studios. Den er 
på mange måder et mesterværk, når det gælder en 
kunstnerisk fremstilling af videnskabelige problem
stillinger som Ehrlichs kamp for at blive accepteret af 
den herskende videnskabelige elite, der i begyndelsen 
havde meget lidt tiltro til hans ideer om at bekæmpe 
sygdomme med kemi.

Men modstanden blev vendt til anerkendelse, og 
den kæderygende Ehrlich kunne i 1908 rejse til Stock
holm med kassen med de uundværlige cigarer for at 
modtage Nobelprisen i fysiologi og medicin for sit ar
bejde. Det var store dage for tysk fysiologi. To af Ehr
lichs nære kontakter, Emil von Behring og Robert 
Koch, havde netop modtaget Nobelprisen i henholds
vis 1901 og 1905.

Ehrlich var godt klar over, at der er sygdomme, 
som vil blive vanskelige at behandle med kemoterapi. 
Det gælder især sygdomme, der ikke skyldes invasion 
af fremmede celler som bakterier, fx cancer, hvor der 
er gået noget galt med kroppens egne celler. Det var 
måske overskueligt at finde en magisk kugle, der kun
ne identificere noget specielt ved en celle som en bak
terie, der er helt forskellig fra en menneskecelle. Me
get vanskeligere ville det straks blive at finde en ma
gisk kugle, som kunne dræbe de af kroppens egne cel
ler, der var blevet syge, uden også at ramme de raske 
celler.

Kemoterapi, bivirkninger og 
en ny magisk kugle

Denne problemstilling eksisterer den dag i dag og var 
et af omdrejningspunkterne i den videnskabsteaterfo
restilling, vi skabte sammen i det tidlige forår 2007, og 
som vi gav titlen Den magiske kugle (www.magiskekugle. 
sdu.dk). Men i modsætning til Hollywood-filmen Dr. 
Ehrlichs Magie Bullet, hvor det helt traditionelt var sku
espillere, der medvirkede i filmen, var det membranfy
sikere, molekylærbiologer og medicinstuderende, der 

stod på scenen. Sammen med folk fra forskellige 
kunstneriske discipliner blev der skabt en autentisk 
scenisk forestilling om forbindelserne mellem Ehr
lichs vision og de hovedproblemer, der fortsat eksiste
rer inden for behandlingen af mange sygdomme. For 
selv om vi har mange, endda meget effektive lægemid
delstoffer mod forskellige livstruende sygdomme, fx 
cancer, er det stadig et problem, at stofferne også på
virker kroppens raske celler. Det giver bivirkninger, 
der ofte er årsagen til, at kroppen må give op over for 
behandlingen.

Problemet var allerede erkendt af en af renæssan
cens store læger, Paracelsus (1493-1541), som var klar 
over, at nogle stoffer i små mængder er uvirksomme 
mod sygdomme, men virksomme i større mængder; 
og hvis de administreres i for store mængder, virker de 
som gift. I moderne sprog taler vi om et terapeutisk 
vindue, et koncentrationsområde, hvor lægemiddel
stoffet har sin optimale virkning i en given behand
lingssituation.

Udfordringen til moderne lægemiddelforskning 
er at fastlægge og udvide det terapeutiske vindue for 
de virksomme stoffer. Men det er ikke gjort alene med 
at optimere den kemiske struktur af lægemiddelstof
fet. Det hjælper nemlig ikke at have et aktivt stof, hvis 
det ikke kan føres frem i kroppen til det syge sted 
uden at gå i stykker undervejs eller gøre skade andre 
steder. Vi taler om behovet for formulering og syste
mer til at fremføre lægemidler (‘drug delivery’). Disse 
opgaver hører hjemme i farmacien.

I en moderne udgave kunne vi forestille os, at en 
magisk kugle skal bestå af et lægemiddelstof, et frem
føringssystem og en målsøger, som selektivt kan finde 
og påvirke målet (figur 3). For at kunne bevæge sig 
inde i kroppen, fx i blodkredsløbet, skal en sådan kug
le være meget lille, meget mindre end en celle, men 
noget større end et enkelt molekyle. Det er derfor helt 
oplagt at benytte nanoteknologiske principper ved 
konstruktionen af den magiske kugle. Det er også op
lagt af den grund, at levende systemer fra naturens

Målet

figur 3. En skematisk illustration af en magisk kugle 
til målrettet fremføring aflægemidler. ‘Kuglen’ består 
af et lægemiddelstof, et fremføringssystem og en mål
søger, som selektivt kan finde og påvirke målet. 

Fremførings sys tem

Owvtifl
Lægemiddel Målsøger
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side er designet til at fungere netop på en skala fra 
nogle få nanometer til nogle få hundrede nanometer. 
Det er i dette område, alle vigtige cellulære funktioner 
udspiller sig.

Spørgsmålet er nu, hvorledes kuglen konstrueres, 
så lægemidlet ikke slipper ud, hvor det ikke skal. Løs
ningen herpå kunne være at indkapsle stoffet i en lille 
kugle af fedtstoffer, som set fra kroppens side er harm
løse.

Fedtstoffer, selvorganisering og liposomer

Man kan hente inspiration til indkapsling af lægemid
ler ved at studere naturens egne foretrukne indkaps
lingsteknologier. På cellulært niveau er alting indkaps
let i membraner, det gælder både selve cellen og dens 
indre dele (Mouritsen 2005). Desuden benytter cellen 
sig af både intra- og intercellulære transportsystemer 
i form af små lukkede kapsler, såkaldte vesikler, som 
er dannet af fedtstoffer eller lipider. Eksempelvis kom
munikerer nervecellerne med hinanden ved at sende 
små vesikler med nervesignalstoffer fra den ene celle 
til den anden.

Det mest vidunderlige er nu, at den særlige slags li
pider, som cellen selv benytter til at danne membraner 
og transportvesikler, helt af sig selv kan danne vesikler 
af forskellig størrelse, hvis man blander dem med 
vand (figur 4). Store vesikler kaldes liposomer. Lipo- 
somerne blev ved en tilfældighed opdaget af den en
gelske blodforsker Alec Bangham (figur 5) i begyndel
sen af 1960erne. Lige fra starten blev liposomet be
tragtet som en oplagt kandidat til at skabe en magisk 
kugle til indkapsling af lægemiddelstoffer.

Det bemærkelsesværdige er, at selv store liposo
mer er stabile i vand, selvom de består af en væg, der 
kun er to molekyler tyk, en såkaldt dobbeltlagsmem
bran. Den særlige stabilitet skyldes det fundamentale 
princip, som ligger bag dobbeltlagets spontane dan
nelse i vand. Princippet kaldes den hydrofobe effekt, 

og den kommer i spil, fordi lipidmolekylerne karakte
riseres af to modsatrettede tendenser. I den ene ende, 
hovedet, er de tiltrukket af vand; denne ende er hy
drofil. I den anden ende, der består af to fedtsyrekæ
der, frastødes de af vand på samme måde som olie; 
denne ende er hydrofob. Molekylet har altså blandede 
fornemmelser i forhold til vand: lipider er amfifile mo
lekyler. Lipider, som blandes med vand, får derfor en 
konflikt, som de bedst løser ved at klumpe sig sam
men og danne aggregater, fx en dobbeltlagsmem
bran. Hermed holdes de olieagtige haler væk fra van
det. For at der ingen ender skal være, lukker dobbelt
laget omkring sig selv i en kugleskal. »It's back to wa
ter«, som Alec Bangham gentager i flere interviews 
om sine opdagelser. Netop den replik fik en central 
behandling i forestillingen Denmagiske kugle, hvor kom
ponisten Hans Sydow og sangerinden Tina Louise 
Kortermand brugte den til at beskrive den hydrofobe 
effekt, som betyder, at kuglen nu har vand både in
deni og udenpå. Den er som en lille celle, hvor der er 
en barriere mellem det indre og det ydre.

Grunden til denne opførsel og den hydrofobe ef
fekt ligger i vandets særlige evne til at danne såkaldte 
brintbindinger og til at optimere den entropi, der lig
ger i det dynamiske netværk af brintbindinger mellem 
mange vandmolekyler. Olie kan ikke danne brintbin
dinger og bliver derfor frastødt af vandet, fuldstæn
dig på samme måde, som når olie skiller fra vineddike 
i en salatdressing. Den hydrofobe effekt er derfor 
ikke-lokal, og den refererer til entropien i hele blan
dingen. Den hydrofobe effekt svarer til en stærk kraft, 
og derfor er liposomet stabilt, selv om de enkelte li- 
pidmolekyler ikke er bundet sammen af stærke kemi
ske (kovalente) bindinger.

Bløde materialer til nanoteknologi

Stoffer, der er dannet af komplekse molekyler som li
pider og polymerer og er bundet sammen af fysiske

*
+ Vand

figur 4. Lipider og 
selvorganisering af 
liposomer ud fra lipid- 
molekyler, som blandes 
med vand. Et lipid- 
molekyle består af et 
hydrofilt (vandelskende) 
hovede og en hydrofob 
(vandhadende) hale af 
to fedtsyrekæder. 
Lipider er amfifile mole
kyler.
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figur 5. Oliemaleri af den engelske hæmatolog Alec Bangham, som i begyn
delsen af 1960’erne opdagede liposomet. Bag Bangham ses et billede af de 
multilagsstrukturer afliposomer, som han observerede i et elektronmikroskop, 
når lipider blev blandet med vand.

kræfter, fx i form af liposomer, kaldes bløde materia
ler. De er bløde, fordi de nemt kan deformeres uden at 
gå i stykker. De er fleksible og plastiske og tilpasser sig 
nemt til omgivelserne. De kan derfor også let fremstil
les i forskellige størrelser, fx kan man lave små liposo
mer, der kun er 20 nm i diameter, eller kæmpestore li
posomer, som er helt op til 100 gm i diameter, dvs. me
get større end en celle. Det særegne ved liposomerne 
er, at lipiderne i dobbeltlaget bevæger sig rundt mel
lem hinanden som i en væske.

Fordi de er dannet ved hjælp af et selvorganise
ringsprincip, har liposomer også en helt særlig og be
mærkelsesværdig egenskab: de er selvhelende og kan 
reparere sig selv. Hvis der fx går hul på et liposom, vil 

hullet straks af sig selv blive lappet, fordi lipidmoleky- 
ler flyder ind og lukker hullet. Denne egenskab er me
get anderledes, end hvad vi kender fra hverdagens 
hårde materialer som beton, metaller og halvledere. 
Tænk, hvis vores computer kunne reparere sig selv, 
når den går i stykker! Bløde materialer kan faktisk re
parere sig selv inden for visse rammer, og alle naturens 
levende systemer benytter sig af denne egenskab. De 
er robuste.

Liposomer har en anden fordel. De kan fremstilles 
af mange forskellige slags lipider, som har forskellige 
egenskaber med hensyn til stabilitet, barriereegenska
ber, fleksibilitet og evne til at binde proteiner på deres 
overflade. Fx kan man bruge kolesterol til at gøre lipo
somerne mere stabile og stive, og man kan benytte li
pider med hovedgrupper, som har elektrisk ladning, 
hvis man ønsker at binde ladede molekyler til deres 
overflade.

Liposomer som magiske kugler

Liposomer synes altså som skabt til at indkapsle læge
middelstoffer, der skal fremføres via blodkredsløbet. 
De er bløde, stabile og fleksible, og de kan laves så 
små, at de kan trænge ud i kroppens mindste blodårer 
(figur 6). De kan laves tætte og dermed indkapsle gif
tige lægemiddelstoffer. Da de er fremstillet af amfifile 
molekyler, kan de bære forskellige stoffer, hvad enten 
disse er hydrofile, hydrofobe eller amfifile. Desuden er 
liposomerne fremstillet af kroppens egne fedtstoffer 
og lipider, og derfor er de, hvad man kalder biokom
patible. Endelig er de selvhelende, så hvis der skulle 
gå hul på dem på deres vej mod sygdommen, kan de 
reparere sig selv.

figur 6. En vandig opløsning af små 
liposomer, der er ioonm i diameter. 
Liposomer af denne størrelse benyttes 
til indkapsling og fremføring af for 
eksempel anticancermedicin.
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figur 7. Et simpelt liposom med et indkapslet læge
middelstof, der er vist som røde kugler.

For at et liposom som en magisk kugle skal kunne 
trænge ud i de fine blodkar, er en størrelse på omkring 
100 nm passende (figur 7). Liposomer af denne stør
relse dannes nemt ved at presse større liposomer gen
nem filtre, som har en passende porestørrelse. Den 
næste opgave er så at få indkapslet lægemiddelstoffet. 
Der findes forskellige metoder for forskellige læge
midler. Enten kan man lade liposomerne danne sig 
omkring et allerede opløst lægemiddelstof, eller man 
kan trække stoffet ind i liposomerne ved passende ke
miske gradienter, fx i surhedsgrad.

Liposomerne er nu klar til at blive indsprøjtet i 
blodet. Men så nemt går det ikke, og det vidste alle
rede Alec Bangham. Han var blodforsker og var be
kendt med, at i blodet findes kroppens fremskudte 
forsvar mod invasion af fremmede stoffer: det med
fødte immunforsvar. Immunforsvaret vil straks iden
tificere liposomet som fremmed og binde bestemte 
dødsmærker på dets overflade. Disse dødsmærker er 

bl.a. specielle proteiner, som opfanges af særlige cel
ler, de såkaldte makrofager, der bestandig cirkulerer 
rundt i blodet som en slags renovationsvæsen. Makro
fagerne vil opsluge liposomet og nedbryde det, hvor
efter lægemiddelstoffet vil slippe ud, hvor det ikke 
skal. Det vil føre til alvorlige bivirkninger og give 
ringe effekt på de syge celler, som liposomet var kon
strueret til at opsøge og dræbe.

At snyde immunforsvaret

Løsningen på dette problem blev fundet i begyndel
sen af 1990'erne, hvor man fandt på at maskere liposo
met, så det i princippet ikke opdages af immunforsva
ret. Løsningen består i at dække overfladen med et lag 
af langkædede molekyler, såkaldte polymerer, af en 
særlig art, som er meget vandopløselig. I den ene ende 
forankres polymererne på lipidernes hoveder, og i den 
anden ende stikker de ud i vandet og forsøger at binde 
så mange vandmolekyler til sig som muligt (figur 8). 
Set udefra er lipsomet nu som en stor klump vand. 
Vand er ikke fremmed for immunforsvaret, og liposo
met er »usynligt«.

Liposomer, som på denne måde er usynlige for 
kroppens radar, immunforsvaret, kaldes Vm//7/-liposo- 
mer, fordi de har den samme egenskab som stealth-ja- 
geren, der er usynlig for radarsystemer og derfor kan 
flyve ind over fjendens forsvarslinjer.

Vi er nu klar til at sende det maskerede liposom ind 
i blodbanen med sin last af lægemiddelstoffer.

Hvordan finder liposomet frem?

Liposomer med polymerer på overfladen kan cirku
lere i blodet i timevis uden at lække lægemidlet og 
uden at blive nedbrudt af immunforsvaret i nævne
værdig grad. De vil udforske hele blodkredsløbet, og 

figur 8. Et liposom, som er maskeret 
af en overflade, der er dækket af en 
kappe af polymerer, et såkaldt stealth- 
liposom. Polymerene binder vand. 
Liposomet kan dermed invadere im
munforsvaret, på samme måde som 
rfezz/f/z-jagerflyet er usynligt for radar
systemer. Det er muligt at målrette et 
sådant liposom til visse celletyper ved 
at binde særlige kemiske stoffer, fx 
antistoffer, til polymererne.
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de kan trænge ud i de tyndeste blodårer. De har en 
særlig evne til at trænge ud i tumorer, som ofte er ka
rakteriseret ved at have et forgrenet og temmelig 
åbent netværk af blodkar. Tumoren er på en måde 
som en porøs svamp, der suger liposomerne ind. Sam
tidig er drænet af lymfe reduceret i tumoren, så det sy
stem, der kunne føre liposomerne bort fra tumoren, er 
svækket. Nettoeffekten er derfor, at liposomerne helt 
af sig selv ophobes i cancervævet. Det kan man vise 
ved at indsprøjte liposomer, som er mærket med sær
lige fluorescerende molekyler, i halen på en kræftsyg 
mus. Efter nogen tid samles liposomerne i musens tu
mor, som derved lyser op af fluorescens.

Disse liposomers målsøgning bygger altså på et 
passivt princip. Det er også muligt at tilføje en aktiv 
målsøgningsmekanisme ved at binde specielle kemi
ske grupper til liposomets overflade. Disse stoffer kan 
indrettes, så de binder sig til en speciel slags celler, fx 
leverceller. Det aktive princip er kraftfuldt, men langt 
mindre robust end den simple passive målsøgnings
mekanisme. I alle tilfælde er det værd at bemærke, at 
liposomerne automatisk og helt af sig selv finder can
ceren. Man behøver ikke at vide på forhånd, hvor tu
moren er, i modsætning til situationen ved kirurgiske 
indgreb eller ved direkte indsprøjtning af et lægemid
delstof i en tumor. Automatikken giver forhåbning 
om, at liposomer også kunne være virksomme mod 
metastaser, som er så små, at de ikke kan lokaliseres 
ved de sædvanlige skanningsmetoder.

Der er endnu et problem

Desværre går det ikke så nemt. Det viser sig nu, at li- 
posomet ikke afgiver sin last. Det er blevet for stabilt. 
Bivirkningerne er reduceret, liposomerne har fundet 
frem til tumoren, men deres virkning er ikke optimal, 
fordi de har svært ved at afgive lægemiddelstoffet. 
Det terapeutiske vindue er blevet for snævert. Det er 
på en måde paradoksalt: Der er gjort alverdens an
strengelser for at stabilisere liposomet med det resul
tat, at det er blevet for stabilt. Det var situationen ind
til omkring år 2000.

Problemet ser nu ud til at have fundet en løsning. 
Der er fundet en nøgle til at åbne det stabile liposom 
i det syge væv, dér og kun dér (Jørgensen mfl. 2002, 
Andresen mfl. 2005). Nøglen ligger i et særligt pro
tein, et enzym, som er stærkt opkoncentreret i en lang 
række cancerformer. Enzymet har den egenskab, at 
det kan nedbryde lipider og dermed nedbryde liposo
met, så lægemiddelstoffet kan komme ud. Dette en
zym kaldes en fosfolipase.

Lipasen er nøglen

Kroppen har et helt arsenal af særlige enzymer, som 
kan nedbryde fedtstoffer. Disse enzymer kaldes lipa- 
ser. Der er mange forskellige slags, og de virker hver 
for sig specifikt på bestemte lipider og under bestemte 
omstændigheder (figur 9). Vi har dem i mundhulen, i 
maven og i tarmen til at nedbryde madens fedtstoffer, 
så næringsstofferne kan transporters ind over tarm
væggen. Vi har dem i øjet, så de kan nedbryde celle
væggene på mikroorganismer, som bestandig bom
barderer vores slimhinder. Vi har dem også i kroppens 
celler, hvor de nedbryder lipider, der spiller forskel
lige roller, fx som budbringere inden i og mellem cel
lerne. Og så viser det sig, at en særlig type lipaser, de 
såkaldte fosfolipaser, findes i meget store mængder i 
cancervæv. Det vides ikke med sikkerhed, hvorfor de 
er netop dér.

Men vi kan benytte fosfolipaserne i tumoren til at 
åbne liposomerne. Her skal det bemærkes, at det jo er 
os, som konstruerer liposomerne, og vi kan benytte 
deres store variationsmuligheder til at sammensætte 
dem netop på en måde, så de er ultrafølsomme over 
for lipaserne i tumoren. På den måde kan enzymet 
bruges til aktivt og selektivt at åbne liposomerne dér 
og kun dér. Nøglen til at åbne liposomerne ligger så at 
sige netop dér, hvor den skal bruges.

Liposomer, som er gjort særligt følsomme over for 
nedbrydning af fosfolipaser under de omstændighe
der, som hersker i en tumor, er blevet kaldt liplasomer. 
Liplasomerne har meget af den magi i sig, som Paul 
Ehrlich forestillede sig med sin magiske kugle. Gan
ske som de magiske sølvkugler, der kendes fra de ty
ske folkesagn, og som blev skabt under naturens skæl
ven, finder liplasomerne på næsten magisk vis selv vej 
til sygdommen. De holder det giftige lægemiddelstof 
indkapslet, indtil de når det syge væv. Bivirkningerne 

figur 9. At klippe i fedt. En særlig type af enzymer, 
fosfolipaser, kan klippe lipidmolekyler i stykker. Der
ved dannes lysolipider og frie fedtsyrer. Fosfolipaser 
kan dermed åbne op for et liposom, så det indkapslede 
lægemiddelstof trænger ud.
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ved medicinen er derfor begrænsede, og der er mini
male skader på de raske celler. Men her hører ligheden 
også op, både med historien fra folkesagnene, von 
Webers romantiske opera og Ehrlichs vision. Et nyt 
element knytter sig nemlig til kuglen, endnu et ele
ment, som videnskaben har lært at beherske ved at 
aflure naturens eget design, den magiske nøgle, som 
alene findes ved målet.

Hvor godt virker liplasomerne?

Et lille dansk firma, LiPlasome Pharma A/S, er i færd 
med at udvikle forskellige liposomale formuleringer 
af anticancerstoffer ved hjælp af de principper, som er 
omtalt i denne artikel. Formuleringerne er afprøvet på 
cellekulturer og på mus (figur io). Resultaterne er me
get lovende, og det ser ud til, at det terapeutiske vin
due er blevet udvidet. Inden for de kommende år vil 
liplasomerne blive afprøvet på kræftsyge mennesker, 
og det vil blive afklaret, om forventningerne kan ind
fries, så der kan tilbydes kræftpatienter en ny type be
handling med liplasomer som magiske kugler.

Forskningen fortsætter, og vi bygger videre på 
Paul Ehrlichs vision ved at indbygge nye hemmelighe
der i liposomerne. I øjeblikket arbejdes der på at frem
stille liposomer af en særlig slags lipider (såkaldte 
prodrugs), som i sig selv ikke er aktive lægemiddel
stoffer, men ved lipasernes indvirkning i tumoren kan 
omformes til at være potente lægemidler netop der, 
hvor de skal bruges (Pedersen mfl. 2009).

Litteratur

Andresen mfl. 2005: T. L. Andresen, S. S. Jensen og K. Jør
gensen: »Advanced strategies in liposomal cancer 
therapy: problems and prospects of active and tumor 
specific drug release«, i: Prog. Lip. Res. 44, s. 68-97.

Jørgensen mfl. 2002: K. Jørgensen, J. Davidsen og O. G. 
Mouritsen: »Biophysical mechanisms of phospholi
pase A2 activation and their use in liposome-based 
drug delivery«, i: FEBSLett. 531, s. 23-27.

figur 10. Bekæmpelse af en human brystcancer i en 
musemodel ved hjælp af særlige liposomer, de såkaldte 
liplasomer, hvori der er indkapslet anticancerstoffet 
cisplatin. Liposomerne er konstrueret, så de er overføl
somme over for nedbrydning af en speciel fosfolipase, 
som findes i høj koncentration i tumoren. Figuren viser, 
at mus, som er behandlet med disse liplasomer, klarer 
sig meget bedre end mus i kontrolgruppen og de mus, 
som har fået en traditionel behandling med cisplatin.

Mann 1999: J. Mann: The Elusive Magic Bullet: The Searchfor the
Perfect Drug. Oxford University Press, New York. 

Marquard 1951: M. Marquard: Paul Ehrlich. Henry Schu
man, New York.

Mouritsen 2005: O. G. Mouritsen: Lfe-As a Matter of Fat. 
Springer, Heidelberg.

Pedersen mfl. 2009: P. J. Pedersen, M. S. Christensen,
T. Ruysschaert, L. Linderoth, T. L. Andresen, F. Melan
der, O. G. Mouritsen, R. Madsen og M. H. Clausen: 
»Synthesis and biophysical characterization of chlo
rambucil anticancer ether lipid prodrugs«, i:J. Med. 
Chem. 52, s. 3408-3415.

84 OLE G. MOURITSEN OG BENT NØRGAARD



Insulinets vej ind i det danske samfund
AF ERIK HVIID LARSEN OG JENS JUUL HOLST

Indledning

Efter insulinets opdagelse i Canada for ca. 90 år siden 
har danske forskere været med i forreste række inden 
for diabetesforskning og danske læger været førende 
i behandlingen af diabetespatienter. I Danmark be
gyndte denne udvikling omkring to store og meget 
forskellige personligheder, Nobelpristageren August 
Krogh og lægen Hans Christian Hagedorn.

Sukkersyge var dengang invaliderende med pine
fulde år, inden sygdommen uundgåeligt førte til pati
entens død. Da muligheden for medicinsk behand
ling i 1922 blev stillet i udsigt - først og fremmest gen
nem forskning på Universitetet i Toronto under le
delse af fysiologen J. J. R. Macleod - opnåede Krogh 
ved et hurtigt improviseret besøg hos Macleod at få 
rettighederne til fremstilling og salg af insulin i Skan
dinavien. I et målrettet og imponerende effektivt sam
arbejde mellem Krogh og Hagedorn lykkedes det in
den for de næste få måneder at afhjælpe de værste 
symptomer hos udvalgte sukkersygepatienter, der ik
ke havde haft udsigt til at overleve deres sygdom. Som 
følge af behandlingen med insulin kunne patienterne 
gennemføre en nogenlunde normal hverdag med ud
sigt til et liv med egen familie.

Disse første måneder af 1923 var begyndelsen til 
Danmarks fremtrædende position inden for diabetes- 
forskningen og diabetesbehandlingen, der førte til en 
dansk insulinproduktion, som i dag dækker 40% af 
verdenshandlen. Vi vil i det følgende fortælle om den 
danske insulinbehandlings forudsætninger, der hvi
lede på forskning i udlandet. Ved en målbevidst ud
nyttelse af denne forsknings resultater og gennem 
etableringen af et solidt økonomisk grundlag for dia- 
betesforskningen i Danmark lykkedes det på kort tid 
at skabe mulighederne for en industriel insulinpro
duktion til gavn for det danske samfund. Konkurren
cen har i alle årene været hård, og forskningen har ud
viklet sig til at være multidisciplinær og overordentlig 
ressourcekrævende. I nyere tid har Danmark medvir
ket til at drive udviklingen ind i en ny periode med 
genteknologiske produktionsmetoder, og det sker i en 
situation, hvor de vestlige samfund står over for alvor
lige udfordringer med livsstilssygdomme, der kræver 
skærpet opmærksomhed på nye typer af diabetes.

Diabetes mellitus

Omkring år 200 e.Kr. gav Aretaios fra Kappadokien 
følgende beskrivelse af sygdommen: »Diabetes er en 
underlig affektion, ikke særlig hyppig blandt menne
sker. Kødet smelter fra krop og lemmer og løber ned i 
urinen. Patienten giver uafbrudt vand fra sig som om 
en akvædukt stod åben. Livet er kort, modbydeligt og 
pinefuldt« (Poulsen 1982, Deckert 1998). Mod slut
ningen af 1600-tallet blev man i Europa klar over, at 
diabetespatienters urin og blod smager sødt. Diabetes 
mellitus, der er afledt af det græske verbum diabaino 
(at gå igennem) og det latinske adjektiv mellitus (hon
ningsød), peger på sygdommens hovedsymptom, at 
organismen udskiller store mængder af sødt smagen
de urin. For 100 år siden var man blevet klar over, at 
sukkersyge er en stofskiftesygdom med forhøjet blod
sukker (druesukker, glukose). Det antydede en logisk 
forklaring på den kraftige sukkerudskillelse i urinen, 
der nødvendigvis måtte ledsages af en abnorm vand
ladning som følge af sukkerets osmotiske virkning. 
Patienternes tørst, træthed og vægttab var således en 
følge af den kraftige væske- og sukkerudskillelse. Den 
meget betydelige sukkerudskillelse repræsenterede et 
stort energitab, der førte til kraftig afmagring og 
stærk sult. Derfor var også protein- og fedtomsætnin
gen forøget, hvilket medførte, at ammoniak og keton
stoffer ophobedes i blodet og udskiltes i urinen. Ud
åndingsluft og urin lugtede af acetone, og blodets sy
rebalance var forskudt mod sure pH-værdier, der i for
bindelse med salttab førte til bevidstløshed (diabetisk 
koma), inden døden indtraf. 11922, da der var 3,3 mil
lioner indbyggere i Danmark, døde 512 danskere som 
følge af sygdommen, fordelt på følgende aldersgrup
per (Krogh 1924):

Aldersklasse Mænd Kvinder I alt
0-15 år 21 22 43

T5'25 23 20 43
25-35 20 U 35
35’45 29 14 43
45-55 3° 24 54
55-65 59 51 IIO
65-75 60 76 136
75-85 21 22 43
85- 2 3 5
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Den betydelige aldersspredning blandt diabetespati- 
enterne er udtryk for, at sygdommen uforudsigeligt 
kan bryde ud i alle aldersgrupper. Levetiden for pati
enterne var under alle omstændigheder meget kort. 
Således var den gennemsnitlige varighed af sygdoms
forløbet kun halvandet og to år blandt børn og unge, 
der erhvervede sygdommen mellem henholdsvis o-io 
og IO-2O år. Patienter i aldersgruppen 40-50 år overle
vede gennemsnitligt sygdommen i seks år, mens der 
var udsigt til kortere overlevelse for alle yngre diabe- 
tespatienter (Krogh 1924). Det blev modtaget med be
tydelig lettelse, at læger i forbindelse med insulinets 
opdagelse kunne vise, at det komplicerede sygdoms
billede blev afhjulpet ved hyppig behandling med 
dette hormon, der i raske individer dannes i pankreas 
(bugspytkirtlen) og frigives til blodkredsløbet.

Opdagelsen af bugspytkirtlens 
betydning for udvikling af diabetes

I midten af 1800-tallet, hvor der var udviklet kemiske 
metoder til påvisning af glukose i blodserum og urin, 
kunne man beskrive den vigtigste side af sygdommens 
kliniske billede nogenlunde korrekt. Imidlertid var 
det teoretiske grundlag endnu ikke udviklet til at stille 
de spørgsmål, der ville kunne afsløre sygdommens fy
siologiske årsager. Dermed var det naturligvis også 
udelukket at anvise en målrettet vej til adækvat be
handling af patienterne. I lyset af nutidens erfaring 
med videnskabelige gennembrud er det ikke overra
skende, at de afgørende forudsætninger blev skabt i 
videnskabelige arbejder, der intet havde med diabetes 
at gøre, og som ikke ville have været påbegyndt, hvis 
man havde til hensigt at forstå diabetespatienters pa- 
tofysiologi.

Den 17/3 1853 præsenterede Claude Bernard (1813- 
1878) en afhandling til forsvar for den naturvidenska
belige doktorgrad med titlen »Recherches sur une 
nouvelle fonetion du foie, consideréré comme organe 
producteur de matiére sucrée chez l’homme et les ani- 
maux« (Boylan 1971). Disputatsen beretter om et eks
perimentelt arbejde, som Bernard havde udført på 
College de France i Paris, med en overraskende og for 
samtiden paradoksal observation. I en undersøgelse 
afleverens fysiologi opdagede han, at den syntetiserer 
og deponerer glykogen. Datidens dogme udsagde, at 
det er planterne, der syntetiserer sukkerforbindelser, 
og at det er planternes sukkerproduktion, der udgør 
kilden til dyrenes forbrændingsprocesser. 11853 fandt 
man det derfor meningsløst, at også dyr (inklusive 
mennesket) skulle syntetisere en sukkerforbindelse.

Senere viste Bernard, at leverglykogen kunne ned
brydes til glukose, der efterfølgende blev frigivet til 
blodet ved en proces, som han benævnte intern sekre
tion. I sin bestræbelse på at forstå dette sæt af para
dokser og sætte dem ind i en fysiologisk sammen
hæng udviklede han sin berømte teori om det indre 
miljø (»milieu intérieur«). Han gjorde opmærksom 
på, at dyrene i virkeligheden har to miljøer: Det indre 
miljø, repræsenteret ved kredsløbet og de væsker, der 
bader kroppens væv og organer, og det ydre miljø, 
hvor organismen sammen med andre levende væsner 
udfolder livet. Den dybt originale og banebrydende 
idé var nu, at kun hvis det indre miljøs sammensæt
ning kunne holdes konstant, ville organismen over
leve i sit ydre miljø - under skiftende forhold, som 
ikke kunne kontrolleres. Bernard foreslog, at fysiolo
gernes hovedopgave måtte være at studere regulerin
gen af det indre miljøs sammensætning, herunder blo
dets indhold af næringsstoffer. For at kunne dette 
måtte organismen råde over reserver (»des réserves«), 
der gør det muligt på et højt organiseret niveau (»les 
étres élevés en organisation«) at tilføre og fjerne næ
ringsstoffer fra blodet under omstændigheder, hvor 
fødens mængde og sammensætning er stærkt varie
rende. Denne teori rummede således en forklaring på, 
at leveren deponerer glukose i form af glykogen. Teo
rien om det indre miljø fremsatte og diskuterede Ber
nard i en række forelæsninger, som han holdt på Det 
Naturhistoriske Museum i Paris. De blev publiceret i 
sammenhængende form efter hans død (Bernard 
1978). Efter manges opfattelse er der tale om det mest 
betydningsfulde teoretiske bidrag til fysiologiens ud
vikling i 1800-tallet.

Ni år før denne udgivelse publicerede den unge ty
ske læge Paul Langerhans (1847-1888) en disputatsaf
handling om pankreas’ mikroskopiske anatomi. I sine 
omhyggelige studier viste han, at kaninens pankreas 
rummer isolerede hobe af celler, der ikke har forbin
delse med kirtlens udførselsgange, og som derfor ikke 
kan deltage i dannelsen af fordøjelsessekretet. Han er
kendte åbent, at han ikke var i stand til at give en for
klaring på cellernes funktion (Langerhans 1869). I an
erkendelse af Langerhans’ originale videnskabelige 
arbejde er cellegrupperne navngivet efter ham: de 
Langerhans’ske øer.

Ved en tilfældighed opdagede Minkowski og Me
ring i 1889, at hunde med bortopereret pankreas har 
stærkt forøget vandudskillelse med sukker i urinen. I 
opfølgende forsøg viste de, at man kan fremkalde suk
kersyge ved fuldstændig bortoperation af pankreas, 
og at denne tilstand også hos hunde er ledsaget af 
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tørst og abnorm sult, der ikke kan forhindres ved øget 
indtagelse af føde. Hvis operationen lod en lille por
tion af pankreasvævet med Langerhans’ske øer være 
tilbage, kom hundene sig hurtigt efter operationen 
uden at vise tegn på diabetes. Det var således antydet, 
at diabetes kunne skyldes bortfald af en funktion, der 
er knyttet til de Langerhans’ske øer, som kun udgør i- 
2 % af den samlede pankreas.

Insulinets opdagelse

Med den nye viden kunne man endelig opstille hypo
teser om sukkersygens fysiologiske årsag. Man fore
stillede sig flere muligheder. En første antagelse var, at 
den raske organisme danner et skadeligt stof, der er 
årsag til sukkersygesymptomerne, men som normalt 
optages og nedbrydes af pankreas. Som en anden mu
lighed blev det foreslået, at pankreas danner og afgi
ver et stof til blodet, der med kredsløbet transporteres 
ud til organerne for at sikre normal omsætning af det 
sukker, som frigives fra leveren og optages gennem 
tyndtarmen. I de følgende årtier gennemførtes mange 
forgæves forsøg på at trænge til bunds i problemerne. 
Selv om man nu stillede de rigtige spørgsmål, udeblev 
de forventede resultater. Som en logisk konsekvens af 
hypotesen om hormondannelse i pankreas forsøgte 
mange at isolere hormonet ved at afprøve pankreas- 
ekstrakters virkning på diabetiske hunde. I flere til
fælde opnåede man, at sådanne ekstrakter efter intra
venøs injektion reducerede blodsukkerkoncentratio
nen, men meget ofte kunne de lovende resultater ikke 
gentages. Det forekom, at der stadig var lange udsig
ter til, at man kunne udvikle en egentlig behandling af 
sukkersygepatienter.

I disse år behandlede man patienterne ved at sætte 
dem på suitediæt med et meget lille kalorieindtag, for
trinsvis i form af protein og fedt. Patienterne blev ef
terhånden fysisk svage, stærkt irritable og ude af 
stand til at arbejde. I svære tilfælde var sygdommen 
også med denne behandling invaliderende.

Mod slutningen af 1920 fik den unge canadiske 
læge Frederick Grant Banting (1891-1941) den indsky
delse, at de mange mislykkede forsøg skyldtes, at hor
monet var blevet nedbrudt af pankreas’ egne fordøjel
sesenzymer under selve ekstraktionen. Det var kendt, 
at underbinding af udførselsgangen fører til degene
ration af den del af kirtlen, der danner fordøjelses
sekretet. Banting ønskede derfor at påbegynde forsøg 
med et ekstrakt udvundet af en degenereret pankreas 
med underbunden udførselsgang. Med denne idé rej
ste han til universitetet i Toronto, hvor han henvendte 

sig til professor J. J. R. Macleod (1876-1935), der var en 
fremtrædende, internationalt anerkendt fysiolog med 
speciale i sukkerstofskifte. I Toronto indledte Banting 
et samarbejde med en medicinsk student Charles Her
bert Best (1899-1978) og senere med biokemikeren Ja
mes Bertram Collip (1892-1965). Under Macleods vej
ledning lykkedes det denne gruppe af forskere at over
vinde de mange vanskeligheder og vise, at pankreas 
danner et hormon, der kan nedregulere diabetiske pa
tienters blodsukker, bringe den abnorme vandudskil
lelse til ophør og eliminere udskillelsen af sukker og 
acetone via urinen. Disse fund blev publiceret i flere 
afhandlinger i løbet af 1922; nogle af dem havde også 
de læger som medforfattere, der havde foretaget af
prøvningen af insulin på diabetiske patienter ved To
ronto General Hospital (Banting mfl. 1922). Hormo
net fik navnet insulin, der henviser til dets dannelse i 
de Langerhans’ske øer.

Nobelprisen til Banting og Macleod

Allerede året efter tildeltes Banting og Macleod No
belprisen i Fysiologi eller Medicin for opdagelsen af 
insulin. Efter at Nobelarkivet fra den tid er blevet åb
net, kan man se, at de to forskere blev nomineret af 
den danske fysiolog August Krogh. Efter et tæt sam
arbejde med Best gennem et helt år stod Banting ufor
stående over for, at det ikke var de to, der havde fået 
Nobelprisen. I sin vrede valgte Banting at dele sin pris 
med Best, hvilket foranledigede, at Macleod delte sin 
pris med Collip. Når én eller få forskere skal hædres 
for en given opdagelse, kan det være vanskeligt, i visse 
tilfælde umuligt, at afgøre, hvem der skal udpeges. 
Retfærdigvis må det erkendes, at mange originale 
forskningsresultater opnås gennem samarbejde mel
lem flere forskere, der igen bygger på tidligere forske
res arbejde. Insulinets opdagelse udgør et godt ek
sempel, der er grundigt behandlet i bogen The Discovery 
of Insulin fra 1982. Emnets stadige aktualitet illustreres 
ved, at bogen blev genoptrykt med nyt forord i 2007 
(Bliss 2007). Efter undersøgelsen af et omfattende kil
demateriale konkluderer Bliss, at når der skulle udpe
ges to personer, var Nobelkomiteens beslutning i 1923 
den rigtige.

De resultater, Torontogruppen havde opnået, var 
naturligvis et enestående gennembrud for den klini
ske behandling af diabetespatienter. Men det skal til
lige fremhæves, at med insulinets opdagelse havde 
man fået nye muligheder for at studere de komplice
rede og dengang helt ukendte processer, der regulerer 
blodsukkerkoncentrationen og organismens stofskif-
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figur i. August Krogh i sit private arbejdsværelse i lejligheden over Københavns Universitets Dyrefysiologiske 
Laboratorium i Ny Vestergade 11. I omfattende eksperimentelle undersøgelser publiceret i 1919-1920 viste Krogh, at 
antallet af åbne kapillærer er reguleret og korrelerer med det aktuelle iltforbrug, og at denne mekanisme sikrer, at 
selv hårdt arbejdende muskler forsynes med ilt ved diffusion fra blodet til de iltforbrugende processer i muskelcel
lerne. Fotografiet blev taget i 1920 dagen efter, at Krogh havde modtaget Nobelprisen i Fysiologi eller Medicin for 
opdagelsen af kapillærernes reguleringsmekanisme, og han sidder her med dokumentet fra Nobelkomitéen 
(Schmidt-Nielsen 1995). Foto: Det Kongelige Bibliotek.

te. Afhandlingerne fra 1922 rummede derfor en teore
tisk indsigt, der blev begyndelsen til en banebrydende 
udvikling af disse centrale fysiologiske områder. I sin 
nominering af Banting og Macleod til Nobelprisen 
fremhævede August Krogh netop disse perspektiver i 
de to canadiske forskeres indsats.

August Krogh erhverver rettighederne 
til insulinfremstilling i Skandinavien

I 1920 modtog August Krogh (1874-1949) Nobelpri
sen i Fysiologi eller Medicin (figur 1) for sine undersø
gelser af kapillærernes fysiologi (Larsen 2007). Krogh 
var en eminent forsker og opfinder af metoder og ap
parater, der blev anvendt på universitets- og hospitals
laboratorier i Danmark og udlandet. Som professor i 
zoofysiologi ved Københavns Universitet var han i 
1920 forfatter til et betydeligt forskningsværk, der 

handlede om så forskellige emner som hæmoglobi
nets iltbinding, lungefunktionen, kroppens energi
omsætning under fysisk arbejde, kredsløbets regule
ring og komparative studier af dyrs iltforbrug. Hans 
videnskabelige artikler og monografier blev flittigt 
studeret på udenlandske laboratorier, som han førte 
omfattende korrespondancer med.

Efter modtagelsen af Nobelprisen blev han invite
ret til USA for at holde forelæsninger på en række 
amerikanske universiteter om sine studier af kapillæ
rernes fysiologi. Under sit ophold dér blev han af sin 
hustru Marie Krogh gjort opmærksom på diabetes- 
forskningen i Toronto. Hun var læge og havde skrevet 
en fysiologisk disputats. Inden for de seneste år var 
hun blevet klar over, at hun havde et sent udbrud af 
diabetes, som blev holdt under observation og be
handlet med sukkerfattig diæt af Hagedorn, der var 
hendes læge i København. Da hun ved en middag på 
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rejsen i USA hørte om de nye store fremskridt, der var 
gjort inden for diabetesforskningen, overtalte hun sin 
mand til at rejse op til Macleod for at hente oplysnin
ger om fremstillingen og anvendelsen af insulin. I sin 
insulinmonografi omtaler August Krogh ikke, at det 
var hans hustru, der havde overtalt ham til at lægge 
rejsen omkring Toronto. Hun ønskede, at hverken 
kolleger eller familie skulle vide noget om hendes suk
kersyge, som hendes børn og øvrige familie først fik 
kendskab til efter hendes død i 1944 (Schmidt-Nielsen 
1995). August Krogh respekterede hendes ønske, og i 
sin fremstilling af insulinsagen giver han derfor læse
ren indtryk af, at det var ham selv, der fik ideen til at 
besøge Macleod (Krogh 1924). Krogh beretter:

Jeg blev modtaget med den største imødekom
menhed fra alle sider; jeg fik lejlighed til at se, 
ikke alene insulinfremstillingen og standardise
ringen; men ogsaa de former for insulinbehand
ling, som man paa det tidspunkt var naaet til, 
blev gennemgaaet med mig, ligesom jeg havde 
lejlighed til at overvære et af de ovenfor omtalte 
møder mellem klinikere, lederne af insulinfrem
stillingen og insulinkomiteen (Krogh 1924, s. 52f).1

i. Kun i henvendelser til officielle myndigheder skrev Krogh 
substantiver med stort begyndelsesbogstav.

Den bemærkelsesværdige åbenhed skyldtes den store 
betydning, Kroghs egen forskning havde for fysiolo
giens udvikling, og den respekt, der i udlandet stod 
om hans person. Det er ofte fremhævet, at det er en 
forudsætning for internationalt samarbejde og videns
udveksling, at Danmark selv bidrager med videnska
belig forskning på højeste niveau. Kroghs succesrige 
besøg på Macleods laboratorium illustrerer glimren
de denne pointe. Foranlediget af Kroghs ønske over
drog Macleod og den canadiske insulinkomite da 
også Krogh rettighederne til fremstilling af insulin i 
Skandinavien. Denne formulering skyldtes, at man i 
Danmark, Norge og Sverige ikke kunne udtage paten
ter på lægemidler. Derfor var der ikke juridisk grund
lag for at hindre, at andre uden beføjelser fremstillede 
og markedsførte insulinpræparater. Det var Krogh 
udmærket klar over, og han nævnte over for insulin
komiteen, at formuleringen ikke gav ham noget retligt 
middel til at forhindre fremstilling og salg af kopime
dicin. Han foreslog selv, at rettighederne kom til at 
dække hele Skandinavien, da han mente, at man kun 
ved at udvide patientgrundlaget til hele Skandinavien 
kunne opnå, at fremstillingen og salget kom til at 
hvile på et sundt økonomisk grundlag.

figur 2. Hans Christian Hagedorn var uddannet me
diciner og en dygtig naturvidenskabsmand. Som læge 
på Brande Sygehus studerede han menneskets blodsuk
kerforhold, og sammen med Brande Apoteks leder, 
Birger Norman Jensen, udviklede han en hurtig mikro- 
metode til måling af blodsukkerkoncentrationen. Me
toden vandt stor udbredelse og blev anvendt helt frem 
til 1960’erne. Hagedorn forlod Brande Sygehus i 1919 
efter travle år med patienter, der var angrebet af den 
spanske syge. I København traf han August Krogh, der 
var imponeret over Hagedorns dygtighed, hvilket ba
nede vejen for deres senere samarbejde om indførelsen 
af insulinproduktion i Danmark. Hagedorn blev hæd
ret med den internationale Banting Medalje i 1946 i an
ledning af 25-året for opdagelsen af insulin.

Samarbejdet mellem Krogh,
Hagedorn og Kongsted

Efter foredragsturneen i USA ankom Krogh til Kø
benhavn den 8/12 1922, og han og Hagedorn gik 
straks i gang med at drøfte, hvorledes insulinfremstil
lingen skulle gribes an. Hans Christian Hagedorn 
(1888-1971) var i 1922 førstereservelæge på Kommune
hospitalet i København og specialist i diabetes (figur 
2). Han havde erhvervet den medicinske doktorgrad i 
1921 på en afhandling om menneskets blodsukkerre
gulering, og i samarbejde med farmaceuten Birger 
Norman Jensen havde han udviklet en metode til be
stemmelse af blodsukkeret, der kunne gennemføres 
med et blodvolumen på kun en brøkdel af en milli
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liter. Metoden fandt hurtigt anvendelse både i Dan
mark og i udlandet. Hagedorn havde tidligere taget 
kontakt til Krogh, da han ønskede at måle diabetes- 
patienters iltforbrug med Kroghs vippespirometer. 
Krogh havde ved denne og andre lejligheder fået stor 
respekt for Hagedorn, der som nævnt ovenfor blev 
Marie Kroghs læge, da hendes sukkersyge brød ud. 
Krogh lagde alle forskningsprojekter til side for i de 
kommende år alene at hellige sig insulinprojektet. 
Foran ham og Hagedorn lå store praktiske opgaver, 
der skulle løses, før de kunne indfri løftet om at levere 
tilstrækkeligt med insulin til diabetespatienterne i 
Skandinavien. Selv om Krogh havde fået indgående 
kendskab til Torontogruppens erfaringer og praktiske 
løsninger, stod han og Hagedorn over for et kompli
ceret forsøgsarbejde med valg af egnet pankreasvæv 
og fremstilling, standardisering og produktion af in
sulinpræparater. Foruden klinisk erfaring med diabe- 
tespatienter samt biologisk og biokemisk indsigt kræ
vede projektet startkapital. Om de kommende bety
delige økonomiske udfordringer skriver Krogh:

For at faa penge til disse forsøg kunne vi hen
vende os enten til Staten eller til private. Efter 
nogle overvejelser foretrak vi at arbejde sammen 
med private, idet vi mente at det ville tage for 
lang tid at bringe forhandlingerne saa vidt, at ar
bejdet kunne paabegyndes, og at der ogsaa se
nere kunne opstaa forsinkelse og vanskeligheder 
af at arbejde med statsmagtens noget tunge ma
skineri, hvortil endelig kom, at en nær tilknytning 
til den danske stat vilde udviske foretagendets 
skandinaviske karakter, som vi fra første færd har 
tillagt megen betydning (Krogh 1924, s 54).

De henvendte sig til apoteker August Kongsted (1870- 
1939), ejeren af Løvens Kemiske Fabrik og Løveapote
ket, som Marie og August Krogh tidligere havde væ
ret i kontakt med. Kongsted tilbød at låne Krogh og 
Hagedorn midler til at afholde udgifterne til forsøg 
og, når projektet havde udviklet sig så vidt, i den ind
ledende fase at sikre fabrikationens økonomiske grund
lag. I begyndelsen foregik pakning og salg i særlige 
lokaler i Kongsteds virksomhed, og insulinet blev der
for markedsført med navnet »Insulin Leo« med løve
logoet på etiketten (figur 3).

Indledningen til den danske 
insulinproduktion

Arbejdet skred frem med tilfredsstillende hastighed, 
således at de første insulinpræparater kunne afprøves

figur 3. Krogh og Hagedorns og dermed Skandinaviens første insulinpræpa
rat blev fremstillet i 1923 og finansieret med midler stillet til rådighed af apote
ker August Kongsted, som ejede Løvens Kemiske Fabrik. Insulinet blev pak
ket og sendt ud til hospitalerne fra denne fabrik, hvilket er angivet med navnet 
Insulin Leo og fabrikkens løvelogo på etiketten. Novo Nordisk History and 
Art Collection.

i biologiske forsøg allerede den 21/12 1922. Som ud
gangsmateriale anvendtes oksepankreas ligesom i To
ronto og fiskepankreas, hvorfra ekstrakter blev frem
stillet i Hagedorns privatlaboratorium i hans hjem på 
Onsgårdsvej i Hellerup. Afprøvningen af ekstrakter
ne foregik på kaniner i Kroghs Dyrefysiologiske La
boratorium i Ny Vestergade 11. I fiskepankreas er de 
Langerhans’ske øer og kirtelvævet med fordøjelsesen
zymer vel adskilte, så der kunne være en pointe i at 
forsøge sig med dette organ. Resultatet var lovende, 
men for i fremtiden at sikre et tilstrækkeligt stort ud
gangsmateriale gik man over til pankreas fra svin, som 
de omkringliggende slagterier kunne levere i frisk til
stand og tilstrækkelig mængde. Til standardiseringen 
af præparaternes styrke valgte Krogh mus, der var let
tere og billigere at holde end kaniner.

De metoder, biokemikere i dag bruger til at op
rense proteiner, var endnu ikke udviklet. Styrken og 
renheden blev derfor angivet i biologiske enheder. Så
ledes var én museenhed den mængde, der i et forsøg 
ville sænke blodsukkerniveauet så meget, at halvdelen 
af de insulininjicerede mus fik krampeanfald. Efter 
subkutan injektion af glukose kom musen øjeblikke
ligt på benene igen og satte sig til at pudse og soignere 
sig, som mus gør, når de befinder sig godt. På Hage
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dorns laboratorium gik man straks i gang med at for
bedre ekstraktionsmetoden og sikre maksimalt ud
bytte af insulinet. Også forureningen med andre pro
teiner skulle bringes ned til et minimum. Angivet som 
vægt per museenhed var renhedsgraden 6 mg per mu
seenhed i efteråret 1923. Ved at eksperimentere med 
nye fældnings- og oprensningsmetoder var dette tal 
bragt ned på 0,2 mg per museenhed i 1924.

De første patienter kunne tages i behandling i 
marts 1923, og to måneder efter kom seks diabetespa- 
tienter i behandling i Norge, Sverige og Danmark. Ef
ter endnu en måned kunne afdelinger på flere syge
huse og klinikker i alle tre skandinaviske lande forsy
nes med insulin. Insulinet blev leveret i tabletter med 
1-2 enheder, der skulle opløses i vand før brug til intra
venøs injektion. Tabletterne blev pakket i æsker med 
80 enheder, der rakte til en uges forbrug for en voksen 
diabetespatient (figur 3).

Efter de indledende forsøg på Hagedorns adresse 
i Hellerup flyttede insulinlaboratoriet og produktio
nen i maj 1923 over i mindre fabrikslokaler, og i no
vember samme år flyttede man ind i en større fabriks
bygning i Emdrup. Figur 4 viser den første periodes 
jævnt stigende salg af insulin. Det var medvirkende til 
denne succes, at der hurtigt blev etableret et fortrin
ligt samarbejde med de omkringliggende slagterier, 
og at den stadige metodeudvikling øjeblikkeligt blev 
efterfulgt af konstruktionen og bygningen af forbed
ret produktionsudstyr.

Æ
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figur 4. Insulin på vej ud til sukkersygepatienter i hele Skandinavien. Produk
tionen i 1924 var større, end salgstallene viser, da der i perioden blev opbygget 
en reserve, så man kunne levere insulin til patienterne, hvis der indtraf uheld 
med fremstillingen (Kilde: Krogh 1924).

Insulinbehandlingens menneskelige 
og samfundsmæssige betydning

11924 var mellem en tredjedel og halvdelen af de dan
ske diabetespatienter kommet under behandling. In
sulinet kunne ikke helbrede diabetespatienter for de
res sygdom, men det var typisk, at insulinbehandlede 
patienter genvandt deres arbejdsevne og kunne del
tage i et normalt familie- og samfundsliv. Som eksem
pel fortæller Krogh om to af Hagedorns patienter på 
henholdsvis 24 og 17 år, der inden behandlingen ikke 
ville kunne overleve en stærkt fremskreden sukker
syge. Som følge af regelmæssig insulinbehandling 
kom de sig så godt, at de blev ansat på Nordisk Insu
lin Laboratorium som henholdsvis mekaniker og la- 
boratoriemedhjælper. Krogh bemærkede: »De kan 
fuldt ud gøre den gærning, som svarer til deres ud
dannelse og alder, og fortjener deres løn. De er ikke 
blevet ansat ved laboratoriet for paa den maade at 
hjælpe dem, men fordi de repræsenterede en arbejds
kraft og aandsevner, som man ønskede at sikre sig for 
virksomheden« (Krogh 1924, s 75).

Nordisk Insulinlaboratorium 
og Nordisk Insulinfond

I aftalen med Kongsted indgik, at han først skulle ha
ve sine udgifter rentefrit dækket, når insulinsalget var 
kommet så godt i gang, at virksomheden gav økono
misk overskud. Denne aftale skal ses i lyset af, at alle 
parter var indstillet på, at insulinpræparatet skulle 
sælges med et minimum af avance, så patienternes ud
gifter kunne holdes på et så lille beløb som muligt. De 
danske regler for sygekassetilskud til medicin forhin
drede, at patienter med kroniske lidelser kunne mod
tage økonomisk hjælp ud over 60 uger; derefter kun
ne kommunen tage over og yde støtte i andre 60 uger. 
Krogh og Hagedorn fandt, at det var tiltrængt at æn
dre disse bestemmelser og pegede på, at man burde 
give patienter med kroniske lidelser et permanent me
dicintilskud i lighed med en ordning, der var indført i 
Storbritannien. Ved i 1924 lovmæssigt at nedsætte 
apotekeravancen for insulin til halvdelen af det, der 
var lovfæstet for andre medicinske produkter, havde 
Justitsministeriet valgt en løsning, der ikke kostede 
offentlige midler.

Allerede i efteråret 1924 var driftsregnskabet i ba
lance og gælden til Kongsted betalt. Nordisk Insulin 
Laboratorium blev oprettet som en selvstændig virk
somhed, der blev økonomisk uafhængig af Løvens 
Kemiske Fabrik og fik Krogh, Hagedorn og Kongsted
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i bestyrelsen. Hagedorn blev Insulinlaboratoriets di
rektør og Krogh bestyrelsens formand. En insulinko
mite blev dannet med det formål at rådgive om labo
ratoriets insulinfabrikation, videnskabelige arbejde 
og budgetter. Uden vederlag indgik Krogh og Hage
dorn i bestyrelsen sammen med klinikere og fysiolo
ger fra Danmark, Norge og Sverige. Komiteen skulle 
tillige forhandle særlige spørgsmål med offentlige 
myndigheder og private virksomheder i lighed med 
komiteen i Toronto, der bl.a. havde forhandlet overgi
velsen af produktionsrettighederne til den amerikan
ske medicinalvirksomhed Lily og til August Krogh.

Der skulle samtidig gøres forberedelser til eksport 
af insulin til lande uden for Skandinavien. Den for
ventede stigende efterspørgsel krævede en kraftig for
øgelse af produktionsanlægget, og i 1925 flyttede virk
somheden til en nyopført og større fabriksbygning på 
Brogårdsvej i Gentofte (figur 5). I 1926 var markedet 
vokset så meget, at Nordisk Insulin Laboratoriums 
indtjening var betydelig, hvilket gav det sidste skub til 
dannelsen af Nordisk Insulinfond, der havde været 
under overvejelse et stykke tid. Ifølge fundatsen skul
le fonden varetage insulinsalgets økonomiske over
skud ved at uddele midler til at støtte eksperimentel 
fysiologisk forskning, klinisk videnskabelig forskning 
i endokrinologi og stofskifte, samt hjælp til diabetes- 
patienter i de skandinaviske lande. Fra 1926-1931 var 
Krogh formand for fondens bestyrelse, der blev udvi

det med finske medlemmer i 1927. I 1932 blev Niels 
Steensens Hospital grundlagt, hvor diabetespatienter 
blev undervist i insulinanvendelse og kostomlægning, 
og nye behandlingsformer kunne afprøves. Samtidig 
gav hospitalet mulighed for systematisk at følge pati
enternes sygdomsforløb med kliniske metoder under 
behandlingen.

Novo Terapeutisk Laboratorium

I oktober 1923 havde Hagedorn ansat den unge far
maceut Thorvald Pedersen til det biokemiske arbejde 
på laboratoriet i Emdrup. Han deltog i udviklingsar
bejdet, var fortrolig med de indarbejdede procedurer 
til insulinoprensning og fik erfaring både fra mislyk
kede forsøg og fra de laboratorieprotokoller, der hav
de givet succes. Hans bror, Harald Pedersen, var en 
dygtig mekaniker og leder af maskinværkstedet på 
Kroghs laboratorium i Ny Vestergade. Han havde 
fremstillet flere af de instrumenter, der blev solgt til 
andre laboratorier, og bygget det apparat, som blev 
benyttet til hurtig maskinel opskæring af hele pan- 
kreas i skiver, der i samme arbejdsgang faldt ned i is
kold alkohol for at sikre, at hormonet bevarede sin 
biologiske aktivitet under den fortsatte oprensning. 
Harald Pedersens datter var ansat på Kroghs labora
torium, hvor hun deltog i standardiseringen af insu
linpræparater, og hans hustru arbejdede hos Hage

FiGUR 5. Nordisk 
Insulinlaborato
riums fabrik på 
Brogårdsvej i Gen
tofte. Fabrikken er 
her fotograferet i 
1927. Bag ved 
fabrikken ses den 
ligeledes nyop
førte Tjørnegårds
skole. Novo Nor
disk History and 
Art Collection.
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dorn på O nsgårdsvej. Hagedorn var kendt for sit iltre 
temperament, og da samarbejdet med Thorvald Pe
dersen ikke gik alt for godt, fyrede Hagedorn ham i et 
vredesudbrud i foråret i 1924 (Schmidt-Nielsen 1995). 
I loyalitet med sin bror forlod Harald Pedersen Kroghs 
laboratorium sammen med sin datter. De to brødre 
grundlagde i februar 1925 Novo Terapeutisk Labora
torium og startede deres egen produktion af insulin.

Hagedorn måtte opsige sin stilling på Kommune
hospitalet for helt at hellige sig arbejdet i Emdrup ef
ter at have fyret den uundværlige Thorvald Pedersen. 
Krogh følte det som en katastrofe, da aftalen med ko
miteen i Toronto dermed blev brudt. Da komiteen 
blev orienteret om udviklingen i København, tog man 
det dog roligt, da man ikke mente, at de to brødre 
kunne gøre det nær så godt som Krogh og Hagedorn 
(Schmidt-Nielsen 1995). Her tog de imidlertid fejl.

Årtiers hårde konkurrence
- fusion og dannelsen af Novo Nordisk A/S

Novos første markedsførte insulinprodukt var i væ
skeform, Insulin Novo. Det blev markedsført med en 
injektionssprøjte opfundet af Harald Pedersen. Novo 
opbyggede hurtigt et dygtigt hold af forskere og tek
niske medarbejdere, og man etablerede et samarbejde 
med et hold af læger, som varetog de kliniske under
søgelser. I 1937 købte Novo Hvidøre Slot, der blev 
indrettet til hospital for diabetespatienter efter samme 
model som Niels Steensens Hospital. Insulin Novo 
blev forbedret i flere omgange op gennem 1930’erne, 
mens Novosprøjten forblev i produktion helt frem til 
midten af 1940’erne.

Den hårde konkurrence de to virksomheder imel
lem var rettet mod klare mål i patientbehandlingen 
(Kühl 2007): Fremstilling af stadigt renere præparater 
for at undgå alvorlige bivirkninger, introduktion af 
præparater med såkaldt protaheret (forsinket) virk
ning for at reducere antallet af injektioner per døgn 
og konstruktion af blodsukkermålere, så patienterne 
selv kunne følge og regulere blodsukkerniveauet i lø
bet af døgnet uden lægelig bistand.

Da insulins kemiske formel blev kendt, viste det 
sig, at svineinsulin adskiller sig fra menneskeinsulin 
med hensyn til en enkelt aminosyre. Denne beskedne 
forskel er dog tilstrækkelig til, at nogle patienter ud
vikler antistof mod svineinsulin. Det næste store 
skridt i udviklingen blev derfor fremstillingen af hu
man insulin. Det lykkedes Novo i 1982 som de første 
at markedsføre human insulin, der blev fremstillet fra 
svineinsulin ved en kemisk laboratorieproces, hvor

ved den forkerte aminosyre blev udvekslet med den 
rigtige. Efter at insulingenet var blevet klonet og se- 
kventeret, fremstillede først Lily og senere Novo hu
man insulin med genteknologiske metoder. Konkur
rencen på det internationale marked var nu så hård og 
de økonomiske krav til udviklingen af den nye genera
tion produktionsanlæg så store, at bestyrelserne for 
Nordisk Gentofte A/S og Novo Industri A/S beslut
tede at fusionere de to virksomheder. Dette skete i 
1989 med dannelsen af Novo Nordisk A/S, og få år ef
ter fusionerede Niels Steensens Hospital og Hvidøre 
Hospital til Steno Diabetes Center. De to virksomhe
ders hårde indbyrdes konkurrence havde sikret udvik
lingen af danske insulinpræparater, der erobrede sta
digt større andele af verdensmarkedet. Denne succes 
fortsatte efter fusionen, og i dag leverer NovoNordisk 
40% af det internationale markeds forbrug af insulin.

Livsstilssygdomme og flere typer diabetes

Dagens billede af sukkersygeforekomsten i Danmark 
og i resten af verden er meget forskellig fra situationen 
omkring opdagelsen af insulinet. Det viste sig hurtigt, 
at der var tale om forskellige typer sukkersyge, nemlig 
den insulinkrævende, i dag kaldt type-i-diabetes, og 
type-2-diabetes, som tidligere også blev kaldt insulin
uafhængig diabetes eller gammelmandssukkersyge.

Type-i-sukkersyge skyldes immunsystemets an
greb på de insulinproducerende celler i pankreas, som 
går til grunde, så insulinproduktionen typisk helt op
hører. Derved udvikles de dramatiske følger af insu
linmangel, hvor organismens celler ikke kan optage 
glukose, leverens evne til glukoseproduktion ikke 
bremses, og fedtstofskiftet afspores, så surhedsgraden 
i blodet stiger, og der tabes vand og salt i nyrerne med 
svigt af kredsløb og hjernefunktion til følge. Det er 
denne tilstand, der fuldstændigt kan normaliseres ved 
insulintilførsel.

I modsætning hertil kan type-2-patienterne godt 
producere insulin, men insulinet virker ikke så godt 
som normalt, patienterne udvikler insulinresistens, 
sædvanligvis som følge af overvægt eller fedme og fy
sisk inaktivitet. Hos flertallet af overvægtige er insu
lincellerne i stand til at kompensere for den nedsatte 
insulinfølsomhed, men hos særligt, formentlig gene
tisk, disponerede kan insulinproduktionen ikke følge 
med, og blodsukkeret begynder at stige.

Hvor patienterne med type-i-sukkersyge utvivl
somt udgjorde en stor del af patienterne i Kroghs sta
tistik fra 1922, udgør de kun omkring 5% af patien
terne i dag. Da antallet af type-i-patienter ikke er fal
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det, betyder det, at type-2-patienternes antal er steget 
dramatisk. Herhjemme udgør det mere end 5% af alle 
voksne, og frekvensen er stigende. Endvidere er de
butalderen for type-2-diabetes faldende, og der ses nu 
børn med sygdommen.

Som nævnt vil type-2-sukkersygen typisk udløses 
af overvægt og fysisk inaktivitet, og type-2-sukkersyge 
er derfor en af de alvorligste livsstilssygdomme. Det 
forhøjede blodsukker og de ledsagende forstyrrelser i 
fedtstofskiftet fører ikke til så voldsomme akutte for
styrrelser som insulinmangel, men fører på længere 
sigt til komplikationer omfattende nerveforstyrrelser, 
blindhed og nyresvigt, såvel som slagtilfælde, blod
propper i hjertet og skader på de store blodkar med 
amputationer til følge.

Selv om radikale omlæggelser af kost og motions
vaner kan have en meget gunstig virkning på type-2- 
sukkersyge, er sådanne livsstilsændringer ofte ikke re
alisable eller utilstrækkelige. Der er derfor i dag fokus 
på udviklingen af metoder, som kan forhindre udvik
lingen af type-2-sukkersyge, og metoder, der kan be
grænse sygdommens virkninger. Insulinbehandling 
vil ofte være den endelige behandling, men er ikke al
tid populær på grund af de nødvendige injektioner, 
yderligere vægtstigning og risikoen for udvikling af 
for lavt blodsukker.

På basis af forskning fra især Danmark, USA og 
Tyskland er der nu udviklet metoder til behandling 
baseret på et relativt nyopdaget hormon fra tarmen. 
Hormonet, som kaldes GLP-i, kan styre den diabeti
ske organismes blodsukker på flere måder, bl.a. ved at 
forbedre insulinsekretionen og fremkalde vægttab 
(Holst 2007). NovoNordisk har netop lanceret et så
dant præparat (Liraglutide) som resultat af det største 
globale kliniske udviklingsprogram, koncernen no
gensinde har gennemført.

For nylig har endnu en behandlingsmetode, der 
især er udviklet i USA, fået stor betydning også her
hjemme, nemlig fedmekirurgien. Det viser sig overra
skende, at størstedelen af de patienter, som havde suk
kersyge, bliver raske efter operationen, dels som følge 
af det ofte meget store vægttab, dels på grund af hor
monale ændringer. Det er håbet, at det på basis af 
disse ændringer vil være muligt at udvikle ny medicin, 
så operationerne kan undgås.
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Datering af Fortiden
Hvordan blev kulstof 14-metoden etableret 
og videreudviklet i Europa?

AF TORKILD ANDERSEN

»Våbenløs på forskningens slagmark, og altså ilde fa
ren, er den arkæolog, der ikke kan tidsfæste sine old
sager«. Med disse ord indledte Johannes Brøndsted, 
Danmarks første rigsantikvar, en af sine artikler om 
arkæologi og beskrev hermed den situation, som ar
kæologer kan blive stillet overfor ved nye fund. Men 
arkæologerne var ikke de eneste forskere, som kunne 
komme i den situation Tilsvarende kunne siges om 
geologer, antropologer, zoologer, klimaforskere og 
mange andre. Før midten af forrige århundrede, hvor 
de nu anvendte naturvidenskabelige dateringsmeto
der begyndte at blive udviklet, kunne udøverne af 
disse videnskaber ofte være i en vanskelig situation, 
når de skulle afgøre kronologiske spørgsmål, der var 
relateret til de sidste 50-100.000 år.

I Danmark var arkæologerne på rimelig sikker 
grund tilbage til jernalderens begyndelse ca. 500 år 
f.Kr., hvilket kan tilskrives de mange forbindelser til 
Romerriget og Rom. For tiden før jernalderen havde 
arkæologerne etableret en relativ kronologi baseret på 
stratigrafi og typologi. Disse metoder tillod ikke en 
absolut datering, hvorfor det var vanskeligt at opnå 
en sikker vurdering af, hvornår fx agerbruget vandt 
indpas i Danmark - eller hvornår jættestuerne var 
byggede. Ved midten af det 20. århundrede var det 
den generelle opfattelse inden for arkæologi, at ager
brugets indførelse i Danmark var sket ca. 2100 år f.Kr., 
og at den tilsvarende udvikling i Orienten var sket ca. 
4-5000 år f.Kr. I løbet af de følgende 20 år blev det 
klart, at disse tidsangivelser skulle revurderes kraftigt.

I begyndelsen af det 20. århundrede udviklede 
svenske naturforskere to dateringsmetoder, pollen
analyse og varvkronologi, der fik stor betydning for 
fagene botanik, arkæologi og geologi. Med pollen
analyse blev det muligt at følge skovens historie til
bage til istiden og at indplacere arkæologiske fund i 
forhold hertil, men metoden tillod ikke absolutte da
teringer. Varvkronologi muliggjorde absolut datering 
af geologiske strukturer, der kunne henføres til post- 
glacialtiden (ca. 10.500 - 6900 år f.Kr.), idet isens til
bagetrækning fra Sverige kunne følges år for år ved 

optælling af de afsatte varv (lag af ler og grus) i de 
svenske søer. Gennem studieophold i Stockholm hav
de danske forskere tidligt tilegnet sig metoderne og 
anvendt dem på hjemlige problemstillinger. Inden for 
pollenanalyse markerede botanikeren Johannes Iver
sen sig som den person, der videreudviklede denne 
teknik, hvilket bl.a. gjorde det muligt at indplacere 
agerbrugets indførelse i Danmark i forhold til skov
udviklingshistorien. Der var således tradition for, at 
nye dateringsmetoder hurtigt blev etablerede i Dan
mark, men også for, at danske forskere aktivt bidrog 
til en videreudvikling heraf.

Indtil kulstof 14-dateringsmetodens fremkomst var 
det muligt at gennemføre dateringerne som enkelt
mandsstudier, men udnyttelsen af kulstof 14-metoden 
forudsatte et tværvidenskabeligt samarbejde mellem 
forskere fra fysik, kemi, arkæologi og geologi. Et så
dant samarbejde havde ikke tidligere eksisteret. Hvor
dan blev dette samarbejde etableret og ledet i de 
lande, der først tog metoden op, og var der forskelle 
fra land til land med hensyn til forskningsstrategi og 
forskningsindsats?

Kulstof 14-metoden blev udviklet i USA fra 1946 til 
1950, og den gjorde det muligt at datere kulstofhol- 
dige fund, der havde ligget i jorden i op til 30-40.000 
år. Danmark og Holland blev de første lande uden for 
USA, som oprettede kulstof 14-dateringslaboratorier. 
I perioden fra 1951 til i960 blev først Danmark og si
den Holland det førende land i Europa på kulstof 14- 
dateringens område. Etableringen og videreudviklin
gen af den nye dateringsmetode blev meget forskellig 
i disse to lande, og årsagerne hertil vil blive søgt belyst 
i denne artikel.

Forspillet til kulstof 14-dateringsmetoden

Forudsætningerne for kemikeren W. F. Libbys udvik
ling af kulstof 14-metoden var den grundvidenskabe
lige forskning inden for atomkernefysik og atmosfæ
rekemi, som var udført i 1930’erne. Fysikerne fik i den 
periode skabt indsigt i atomkernens opbygning som
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bestående af to typer partikler, positivt ladede proto
ner og neutrale neutroner. Et grundstof karakteriseres 
af antallet af protoner i atomkernen, for kulstof er an
tallet seks, mens antallet af neutroner for stabile ato
mer kan variere inden for snævre grænser. For kulstof 
kan neutronantallet være seks eller syv, og disse ato
mer benævnes henholdsvis kulstof 12- og kulstof 13- 
isotoperne. Kulstof 14-isotopen indeholder otte neu
troner, hvilket gør den ustabil (radioaktiv); denne iso
top henfalder til kvælstof under udsendelse af en elek
tron.

I naturen dannes kulstof 14-isotopen som følge af, 
at Jordens atmosfære er udsat for kosmisk stråling fra 
verdensrummet. Ved processer mellem den kosmiske 
stråling og atmosfæren produceres der kaskader af 
neutroner i stor højde overjorden. På deres videre vej 
mod Jordens overflade reagerer neutronerne med luf
tens kvælstof under dannelse af kulstof 14-isotopen, 
som dog hurtigt iltes til kuldioxid. Ved opblanding i 
atmosfæren fordeles det radioaktive kuldioxid over 
hele jordkloden, hvorfra det optages i planter og træ
er eller opløses i havet. Opdagelsen af kulstof 14-iso- 
topen og den efterfølgende frembringelse af denne 
isotop ved brug af acceleratorer fandt sted i Califor
nien, hvor W. F. Libby var ansat ved universitetet. 
Libby fik derfor tidligt et førstehånds kendskab til 
kulstof 14-isotopen.

Siden begyndelsen af det 20. århundrede havde ra
dioaktive isotoper været anvendt til geologisk alders
bestemmelse. For at en radioaktiv isotop kan være vel
egnet til aldersbestemmelse, skal dens halveringstid 
være sammenlignelig med de aldre, man ønsker at be
stemme. For arkæologiens vedkommende ville en ra
dioaktiv isotop med en halveringstid på ca. 3000-7000 
år være ønskelig. Desuden skal de genstande, man øn
sker at datere, indeholde det samme grundstof, som 
den radioaktive isotop tilhører. Kulstof 14-isotopen 
med en halveringstid på ca. 5700 år opfyldte til fulde 
dette ønske.

Udviklingen af kulstof 14-dateringsmetoden

Selv om forudsætningerne for udviklingen af kulstof 
14-dateringsmetoden var til stede, kort før 2. Verdens
krig brød ud, blev vejen til dette mål fyldt med forhin
dringer. Straks ved USA’s indtræden i verdenskrigen 
blev Libby tilknyttet Manhattan-projektet, der havde 
til formål at udvikle atombomben. Først efter krigen, 
hvor han blev ansat ved universitetet i Chicago, kunne 
han fremlægge sine planer for en dateringsmetode ba

seret på kulstof 14-isotopen (Libby 1952). Libby an
tog, at forholdet mellem mængderne af kulstof 14 og 
de stabile kulstofisotoper i atmosfæren har været kon
stant i de sidste 100.000 år, og at alle levende organis
mer over hele jordkloden til enhver tid vil indeholde 
det samme forhold mellem kulstof 14 og de ikke-radio- 
aktive kulstofisotoper, som findes i atmosfæren. Når 
en levende organisme afgik ved døden, ville dette for
hold kun ændres som følge af henfaldet af kulstof 14- 
isotopen. Da denne isotops halveringstid kunne må
les, ville en bestemmelse af en afdød organismes ind
hold af kulstof 14 gøre det muligt at beregne, hvornår 
organismen var død (Libby 1952).

Årene 1946-1948 stillede Libby og hans ph.d.-stu
derende E.C. Anderson over for store problemer, men 
i løbet af 1946-1947 blev de fleste af disse overvundet, 
hvorpå man i 1948 kunne koncentrere sig om afprøv
ningen af dateringsmetoden på planter og træ ind
samlet fra hele jordkloden for at bevise, at mængden 
af kulstof 14-radioaktivitet var den samme uanset vok
sested. Den afsluttende afprøvning af metoden blev 
udført på genstande, hvis alder man kendte med stor 
nøjagtighed fx fra den ægyptiske kronologi. Til ud
vælgelse af de genstande, hvis alder man kendte, fik 
Libby i 1948 etableret et nært samarbejde med leden
de amerikanske arkæologer og geologer. Kulstof 14- 
metoden viste sig i stand til at reproducere de histori
ske data (se figur 1). Optimismen var især stor inden 
for arkæologi, hvor man havde meget store forvent
ninger til metodens brug. Man var ikke klar over, at 
det kunne blive nødvendigt at indføre væsentlige mo
difikationer af metoden i takt med, at denne blev for
bedret og eventuelle fejlkilder elimineret.

Nyheden om kulstof 14-metoden spredes

Frem til januar 1948 var Libbys projekt kun kendt af 
en ganske lille kreds af kemikere og arkæologer i Chi
cago samt af forskere, der arbejdede i Libbys labora
torium, men med andre projekter end dateringsmeto
den. Til disse hørte fysikeren Hilde Levi fra Zoofysio
logisk Laboratorium ved Københavns Universitet 
(Andersen 2007). Hun var fra september 1947 til maj 
1948 i Chicago for at studere, hvordan man bedst 
kunne anvende kulstof 14-isotopen til biologisk forsk
ning. På nært hold kunne hun følge udviklingen af 
dateringsmetoden, så dansk forskning havde fra et 
tidligt tidspunkt kendskab til metodens eksistens og 
dens mulige potentiale. Hilde Levi havde allerede stor 
erfaring med radioaktive isotoper fra sine år i Køben-
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figur i. De første kulstof 14-dateringer af prøver af 
historisk kendt alder blev foretaget i forbindelse med 
udviklingen af kulstof 14- dateringsmetoden i Chicago. 
Den fuldt optrukne kurve er beregnet på grundlag af 
kulstof 14-radioaktiviteten i nutidige prøver og en hal
veringstid for kulstof 14-isotopen på 5.568 +/’ 3° år. 
Den senere korrektion af halveringstiden til 5.730 +/- 4° 
år vil kun forskyde den fuldt optrukne kurve ganske 
lidt mod højre.
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havn på Institut for Teoretisk Fysik (1934-1940) og 
Carlsberglaboratoriet (1940-1943) samt fra Wenner- 
Grens Instituttet i Stockholm (1943-1946).

Den 9/11948 gav Libby sin første forelæsning om 
kulstof 14-dateringsmetoden. Det skete ved The Vi
king Supper Conference i New York, hvor tilhørerne 
var amerikanske arkæologer og geologer. Senere sam
me år udkom den første artikel om metoden i et ame
rikansk arkæologisk tidsskrift. Europæiske arkæolo
ger og etnografer, der i slutningen af 1940’erne var på 
studieophold i USA, fx etnografen Helge Larsen fra 
Nationalmuseet i København, havde derfor tidligt 
kendskab til metodens eksistens og potentiale.

I marts 1949 kom den første publikation om meto
den fra Libbys laboratorium, og i slutningen af 1949 
blev dateringerne af de historisk kendte genstande 
publiceret (Arnold og Libby 1949). Herved blev også 
fysikere og kemikere opmærksomme på metoden. 
Kernefysikeren H. W. Aten fra Amsterdams Universi
tet fik således i forbindelse med en studierejse til USA 
i 1949 kendskab til metoden. I modsætning til Hilde 

Levi informerede Aten sine hjemlige forskerkolleger 
om kulstof 14-metoden ved en forelæsning, der blev 
afholdt i Amsterdam i vinteren 1949-1950.

Interessen for kulstof 14-metoden
i Danmark og Holland

Blandt arkæologer og geologer var der stor interesse 
for at få etableret kulstof 14-laboratorier i både Dan
mark og Holland. I København mobiliserede Helge 
Larsen fra Nationalmuseet ikke kun sine fagfæller fra 
museet, men også kollegaer fra Danmarks Geologiske 
Undersøgelser med det formål at skabe baggrunden 
for et dateringsudstyr i Danmark. Fra geologisk side 
fik han især støtte fra botanikeren Johannes Iversen. 
Trods gentagne henvendelser til Hilde Levi om at bi
drage til realiseringen af et sådant projekt var hun 
afvisende. Hun havde selv stor fremgang med sin 
forskning inden for biologi, og hun ønskede ikke at 
blive inddraget i opbygningen af et kulstof 14-udstyr. 
Men presset fra arkæologer og geologer var stort, og 
hertil kom, at P. Brandt Rehberg, der i 1948 havde ef
terfulgt August Krogh som professor i zoofysiologi 
ved Københavns universitet, også fandt, at Hilde Levi 
burde præsentere kulstof 14-metoden i den serie af iso
top-kollokvier, som hun havde været med til at starte 
i efteråret 1948. Kollokviet blev annonceret til den 
13/2 1951, og det blev skelsættende for etableringen af 
kulstof 14-metoden i Danmark (Levi 1976).

Under titlen »Aldersbestemmelse baseret på må
ling af kulstof 14-indhold« præsenterede Hilde Levi 
kulstof 14-metoden for en stor tilhørerskare, hvori
blandt var Niels Bohr og de ledende danske arkæolo
ger og geologer. Bohr indtog en særstilling i det dan
ske forskersamfund, og det var vigtigt, at han ville 
stille sig positiv over for forslaget om at etablere et 
dansk kulstof 14-laboratorium. Ellers måtte det anses 
for umuligt at opnå økonomisk støtte til opbygningen 
og igangsætningen af laboratoriet. Efter Hilde Levis 
foredrag gav Bohr til kende, at han var positiv over for 
initiativet, men han tilbød ikke projektet husly på det 
institut, han ledede, eller bistand fra fysikerne til at 
løfte opgaven. På den tid var Bohr stærkt engageret i 
at genrejse Institut for Teoretisk Fysik, så det på ny 
kunne blive et internationalt førende fysikinstitut. 
Skulle Danmark have et kulstof 14-laboratorium, måt
te andre tage sig af sagen; arkæologerne og geolo
gerne forstod den besked.

I Holland var forløbet helt anderledes (Waterbolk 
1983 og 1998). Her tog lederen af det biologisk-arkæo- 
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logiske institut i Groningen, professor A.E. van Giffen 
sagen i sin hånd, da han blev bekendt med afholdel
sen af professor Atens forelæsning i vinteren 1949- 
1950. Han anmodede en af sine yngre medarbejdere, 
Willem Glasbergen, om at overvære og rapportere om 
forelæsningen. Tilbagemeldingen fik van Giffen til at 
henvende sig til en af Hollands yngre fysikere, Hessel 
de Vries, som var ansat ved det fysiske institut ved uni
versitetet i Groningen (figur 2). De Vries var uddan
net som kernefysiker, men havde senere orienteret sin 
forskning mod biofysik, inden for hvilket område han 
blev en af de ledende forskere i Europa. Selv om de 
Vries var stærkt engageret i sin forskning, afslog han 
ikke van Giffens anmodning om støtte til opbygnin
gen af et kulstof 14-udstyr, men han gik ikke til opga
ven med stor lyst. Van Giffen måtte flere gange minde 
ham om hans tilsagn. De Vries startede på opgaven i 
begyndelsen af 1950, og Groningen blev det første 
sted uden for USA, hvor man søgte at etablere et kul
stof 14-dateringslaboratorium.

Etableringen af kulstof 14-Iaboratoriet
i Groningen

Opbygningen af kulstof 14-udstyret i Groningen 
fandt sted på det fysiske institut, Natuurkundig Labo
ratorium, ved universitetet. Dette var en stor fordel 
for projektet, idet flere af de komponenter, der skulle 
bruges til udstyret, allerede var til rådighed her. Tilli
ge fik de Vries støtte fra sin fysikkollega H. de Waard, 
der opbyggede den nødvendige elektronik. Udgifter
ne til de komponenter, som de Vries ikke rådede over, 
var van Giffen i stand til at afholde af sit instituts be
skedne annuum. Det skulle derfor have være muligt at 
få kulstof 14-udstyret til at fungere inden for en be
grænset tid, såfremt man kopierede Libbys apparatur. 
Men det var ikke de Vries’ hensigt, han ville forbedre 
det. De Vries havde indset, at det måtte være muligt at 
forbedre effektiviteten af det tælleudstyr, som Libby 
anvendte, såfremt man anvendte gasprøver ved radio
aktivitetsmålingen og ikke som Libby faste prøver af 
rent kulstof.

Kulstof 14-isotopen henfalder under udsendelse af 
en energisvag elektron, hvis rækkevidde er meget be
grænset i faste stoffer. Ved anvendelse af faste tælle
prøver vil man derfor kun registrere elektroner, der 
udsendes fra de yders te lag af prøven, mens elektroner 
frigjort fra de dybere liggende lag vil blive bremset og 
ikke nå frem til måleudstyrets registrering. Denne be
grænsning kunne overvindes, såfremt prøven bestod 
af en gas. Det simpleste ville være at lade gassen være 

kuldioxid, hvilket imidlertid ville stille meget store 
krav til gassens renhed. Den største ulempe ved bru
gen af kuldioxid er, at målingerne bliver meget føl
somme over for tilstedeværelsen af forureninger, der 
let kan danne negative ioner. Hertil hører forbindelser 
af svovl eller klor. Libby anså det ikke for muligt at an
vende kuldioxid som tællegas på grund af dette ren
hedskrav.

De Vries havde tidligt indset, at der var mindst tre 
ulemper ved Libbys metode. Fremstillingen af det 
rene kulstof ud fra en arkæologisk prøve var tidskræ
vende og nødvendiggjorde tillige, at tællesystemet 
skulle åbnes for hver prøve. Desuden var effektivite
ten af den anvendte geigertæller meget begrænset 
(kun 5%). I løbet af 1954 blev det klart, at Libbys me
tode havde en endnu større svaghed end de her 
nævnte. Anvendelsen af faste tælleprøver bevirkede, 
at prøven af rent kulstof kom i forbindelse med luften 
i laboratoriet, inden den blev anbragt i radioaktivi
tetstælleren. Denne kontakt blev fatal for metodens 
fremtidige brug.

Som medarbejder ved kulstof 14-projektet havde 
de Vries en ph.d.-studerende, G. W. Barendsen, og i 
september 1952 offentliggjorde de sammen den skel
sættende korte meddelelse med titlen »A new tech
nique for measurements of radiocarbon« (De Vries og 
Barendsen 1952). Året efter blev denne meddelelse 
fulgt op af en uddybende artikel om anvendelsen af 
kuldioxid til gastælling. Hvad alle inden for kulstof 
14-datering havde anset for umuligt, var nu en realitet. 
De Vries havde udviklet en metode, der hurtigt og sik
kert kunne fjerne de uønskede urenheder fra kuldioxi
den. Mange var dog fortsat skeptiske, og så sent som 
i 1955 anså Libby det for sandsynligt, at de Vries’ me
tode aldrig kom til at fungere. Heri tog han ganske 
fejl.

Etableringen af kulstof 14-Iaboratoriet
i København

Hurtigt efter kollokviet den 13/2 1951 etablerede ar
kæologerne og geologerne en kulstof 14-komite bestå
ende af tre medlemmer fra Nationalmuseet og to fra 
Danmarks Geologiske Undersøgelser, heriblandt Hel
ge Larsen og Johannes Iversen. Hilde Levi blev til
knyttet komiteen som fysisk ekspert, men ikke som 
medlem. Komiteen havde til formål at få laboratoriet 
etableret samt at forestå udvælgelsen af de prøver, der 
skulle dateres. Det var fra begyndelsen klart, at komi
teen sigtede imod at opbygge et brugerdrevet, men 
også brugerstyret laboratorium (Andersen 2007). As

figur 2. Fysikeren 
Hessel de Vries fra 
Universitetet i 
Groningen, som 
videreudviklede 
Libbys oprindelige 
kulstof 14-date- 
ringsmetode.

98 TORKILD ANDERSEN



FIGUR 3. De to 
centrale personer 
ved det første dan
ske kulstof 14-la- 
boratorium, Hilde 
Levi og Henrik 
Tauber, hvor sidst
nævnte ses an
bringe tælleudsty
ret for faste prøver 
i en jernafskærm
ning.

sistance fra fysikere og kemikere skønnedes at være 
nødvendig i etableringsfasen, men derefter skulle en 
arkæolog overtage arbejdet i laboratoriet. Der var så
ledes ikke planlagt et tværvidenskabeligt samarbejde 
fra starten, men det blev nødvendigt senere hen, idet 
kulstof 14-metoden frembød problemer, hvis løsning 
krævede et indgående kendskab til fysik og kemi.

Komiteen søgte Carlsbergfondet om økonomisk 
støtte til at opbygge dateringsudstyr samt midler til at 
drive laboratoriet det første år. Fondet var positiv over 
for ansøgningen, og fra oktober 1951 kunne komiteen 
ansætte kemiingeniør Henrik Tauber til at varetage 
opbygningen og driften af laboratoriet i indkøringsfa
sen (figur 3). Laboratoriet fik hjemsted i kælderen på 
Zoofysiologisk Institut, hvor man dog ikke rådede 
over de tekniske eller værkstedsmæssige faciliteter, 
som ville være nødvendige, hvis man ville søge at for
bedre og videreudvikle dateringsmetoden. Det anså 
kulstof 14-komiteen heller ikke for nødvendigt. Forsk
ningsstrategien var at satse på få, men nøjagtige date
ringer, hvorfor det heller ikke var nødvendigt med 
mere end ét tælleudstyr. Man ville dog undersøge, om 
kulstof 14-metoden var afhængig af, hvilken type kul- 
stofholdigt materiale prøven bestod af.

Dette forskningsinitiativ blev anset for nødven

digt, idet Libbys første dateringer af prøver af ukendt 
alder, der var blevet publiceret i begyndelsen af fe
bruar 1951, omfattede tre prøver fra Danmark. I Store 
Åmose på Sjælland havde forskere fra Nationalmu
seet og Danmarks Geologiske Undersøgelser udtaget 
prøver af forskelligt materiale (kogler, trækul og has
selnødder), som man havde dateret relativt ved brug 
af pollenanalyse. To af prøverne var fra samme fund
sted og derfor af samme alder. Trods dette daterede 
Libby de to prøver til at være forskellige i alder med 
en forskel på ikke mindre end 1300 år. Skyldtes dette 
mon, at dateringsmetoden var afhængig af materiale
valget? Skulle prøverne helst være af trækul, så man 
var sikker på, at der ikke kunne være sket en udveks
ling af kulstof 14-atomer i prøven med kulstof 12- eller 
kulstof 13-atomer fra de fugtige omgivelser i mosen, 
eller var Libbys dateringer ikke så nøjagtige?

Opbygningen af kulstof 14-laboratoriet i Køben
havn blev baseret på en kopiering af udstyret fra Lib
bys laboratorium Det var derfor af stor betydning, at 
Hilde Levi kunne fremskaffe alle konstruktionsteg
ningerne fra Chicago, men også at hun formåede E. C. 
Anderson, Libbys tidligere ph.d.-studerende, til at 
komme til København i seks måneder og bistå ved op
bygningen. Han medbragte vigtige dele til udstyret 
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og blev en god støtte for Henrik Tauber, der herved 
fik mulighed for hurtigt at lære metoden at kende. 
Hilde Levi deltog ikke i opbygningsarbejdet eller i de 
senere målinger i laboratoriet, men hun påtog sig le
delsesmæssige funktioner. Laboratoriet blev indviet 
den i/ii 1951, kort før E.C. Anderson kom til Køben
havn. Langt hurtigere end forventet blev laboratoriet 
opbygget, udstyret afprøvet og indkørt, så man alle
rede i maj 1952 var klar til at foretage den første date
ring på ukendt materiale.

De første dateringer i København 
og Groningen

Den første datering i København blev også den første, 
der blev publiceret fra et europæisk laboratorium. 
Den vedrørte fastlæggelsen af et geologisk fikspunkt 
inden for de første 3000 år efter sidste istid. Inden for 
dette tidsrum havde der været tre kolde perioder med 
tundralignende forhold, kaldet Dryasperioderne, ad
skilt af to varmere perioder kaldet Bølling- og Alle- 
rødperioderne, hvor skoven havde vundet indpas. 
Grænsen mellem den varmere Allerødtid og den langt 
koldere yngre Dryasperiode er den skarpeste i hele 
vor klimahistorie med et fald i gennemsnitstempera
turen på fire grader celsius i løbet af 100 år. En nøjere 
fastlæggelse af dette tidspunkt stod øverst på geolo
gernes ønskeseddel. De havde allerede en klar opfat
telse af, hvornår Allerødtiden var sluttet ud fra den 
svenske varvkronologi. I USA havde man ved kulstof 
14-datering dog vist, at den amerikanske varvkrono- 
logi ikke var troværdig som dateringsmetode.

Kulstof 14-dateringen af den udtagne prøve fra en 
lergrav ved Ruds Vedby på Sjælland, som repræsente
rede grænselaget mellem Allerødtid og yngre Dryas- 
tid, blev bestemt til 10.890 år med en usikkerhed på 
240 år, hvilket var i fin overensstemmelse med den tid, 
som geologerne havde bestemt ved brug af den sven
ske varvkronologi (Tauber 1976, figur 4). Den første 
kulstof 14-datering viste også, at dateringen ikke var 
afhængig af, i hvilken form det kulstofholdige mate
riale havde været opbevaret igennem de næsten 11.000 
år, som materialet havde ligget i jorden. Dette kunne 
tyde på, at nogle af Libbys tidlige dateringer kunne 
være forkerte - en konklusion, som de Vries også nå
ede frem til i Groningen på et lidt senere tidspunkt.

I Groningen blev dateringerne også startet i som
meren 1952. Første opgave var dateringen af træ fra en 
bygning, som van Giffen og medarbejdere havde ud
gravet under middelalderkirken Saint Walburg i Gro

ningen. Også Libby foretog en datering af dette fund, 
men resultaterne fra Groningen og Chicago var meget 
afvigende. Trods gentagne dateringer i begge labora
torier fandt man ikke årsagen hertil. De Vries be
stemte bygningens alder til være tæt på 1000 år, mens 
Libbys resultat var nær det dobbelte, hvilket ville be
tyde fra vor tidsregnings begyndelse. De Vries’ resul
tat var i god overensstemmelse med arkæologernes 
opfattelse, og yderligere dateringer af træbygningen 
blev senere foretaget af kulstof 14-dateringslaboratori- 
erne i Heidelberg og London. Resultaterne herfra var 
i god overensstemmelse med de ca. 1000 år, som de 
Vries havde fundet.

Mens den første danske datering blev publiceret i 
T953, b’cv de første dateringer fra Groningen (De 
Vries og Barendsen 1954) først offentliggjort i slutnin
gen af 1954. Resultaterne fra Groningen omfattede en 
række dateringer af arkæologisk og geologisk mate
riale, blandt de sidstnævnte var bestemmelser af, 
hvorledes højden af den hollandske kyst havde æn
dret sig gennem de sidste 8000 år. Holland oplevede i 
1953 en oversvømmelseskatastrofe af et omfang, som 
ikke var set før. Det var derfor vigtigt at få kendskab 
til, hvorledes landsænkningen havde været i løbet af 
de sidste 8000 år for derigennem at kunne vurdere 
kravene til fremtidens diger. De Vries anså opgaven 
for en national pligt, og hans kulstof 14-målinger vi
ste, at kysten var sunket ca. 15 meter igennem de sidste 
8000 år, dog mindst de sidste 1000 år.

figur 4. Kortet 
viser isfrontens po
sitioner, ifølge den 
svenske varvkrono
logi, ved overgan
gene mellem de 
kolde Dryas- 
perioder og de var
mere Bølling- og 
Allerødperioder. 
Afslutningen på 
Allerødperioden 
var ifølge varv- 
kronologien ind
truffet ca. 8900 år 
f.Kr., hvilket var i 
fin overensstem
melse med kulstof 
14-resultatet.
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Libbys dateringsmetode spiller fallit
i København

Perioden fra 1953 til slutningen af 1954 fremstår som 
en guldalderperiode for laboratoriet i København. 
Som det eneste laboratorium uden for USA havde 
man publiceret resultatet af en betydningsfuld date
ring, hvilket bidrog til, at forskere fra andre lande 
kom på besøg og søgte råd. Succesen fik Hilde Levi til 
at tage initiativ til det første europæiske kulstof 14- 
møde, der fandt sted i København i september 1954. 
Af indlæggene på mødet fremgik det, at fremtidens 
dateringer ville ske ved brug af gastælling. Det var 
dog begivenheder på den storpolitiske scene, der be
virkede, at overgangen til gastælling hurtigt blev for
ceret i mange laboratorier.

I oktober 1954 viste målinger i København, at de 
faste tælleprøver var blevet forurenede med radioak
tivt materiale fra de russiske brintbombeforsøg. Selv 
om forureningen ikke var direkte truende for befolk
ningen, gjorde den det umuligt at anvende fastprøve
metoden til kulstof 14-datering, da monteringen af de 
faste kulstofprøver nødvendiggjorde, at kulstoffet 
kom i kontakt med luften i laboratoriet, der viste sig 
forurenet med radioaktivt støv. Et forsøg på at over
vinde problemet ved at vente, indtil de første brint
bombeforsøg var afsluttede, blev kun en stakket frist, 
idet russerne genoptog forsøgene i foråret 1955.

Det tog ikke lang tid for Henrik Tauber at nå frem 
til den konklusion, at man i København måtte ud
skifte Libbys metode med den teknik, som de Vries 
havde udviklet. Tauber fik etableret en nær kontakt til 
laboratoriet i Groningen, som ikke var plaget af pro
blemer med luftforurening, idet gasprøverne ikke 
kom i kontakt med luften i laboratorierne. Hurtigt 
fulgte andre laboratorier efter, og de Vries’ kuldioxid
metode blev også indført i mange laboratorier i USA. 
Mens man i København og andre steder måtte bruge 
tiden på at få ombygget dateringsudstyret, udviklede 
Groningen sig hurtigt til at blive det førende labora
torium for kulstof 14-datering i Europa. Hertil bidrog 
også den økonomiske støtte fra det hollandske forsk
ningsråd for ren videnskabelig forskning ZWO, der 
muliggjorde opbygningen af dateringsudstyr i et an
tal og af en kvalitet, som man godt kunne have ønsket 
sig i København (Andersen 2007). Her var der også 
efter ombygningen af dateringsudstyret kun ét tæller
apparatur til rådighed, hvilket gjorde det yderst van
skeligt at bidrage til metodeudviklingen, da daterin
gerne fortsat havde første prioritet.

Groningens guldalder

Perioden fra 1955 til i960 må anses for et højdepunkt 
for kulstof 14-laboratoriet i Groningen. De Vries var 
blevet grebet af udviklingsarbejdet med kulstof 14- 
metoden. Han anvendte mere og mere af sin tid på da
teringsproblemer, selv om han i 1954 var blevet ud
nævnt til professor i biofysik. Specielt var han optaget 
af mulighederne for at studere de klimatiske forhold 
under den sidste istid, der begyndte for ca. 120.000 år 
siden og først ophørte for ca. 13.000 år siden. For at 
kunne datere så langt tilbage som muligt opbyggede 
de Vries et udstyr til isotopberigelse, hvilket gjorde 
det muligt at datere prøver, der var op til 70.000 år 
gamle. Danske geologer nød godt heraf, idet de Vries 
daterede de depoter af ferskvand, som var fundet ved 
Brørup i Sydvestjylland, til at være ca. 60.000 år 
gamle. Intet andet laboratorium kunne måle så langt 
tilbage i tiden, i København måtte grænsen sættes ved 
40.000 år (Andersen 2007).

Et centralt emne for de Vries, men også i Køben
havn, var fastlæggelsen af, hvornår den neolitiske tid 
var indtrådt i Europa, idet agerbruget blev etableret i 
den periode. Dateringerne i begge laboratorier viste, 
at agerbruget i store dele af Europa allerede var ind
ført ca. 4000 år f.Kr., næsten 2000 år tidligere end hid
til antaget. Denne korrektion betød naturligvis meget 
for den hidtidige kronologi. Begivenhederne i stenal
deren havde ikke været nær så komprimerede som an
taget. Jættestuerne fremstod heller ikke længere som 
en efterligning af de ægyptiske pyramider, idet jætte
stuerene var blevet bygget flere hundrede år før disse.

De Vries’ indsats inden for kulstof 14-datering 
nåede et højdepunkt i 1958, da han påviste, at Libbys 
grundantagelse om, at den kosmiske stråling havde 
været konstant gennem de sidste 100.000 år, ikke var 
rigtig (De Vries 1958). I USA havde fysikeren H. E. 
Suess allerede vist, at kulstof 14-indholdet i atmosfæ
ren i det nordøstlige USA var aftaget med godt 3%, 
siden den industrielle revolution var startet i midten 
af det 19. århundrede; det var en følge af afbrændin
gen af fossilt brændstof (kul og olie), som ikke inde
holder kulstof 14-isotopen. Til brug for sine forsøg 
havde Suess anvendt træ, der var indtil et par hund
rede år gamle. Ved at udtage prøver fra forskellige år
ringe kunne han følge forløbet af kulstof 14-indholdet 
over hele den periode, som træet havde levet. De Vries 
anvendte også dendrokronologisk materiale til at un
dersøge indholdet af kulstof 14 i træ fra perioden 1550- 
1850. Målingerne viste, at der havde været variationer 
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i kulstof 14-indholdet på 1-2 %, hvilket måtte nødven
diggøre korrektioner af dateringerne fra denne pe
riode. Dette arbejde blev kort efter fulgt op af labora
toriet i København, som i samarbejde med laboratori
erne i Cambridge og Heidelberg førte disse undersø
gelser tilbage til 650 e.Kr. ved at anvende dendrokro- 
nologisk materiale fra et 1300 år gammelt sequoiatræ 
fra Californien, som det botaniske institut i Cam
bridge kunne stille til rådighed. Dette studium ind
varslede en ny forskningsstrategi i København (An
dersen 2007), idet man indstillede dateringerne i nog
le måneder for at muliggøre Henrik Taubers delta
gelse i det engelsk-tysk-danske fællesprojekt.

Resultaterne fra det fælleseuropæiske daterings
projekt var i god overensstemmelse med de Vries’ må
linger og viste, at kulstof 14-metoden var på usikker 
grund, hvis man ikke kunne få etableret korrektions
tabeller over kulstof 14-indholdet i atmosfæren tilbage 
i tiden. Her tilsmilede heldet kulstof 14-forskerne, idet 
man i 1954 i grænseegnene mellem staterne Nevada og 
Californien havde fundet levende træer af typen bør- 
stekoglefyr, der var op til 4500 år gamle. Ved at kom
binere disse fund med træ fra endnu ældre, men ikke 
længere levende træer fik man materiale til en syste
matisk undersøgelse af kulstof 14-indholdet i atmo
sfæren tilbage til ca. 7000 år f.Kr. Midt i 1960’erne 
kunne der opstilles korrektionstabeller for denne tids
periode, og kulstof 14-dateringsmetoden kunne nu 
baseres på den meget nøjagtige dendrokronologiske 
teknik, hvor man kan tælle sig frem til et træs alder 
ved at tælle årringene.

Perioden efter i960

Det store dateringsarbejde ved hjælp af de gamle ame
rikanske træer blev udført som et samarbejde mellem 
flere amerikanske laboratorier. København havde 
ikke apparaturkapacitet til at gå ind i dette arbejde, og 
i Groningen stod man pludselig ved udgangen af 1959 
over for et helt uventet problem, da de Vries tog sit 
eget liv. Overvindelsen af dette tab tog tid, og i mel
lemtiden var der andre laboratorier i Europa og USA, 
der kom i front. Med etableringen af en på dendrokro- 
nologi bygget kulstof 14-metode var udviklingen af 
denne dateringsmetode nået til et foreløbigt slut

punkt. Efterfølgende forskning gjorde metoden an
vendelig inden for områder, det ikke hidtil havde væ
ret mulige at inddrage, men en radikal ændring skete 
først sidst i 1970’erne, hvor fysikere i USA påviste, at 
man kunne datere langt mindre prøvemængder end 
hidtil og langt hurtigere, såfremt man anvendte acce
leratorbaseret massespektroskopi (AMS).

I Holland og Danmark fulgte man trop, og i begge 
lande er der i dag etablerede kulstof 14-laboratorier 
baseret på AMS. I Holland befinder laboratoriet sig 
fortsat i Groningen, mens det danske har hjemsted i 
Aarhus.

Konklusion

I forbindelse med etableringen og videreudviklingen 
af kulstof 14-metoden bidrog forskningen i Gronin
gen med meget spektakulære resultater, der afgø
rende bidrog til, at metoden hurtigt blev en stor suc
ces og spredte sig til alle kontinenter. I Holland havde 
man sat sig som mål at forbedre metoden og tidsligt 
udstrække dens brug så meget som muligt, samt til at 
underkaste de antagelser, som metoden var bygget på, 
en detaljeret undersøgelse. Den hollandske succes 
skyldtes især én person, Hessel de Vries, og den af 
ham lagte strategi, men han havde også god støtte fra 
sit faglige bagland, fra brugerne og fra det hollandske 
forskningsråd.

I Danmark udnyttede man ikke de muligheder, 
man i slutningen af 1940’erne havde for at bidrage 
forskningsmæssigt til kulstof 14-metodens videreud
vikling. Dette må især tilskrives den kendsgerning, at 
man så sig nødsaget til at etablere en brugerbaseret le
delse, som også opstillede en kortsigtet forsknings
strategi. Man manglede de erfarne fysikere og kemi
kere, der tidligt kunne have bidraget til metodens ud
vikling, hvorfor man satsede på Libbys teknik til at 
opnå relativt få, men sikre dateringer, som brugerne 
ønskede det. Først sidst i 1950’erne ændrede man stra
tegi og ydede en forskningsindsats, der var medvir
kende til igangsætningen af det store arbejde, der for
ankrede kulstof 14-metoden på et sikkert dendrokro- 
nologisk grundlag. Med støtte fra det danske forsk
ningsråd blev denne forskningsindsats videreført i de 
efterfølgende år.
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Grønlands geologi som kilde til inspiration og 
ny forståelse af det geologiske verdensbillede
AF LOTTE MELCHIOR LARSEN OG HENNING SØRENSEN

Indledning

Grønlands rige, varierede og uberørte natur har i 
mere end 200 år tiltrukket og udfordret et bredt spek
trum af forskere og ikke mindst geologer. For geolo
ger er Grønland noget ganske særligt. Der er højt til 
himlen og langt til horisonten, og i klart vejr kan man 
se bjerge, der ligger så langt væk som 150 km. Fjeldsi
der rejser sig i op til 3 km’s højde i dramatiske stejl
vægge, og i store områder er fjeldgrunden ikke, som i 
de fleste andre lande, dækket af sediment og vegeta
tion, men træder frit frem og indbyder til undersø
gelse. Grønland er opbygget af bjergarter fra alle Jor
dens tidsperioder - fra det ældste Prækambrium (ca. 
3800 mio. år) til nutiden (se figur 1).

Man lever og oplever på en helt ny måde, når man 
får rejst teltet midt i det fjeldområde, som skal under
søges, og uforstyrret kan gå i gang med arbejdet. 
Uforstyrret - altså bortset fra myggene, i nogle egne af 
Grønland isbjørne og i alle egne pludselige fønstor
me, som blæser teltet langt væk. Det er også en fysisk 
præstation at være geolog i Grønland.

Resultaterne af 200 års geologiske ekspeditioner i 
Grønland har sat sig dybe spor i både dansk og inter
national geologi; de har haft stor indflydelse på geolo
gers tænkemåde og i flere tilfælde på opfattelsen af 
hele Jordens udvikling. Det vil vi illustrere med nogle 
eksempler, der spænder over næsten fire milliarder år 
af Jordens historie, men som også viser, hvordan be
tingelserne for geologiske ekspeditioner i Grønland 
har ændret sig i de 200 år fra lange, strabadserende 
enkeltmandsprojekter til store, veludrustede ekspedi
tioner.

Mineralogisk udforskning 
på Napoleonskrigenes tid

Når Grønland lige fra Christian IV’s tid interesserede 
de danske konger, var det især som mulig leverandør 
af værdifulde råstoffer. Råstofferne var i første række 
tran (datidens olie), skind og ‘elfenben’, men også 
nyttige mineraler. Det var dog først i 1806, den Kon
gelige Grønlandske og Færøske Handel sendte en er

faren mineralog til Grønland for systematisk at regi
strere og indsamle mineraler. Dermed har den danske 
geologiske indsats i Grønland lige netop rundet de 
200 år.

Denne mineralog var Karl Ludwig Giesecke (1761- 
1833), der var kommet til København fra Tyskland i 
1805. Han havde en broget karriere bag sig som skue
spiller og teaterdigter i Wien; han påstod at være den 
egentlige forfatter til librettoen til Mozarts opera 
Tryllefløjten, skønt denne sædvanligvis tillægges E. 
Schikaneder. I hvert fald fremgår det af plakaten for 
førsteopførelsen af Tryllefløjten den 30. september 
1791 i Wien, at rollen som anden slave blev udført af 
Giesecke. Han havde i nogle år rejst rundt i Europa og 
besøgt de mest kendte mineraloger, således at han i 
København præsenterede sig som mineralog og mine
ralhandler og »Preussisk Bergraad« (Johnstrup 1878; 
Steenstrup 1910). Han har tydeligvis haft gode overta
lelsesevner; desuden var han frimurer, hvilket bragte 
ham i kontakt med indflydelsesrige personer. Han 
blev sendt på indsamlingsrejse til Grønland i 1806, 
planlagt til at vare 2Å> år, men pga. Napoleonskrigene 
kom han til at opholde sig hele 7^ år i Grønland. For
holdene var vanskelige, men Giesecke var vedhol
dende, og det indsamlede materiale blev meget omfat
tende. Han rejste rundt både med Handelens skibe og 
med lokale grønlændere i umiaq (‘konebåd’), og om 
vinteren med slæde. Han førte omhyggeligt dagbog, 
hvoraf det fremgår, at han var en yderst talentfuld og 
alsidig naturhistoriker og en skarp observatør. Han 
deltog aktivt og engageret i livet de steder, hvor han 
opholdt sig i længere tid, fx i fiskeri og fangst, inklu
sive hvalfangst i Godhavn. Dagbogen er skrevet i et 
levende og medrivende sprog, med faktuelle passager, 
der beskriver geologi og mineraler, afvekslende med 
beretninger om livet, turene, vejret, fangsten, maden 
og genvordighederne, sommetider i et ganske lyrisk 
sprog - man mærker teaterforfatteren i pennen. Dag
bogen er trykt i to udgaver, ved Johnstrup (1878) i ud
drag, og ved Steenstrup (1910) in extenso (Giesecke 
1910), begge med udførlige forord. En fornøjelse at 
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læse for grønlandsfarere den dag i dag. Begge nærvæ
rende forfattere genkender efter beskrivelserne flere 
steder i Ilimaussaq og på Disko, hvor de selv har væ
ret.

I 1807 sendte Giesecke de første to års indsamlin
ger hjem. Men skibet blev, sammen med fire andre, 
opbragt af englænderne og ført til Leith (Edinburgh). 
Dette fik Giesecke meddelelse om den 15. maj 1808 i 
Godhavn via en engelsk (!) hvalfangerkaptajn, der var 
fuld af medfølelse: »... wir Nachricht von dem Verlu
ste fünf dänischer Handelsschiffe erhielten, welches 
mich doppelt schmerzte, da ich mit denselben meiner 
diese zwei Jahre über mit vieler Mühe gemachten 
Sammlungen verlustig Wurde. Die englische Kapi
täne ... äusserten alle ihr Missvergnügungen über das 
Betragen ihrer Regierung und waren willig, uns mit 
Erfrischungen zu unterstützen. Die ganze Bucht lag 
voll englischer Schiffe.« Derefter ikke mere jammer - 
Giesecke brugte de følgende år til at retablere den 
tabte samling bedst muligt.

11813 vendte han tilbage til Europa. Han gik i land 
i Leith for at opspore, hvad der var blevet af den sam
ling, englænderne havde opbragt. Det viste sig, at 
skønt der var blevet handlet ilde med den, var største
delen blevet reddet. Den var tidligere blevet sat til 
auktion, og indholdet af kasser og tønder var blevet 
væltet ud på gulvet i et pakhus, hvor det lå i en stor, 
rodet, snavset og frastødende bunke - tørret mos (ind
pakningsmaterialet) skjulte herlighederne. En skotsk 
mineralog, Thomas Allan, fandt et stykke af det den
gang meget kostbare mineral kryolit og købte derefter 
hele bunken for 40 £, hvilket var en brøkdel af dens 
egentlige værdi. Giesecke blev i Edinburgh i 1813 og 
ordnede sin samling dér; han gjorde sig så godt be
mærket, at han i 1814 blev udnævnt til professor i mi
neralogi og kemi ved universitetet i Dublin, hvor han 
var meget afholdt og virkede til sin død i 1833.

Giesecke var i København i 1814 og 1817-1818 og 
ordnede de store samlinger, der var blevet sendt der
til. Han blev Ridder af Dannebrog den 28. juni 1814, 
medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Sel
skab den 12. december 1817 og Kommandør af Danne
brog den 27. februar 1818 (Johnstrup 1878).

Samlingerne i København var meget omfangsrige, 
og Giesecke kunne sende fine samlinger videre til Det 
Kejserlige Naturaliekabinet i Wien og til universitetet 
i Göttingen. For den danske del opgiver Johnstrup 
(1878, s. XII) - foruden samlingerne til Den Grøn
landske Handelscommission - et antal af 1635 numre 
fordelt på det Kongelige Naturaliemuseum, Grev 
Moltkes Universitetet tilhørende Mineralogiske Mu-

FiGUR 2a. En af K. L. Gieseckes prøver i Geologisk 
Museums samling. Stykket er kun 5 cm i tværmål; eti
ketterne er fotograferet ned i forhold til stykket. Etiket
terne er ikke skrevet med Gieseckes egen hånd, men 
den hvide er utvivlsomt skrevet af efter hans notater. 
Dens tekst lyder: »Stängliger Amethyst, glassweiss und 
milchweiss, in Milchquarz übergehend. Nierenweise in 
Basalt. Kooangoak. Giesecke U:M:I. 212«. På den grå 
etiket står: »No 223. Stænglet kvarts i overgang til Mel- 
kekvarts. Nyre i Basalt. Kunguak, Ritenbenks Distrikt. 
Giesecke V No 212.« Lokaliteten er Kuugannguaq 
(moderne retskrivning) på Diskos nordkyst. Foto: 
P. Warna-Moors.

seum og prins Christians (senere Christian VIII’s) Mi
neralkabinet. Disse samlinger er siden samlet i det nu
værende Geologisk Museum under Statens Naturvi
denskabelige Museum i København. Figur 2a viser en 
af Gieseckes prøver fra Disko i Geologisk Museums 
samling. Han fandt som den første en række allerede 
kendte mineraler i Grønland, fx grafit, blyglans og 
flusspat, men også en række ukendte mineraler, der si
den er blevet beskrevet og navngivet, heriblandt eu- 
dialyt (figur 2b), arfvedsonit, gieseckit og sodalit.

Giesecke blev udsendt for at finde udnyttelige mi
neralforekomster, hvilket han ikke gjorde i første om
gang. Men i dag er eudialyt faktisk tæt på at blive ud
nyttet, se senere. Hans samling har udgjort et solidt 
fundament for dansk mineralogisk forskning, efter
hånden suppleret op med nye indsamlinger, især efter 
1850. Den har samtidig været en væsentlig kompo
nent i udvekslingen af materiale og resultater mellem 
europæiske mineraloger. Indtil 2006 var 77 mineraler 
fundet for første gang i Grønland (Secher mfl. 2006).

Giesecke er stadig aktuel. En af hans prøver fra
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figur 2b. Krystaller af mineralet eudialyt. Giesecke 
fandt dette da ukendte mineral i Ilimaussaq-intrusionen. 
Mineralet står nu formentlig foran økonomisk udnyt
telse, fordi det har højt indhold af grundstofferne Zirko
nium og sjældne jordarter. Krystallerne her er dog ikke 
samlet af Giesecke. Foto: O. B. Berthelsen.

Disko (Giesecke 217 no 235, nu GGU 176772) indgår i 
en moderne undersøgelse af bjergarterne på Disko. 
Tabellerne med de temperaturmålinger, som han om
hyggeligt foretog tre gange om dagen, er bevaret og 
bruges i klimaforskningen i Grønland, fx i Humlum 
(i999)-

Grønlands indlandsis og 
‘Rullestensformationen’ i Danmark

Geologi er en forholdsvis ‘ung’ videnskab. Rammerne 
for jordklodens og livets udviklingshistorie er først 
blevet etableret i løbet af de sidste 250 år. Det var i be
gyndelsen en besværlig proces, fordi naturhistoriker
ne var bundet til de bibelske fortællinger som ud
gangspunkt og til beregninger af Jordens alder som 
den, Biskop James Ussher foretog i 1654, og som satte 
skabelsen til 4004 f.K. Fra slutningen af 1700-tallet 
indså forskerne efterhånden, at de forstenede dyr, 
man fandt i forskellige aflejringer, ikke alle var om
kommet i syndfloden, hvilket var den gængse forkla
ring, skønt danskeren Niels Stensen (Steno, 1638-1686) 
allerede i 1666 havde påvist, at det ikke kunne være til
fældet. Fossilerne afspejlede en langsom tidsmæssig 
udvikling, og endelig i 1840’erne blev perioderne Pa- 
læozoikum, Mesozoikum og Kænozoikum defineret. 
Ældre bjergarter uden forsteninger tilhørte Urtiden. 
Det var meget, der skulle nås på 6000 år, og man fik 
en stærk fornemmelse af, at der var tale om meget 
længere tidsperioder, men der kunne ikke sættes tal 

på. George Cuviers, Charles Lyells og Charles Dar
wins arbejder var en del af dette store etableringsar
bejde.

Selv om danske geologiske forskere i 1800-tallet 
havde gode kontakter til forskere i det øvrige Europa 
og holdt sig velunderrettet om teoriernes udvikling, 
var originale danske bidrag ikke fremtrædende. Stør
steparten af Danmark var dækket af det, man den
gang kaldte »Rullestensformationen«, en rodet og 
uordentlig sammenæltet masse af ler, sand og sten af 
alle størrelser og arter, mange af dem gnejser og gra
nitter, der kun findes faststående langt borte i vores 
nabolande (og på Bornholm). Den var et stort myste
rium for de geologer - eller geognoster, som man den
gang kaldte sig - der undersøgte den. Den alminde
lige mening var, at den var dannet under syndfloden 
eller en anden naturkatastrofe. I midten af 1800-tallet 
bredte den opfattelse sig, at rullestensformationen 
kunne være aflejret af gletschere eller drivis. Disse tan
ker havde deres udspring i Schweiz, hvor den påfal
dende lighed mellem alpegletschernes aflejringer og 
rullestensformationerne længere nordpå var blevet 
bemærket. Men springet fra et par lokale alpeglet- 
schere til en monstrøs gletscher, der skulle have dæk
ket hele Skandinavien, var meget stort. Den danske 
geologiprofessor J. G. Forchhammer (1794-1865), som 
i mange detaljerede arbejder havde beskrevet rulle
stensformationen, afviste glacialteorien og spekulatio
nerne om tidligere istider totalt. Diskussionen bølge
de frem og tilbage i 1840’erne, og flere danske natur
forskere, der havde været i Island, fx Japetus Steen- 
strup (1813-1897), gikind for glacialteorien. Men Forch
hammers indflydelse var stor, så teorien blev forvist 
fra ‘bjerget’, så længe han levede. H.C. Andersen dan
nede sin egen teori, da han i eventyret »Gudfaders Bil
ledbog« (1868) lod København opstå ved, at hele is
flåder med rullesten strandede på sandbanker ved 
Sjællands østkyst.

Det blev Hinrich Rinks (1819-1893) arbejde i Grøn
land, der bevirkede glacialteoriens endelige gennem
brud i Danmark. I årene 1848-1851 beskrev og opmålte 
Rink Indlandsisen og dens randzone med gletschere 
og deres aflejringer i et stort område i Vestgrønland. 
Hans kort (figur 3; Rink 1852) viste klart, at en skandi
navisk indlandsis på størrelse med den grønlandske 
var en aldeles realistisk forklaring på rullestensforma
tionen. Men først efter Forchhammers død i 1865 er
klærede hans efterfølger i professoratet, J. F. Johnstrup 
(1818-1894), sig åbenlyst som tilhænger af glacialteo
rien (refereret efter Garboe 1961, s. 312). Også i udlan
det vakte Rinks arbejde opsigt takket være en engelsk
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FIGUR 3. Hinrich 
Rinks kort fra 1852 
over Vestgrønland 
mellem 67°3o’ N og 
73°io’ N. Kortet viser 
for første gang på 
tryk, at Indlandsisen 
udgøres af én mæg
tig, sammenhæn
gende gletscher, der 
skyder talrige bræ
tunger ud mod 
kysten. Rinks bereg
ninger af mængderne 
af kalvis fra disse 
brætunger godt
gjorde yderligere, at 
volumenet af den 
bagvedliggende Ind
landsis er kolossalt. 
Navnet »indlands
isen« er Rinks opfin
delse.
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figur 4. Fjeldpartiet Kringlerne i Ilimaussaq-intrusionen. Bjergarterne består af nefelinsyenit, og den udtalte lag
deling er dannet ved sorteringsprocesser under krystallisationen af den flydende smelte i intrusionen. I baggrunden 
ses den op til 1200 m høje takkede fjeldkæde Redekammen, der består af gnejs, som er varmepåvirket af Ilimaussaq- 
intrusionen. Foto H. Pauly

artikel (Rink 1853) og førte til, at den berømte britiske 
geolog Charles Lyell foreslog nedisning som forkla
ring på rullestensdannelserne i Skotland og Nordeng
land (Lyell 1863). Siden slutningen af 1800-tallet har 
ethvert barn i Danmark lært som en selvfølge, at lan
det har været nediset, men erkendelsen heraf var en 
brydsom proces, hvori det grønlandske eksempel 
havde afgørende betydning.

Lagdelte intrusioner i Grønland

En ‘intrusion’ er, som navnet angiver, noget, der træn
ger sig ind. Geologisk set drejer det sig om stensmelte 
(magma), der fra dybet trænger ind i højereliggende 
kolde bjergarter, hvor det samler sig i et magmakam
mer og efterhånden størkner. Størkningen finder sted 
over et langt temperaturinterval, typisk fra i2OO°C til 
9OO°C, hvorigennem højtemperatur-mineraler efter
hånden afløses af lavtemperatur-mineraler, og alle de 
grundstoffer, der ikke optages i mineralerne, bliver 

koncentreret i restsmelten. I nogle intrusioner bevir
ker de fysisk-kemiske betingelser, at mineralerne afsæt
tes i rytmisk gentagne lag både ved toppen og bunden 
af intrusionen. Grønland har to verdensberømte lag
delte intrusioner: Ilimaussaq-intrusionen ved Narsaq 
i Sydgrønland og Skaergaard-intrusionen i Østgrøn- 
land.

Ilimaussaq-intrusionen er det bjergartskompleks, 
der har leveret den største del af de nye og sjældne mi
neraler i Grønland. Den blev først besøgt af K. L. Gie- 
secke i 1806 og 1809. Steenstrup & Kornerup (1881) vi
ste, at mineralerne findes i en intrusion af helt usæd
vanlig og ekstrem sammensætning. Intrusionen blev 
kortlagt i 1900 og 1908 af N. V. Ussing (1864-1911). 
Hans monografi med beskrivelse og tolkning af bjerg
arterne og de processer, der virkede under størknin
gen, er et enestående pionérværk (Ussing 1912), der i 
alt væsentligt stadig står i dag.

Ilimaussaq-intrusionens geologi med den smukke 
lagdeling (figur 4) og mineralforekomsterne er blevet 
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undersøgt af mange danske og udenlandske forskere 
og mineselskaber. Fra 1964 arbejdede en stor forsk
ningsgruppe fra Københavns Universitet under ledel
se af en af forfatterne (Henning Sørensen) på intrusio- 
nen. Der er udkommet mere end 700 publikationer 
om Ilimaussaq, og for nylig er resultaterne af 200 års 
udforskning blevet sammenfattet af Sørensen (2006). 
For kvindelige studerende havde universitetsgruppen 
den fordel, at den tog kvinder med på feltarbejde, 
mens Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU) i 
en periode omkring 1960-1975 havde den opfattelse, at 
feltarbejde i Grønland var alt for farligt for kvinder 
(vistnok mest for dyden og de gode sæders skyld). At 
flere af disse kvinder (inklusive en anden af forfatter
ne) så senere efter veloverstået feltarbejde og kandidat
eksamen faktisk blev ansat på GGU, er en anden sag!

De mange sjældne grundstoffer kan gøre Ilimaus
saq til et fremtidigt centralt element i Grønlands øko
nomi. Et rødt mineral, som Giesecke havde fundet i 
Ilimaussaq-intrusionen, viste sig at være et helt nyt 
mineral, som fik navnet eudialyt (figur 2b). Det har et 
stort indhold af metallet zirkonium, er let opløseligt i 
syre (deraf navnet fra græsk ev let, og SiaAvroq opløst) 
og findes i enorme mængder. Forsøg på at udvinde 
mineralets zirkonium blev gjort allerede i slutningen 
af 1800-tallet og også senere i 1900-tallet, men alle blev 
skrinlagt pga. markedsforholdene. Nu er prisen ble
vet så høj, at et mineselskab planlægger at bryde eu- 
dialytten.

Østgrønland er vanskeligere tilgængeligt end Vest- 
grønland, og den anden berømte lagdelte intrusion i 
Grønland, Skaergaard-intrusionen i Østgrønland, blev 
først fundet i 1930 af den engelske geolog L. R. Wager 
under den britiske arktiske ekspedition til Kangerlus- 
suaq-distriktet. Denne ekspedition overvintrede og 
arbejdede under ekstreme forhold; deltagerne brugte 
bl.a. hundeslæde og ski til at besøge steder, der selv i 
dag er meget vanskeligt tilgængelige. Efter en utrolig 
indsats udkom allerede i 1939 en stor monografi med 
beskrivelser og tolkning af lagdelingen og af intrusio- 
nens gradvise krystallisation (Wager & Deer 1939). 
Denne bog blev verdensberømt som klassikeren over 
alle om lagdelte intrusioner.

Skaergaard-intrusionen har en anderledes og mere 
begrænset og ‘normal’ (basaltisk) sammensætning 
end Ilimaussaq-intrusionen, men den smukke rytmi
ske lagdeling er ikke mindre vanskelig at tolke. Intru
sionen har så sent som i 1987 vist sig at indeholde en 
mineralisering med guld og andre ædelmetaller, der 
sidder godt skjult som bittesmå indeslutninger i andre 
mineraler. Skaergaard har været besøgt af talrige for

skere og forskergrupper fra hele verden, og litteratu
ren om den er enorm. Jo mere man ved om de lagdelte 
bjergarter, jo mere kompliceret synes deres dannelse 
at have været. De sidst udkomne bidrag i 2009 består 
af diskussioner med skarpe udvekslinger og høj bøl
gegang mellem to forskergrupper, der slet ikke kan 
blive enige. Danske forskere har taget og tager stadig 
aktivt del i undersøgelser af Skaergaard-intrusionen, 
begunstiget af de gode samlinger i København, her
under borekerner, samt et vidtstrakt internationalt 
netværk opbygget gennem mange år - som altså 
langtfra altid er enige indbyrdes.

Grønlands Geologiske Undersøgelse

Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i 
Grønland sendte fra 1878 mange ekspeditioner til 
Grønland og begyndte udgivelsen af serien Meddelelser 
om Grønland. Lige efter 2. Verdenskrigs afslutning op
rettedes et »Udvalg for Grønlands Geologiske Under
søgelse«, og en egentlig organisation begyndte at tage 
form. De deltagende geologer kom fra Mineralogisk 
Museum, Danmarks Geologiske Undersøgelse (DGU) 
og Polyteknisk Læreanstalt. Første feltsommer var 
1946, og arbejdsområderne var Syd-, Vest- og Øst
grønland.

I løbet af det følgende halve århundrede blev der 
udført et stort rekognoscerings-, kortlægnings- og 
forskningsarbejde over hele Grønland. I begyndelsen 
var der kun få fastansatte personer, men Grønlands 
fantastiske blotningervar stærkt tillokkende for uden
landske forskere. GGU valgte derfor en elastisk ar
bejdsform: Somrenes feltarbejde udførtes med delta
gelse af mange geologer fra danske og udenlandske 
universiteter, der medbragte ekspertise - og egen løn 
ikke at forglemme. Man arbejdede i tomandshold, 
hvor en ældre geolog oplærte en yngre assistent, ofte 
en geologistuderende (figur 5). Om vinteren skrum
pede GGU ind til den faste stab i København, der 
blev mere talrig, efter at GGU fik selvstændig organi
sation i 1956. Om vinteren bearbejdede alle, også geo
logerne på universiteterne, sommerens materiale, og 
GGU fik del i æren for alle de publicerede resultater 
og et stort internationalt netværk. Med et moderne 
udtryk en win-win situation. Denne arbejdsform stod 
sin prøve gennem tiden, og den fungerer i princippet 
stadig, selv om GGU efter 1995 er sammenlagt med 
DGU til GEUS (De Nationale Geologiske Undersø
gelser for Danmark og Grønland). Talrige danske og 
en del udenlandske geologistuderende og unge geolo
ger har været gennem denne form for mesterlære, og
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FIGUR 5. GGU- 
feltlejr for to hold 
på sydkysten af 
Nuussuaq-halvøen, 
med udsigt til Dis
kos nordkyst, 1987. 
Foto: L.M.

mange er blevet hængende ved forskningen i Grøn
land livet igennem.

Østgrønlands sedimentbassiner

Østgrønland var i begyndelsen af 1900-tallet mål for 
en række udforskningsekspeditioner fra flere lande 
(Danmark, Norge, England, Frankrig, Tyskland og 
Sverige), hvilket stadig afspejler sig i royale stednavne 
som Kejser Franz Josef Fjord og Kong Oscar Fjord. I 
1920’erne og 1930’erne organiserede man fra Dan
mark en række store geologiske ekspeditioner under 
ledelse af geologen Lauge Koch (1892-1964). I 1920’- 
erne opstod et anspændt forhold mellem Danmark og 
Norge, der begge havde fangst- og ekspeditionsaktivi
teter i området. Da Norge i 1931 ved kongelig resolu
tion annekterede strækningen mellem 7i°3o' N og 
75°4o' N, indstævnede Danmark Norge for den Inter
nationale Domstol i Haag. Danmark vandt sagen og 
fik i 1933 tilkendt overhøjheden over hele Grønland. 
Lauge Kochs ekspeditioner havde stor betydning for 
udfaldet i denne strid, og han blev en kendt og fejret 
person i Danmark.

Under hans ekspeditioner blev store dele af Øst
grønland kortlagt i oversigt, bl.a. ved hjælp af mo
derne metoder som fotografering fra flyvemaskine, 
hvorved store landområder hurtigt kunne overskues. 
Men i 1935 udbrød en bitter strid mellem Koch på den 
ene side og en gruppe på 11 danske geologer på den 

anden. Koch anlagde injuriesag mod ‘de 11’, og sagen 
gik helt til Højesteret, hvor dommen faldt i 1938 og 
gik ‘de 11’ imod, uden dog at være særlig klar. Sagen 
fik enorm opmærksomhed i pressen, hvad der især er 
påfaldende i betragtning af, at striden i vidt omfang 
var faglig. Der er for nylig udkommet en bog, som de
taljeret gennemgår den spegede sag (Ries 2003). Da 
Grønlandsarbejdet blev genoptaget efter 2. Verdens
krig, fortsatte Kochs ekspeditioner til Østgrønland 
1947-1958, men stort set uden dansk deltagelse. Resul
taterne herfra blev samlet i et fremragende geologisk 
kort over store dele af Østgrønland (Koch & Haller 
I971)-

Nye undersøgelser i Østgrønland begyndte i 1967, 
organiseret af GGU og med deltagelse af geologer fra 
Københavns Universitet og universiteter i udlandet. 
Østgrønland rummer den vestlige del af den store ka- 
ledoniske bjergkæde, hvis østlige del findes i Norge 
og Skotland. Denne bjergkæde blev dannet ved kolli
sion mellem de amerikanske og europæiske kontinen
ter i Silur-tiden for 430-410 mio. år siden. Derefter 
blev området udsat for erosion og gennemsat af dybe 
sprækker (forkastninger), der opdelte det i en serie 
langstrakte blokke. De fleste blokke sank ned, så der 
dannedes nogle store bassiner, hvori erosionens løs
masser aflejredes. Disse mægtige sedimentbassiner 
strækker sig over mere end 600 km langs Østgrøn
lands kyst mellem 7O°N og 70°N. Heri aflejredes gen
nem de efterfølgende jordperioder kilometertykke lag
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figur 6. Brogede sandstenslag fra Trias-tiden (251-200 mio år), Carlsberg Fjord, Østgrønland. Fjeldet er 540 m 
højt. Foto: A. K. Pedersen.

af sandsten, lersten og kalksten. Disse lag fremstår i 
dag som enestående velblottede lagserier (figur 6) i de 
op til 2 km høje fjelde, hvor også bassinets struktur 
med roterede forkastningsblokke kan studeres nøje.

Bassinerne i Østgrønland strækker sig ud på den 
havdækkede kontinentsokkel, og en sydlig gren fort
sætter på den anden side af Atlanterhavet i Viking 
Graven og Centralgraven i Nordsøen. 11970’erne blev 
det klart for de geologer, som arbejdede i Østgrøn
land, at der her fandtes fremragende mulige analogier 
til de olieførende bassiner i Nordsøen. Finn Surlyk 
(1978) var den første, der påpegede dette. Man havde 
hidtil tolket Nordsøens oliefelter i en lidt anden mo
del, men den østgrønlandske model virkede fremra
gende og førte til flere nye opdagelser i Nordsøen. Si
den har bassinerne i Østgrønland været genstand for 
talrige geologiske studier, og der er ekspeditioner der
til næsten hver sommer med deltagere fra mange for
skellige geologiske institutioner. Der er fundet spor af 
olie i Jameson Land Bassinet, men ikke i et omfang, så 
det kan udnyttes. Nu håber man på de havdækkede 
områder.

Berømte fossiler: To ‘missing links’ 
Ichthyostega, den firbenede fisk

Efter dannelsen af den kaledoniske bjergkæde aflejre- 
des sedimenter fra Devon-tiden (410-360 mio. år) i de 
østgrønlandske bassiner. De devone sedimenter om
fatter sandsten og siltsten aflejret i søer og sumpe på 
store flodsletter. I disse lag opdagede man under 
Lauge Kochs ekspeditioner en rig fauna af tidlige fisk 
og hajer. Det vakte sensation, da man i 1929-1931 fandt 
de såkaldte firbenede fisk (Säve-Söderbergh 1932). 
Skeletdelene var meget velbevarede, og der var ingen 
tvivl om, at dyrene repræsenterede en overgangsform 
mellem fisk og padder: De havde gæller og fiskehale 
og fire ben, og de har været i stand til at opholde sig i 
kortere tid ude af vandet, når de kravlede rundt i deres 
sumpe. Fundet af dette ‘missing link’ har været afgø
rende for forståelsen af dyrelivets udvikling fra fisk til 
landlevende dyr. Forekomsten er stadig enestående, 
idet der kun er fundet ganske få lignende dyr andre 
steder på Jorden.

112 LOTTE MELCHIOR LARSEN OG HENNING SØRENSEN



Tidlige fossile bløddyr: Sirius Passet-faunaen

Ved begyndelsen af jordperioden Kambrium indtraf 
den ‘kambriske eksplosion’. Hermed menes den plud
selige opståen af organismer med kalkholdige skaller 
for omkring 540 mio. år siden. Da det altovervejende 
er kalkskallerne, der bevares som fossiler, markerer 
dette også overgangen fra lagserier med ingen eller 
meget sjældne fossiler (Prækambrium) til lagserier 
med hyppige fossiler. De tidlige kalkskallede faunaer 
var meget diverse; foruden stamformer til alle de mo
derne rækker (phyla) i dyreriget fandtes adskillige 
rækker, der senere uddøde. De kalkskallede organis
mer opstod dog ikke ud af ingenting: Både før og efter 
den kambriske eksplosion fandtes dyr uden skaller el
ler med hornskaller; disse er blot meget sjældent be
varet som fossiler. Der findes enkelte undtagelser, 
hvor man har fundet svage aftryk af sådanne dyr i 
sorte skifre rige på organisk materiale. En berømt 
fundlokalitet er Burgess-skiferen fra British Colum
bia. En anden findes i Nordgrønland.

Under GGU’s feltarbejde i Nordgrønland i 1980’- 
erne kortlagde man bl.a. lag fra tidlig Kambrium. Lag
serien omfatter sorte skifre, og palæontologen John 
Peel håbede på at finde fossile bløddyr. I 1984 kort
lagde to strukturgeologer, Tony Higgins og Jack So
per, i det nordvestlige Peary Land en tidlig-kambrisk 
skiferhorisont, som ikke var nøjagtigt dateret pga. 
mangel på fossiler. I Sirius Passet (figur 1) fandt de et 
par udskredne blokke med fragmenter af en trilobit 
og en svamp. De tog blokkene med hjem til John Peel, 
der erklærede, at trilobitten ikke kunne bruges til at 
datere lagene, da hovedskjoldet manglede. Det var 
skuffende, så næste sommer besøgte Tony Higgins 
igen lokaliteten og samlede ca. 15 kg blokke med trilo- 
bitter inklusive hoveder - nu måtte alderen da kunne 
bestemmes. Da prøverne kom til København og blev 
pakket ud, blev de overdraget til John Peel. Efter 
nogle få timer kom han farende i en tilstand af stor op
hidselse, ikke over trilobitterne (de viste sig senere at 
være en ny art, navngivet Buenellus higginsi), men fordi 
skiferstykkerne indeholdt talrige aftryk af fossile blød
dyr! Aftrykkene var blot så svage, at ‘almindelige’ geo
loger ikke bemærkede dem. Peel kontaktede en speci
alist, Simon Conway Morris i Cambridge, der havde 
arbejdet med tilsvarende fossiler fra Burgess-skiferen. 
Et medlem af Sirius Passet-faunaen kom på forsiden af 
Nature (Conway Morris mfl. 1987), og højere kan man 
ikke komme i denne verden (figur 7).

Sirius Passet-faunaen har vist sig at være ca. 518 
mio. år gammel, 10 mio. år ældre end Burgess-skifer- 

faunaen. Begge faunaer viser en utrolig rigdom af me
get forskellige arter, hvoraf nogle er meget fremmed
artede og tilhører hidtil ukendte, nu uddøde phyla. 
De giver et sjældent indblik i evolutionens rykvise ud
vikling med episoder af masseopståen, der modsvarer 
episoder med masseuddøen. Dermed får man redska
ber i hænde, der kan øge forståelsen af evolutionens 
mekanismer. Og derfor har der mange gange siden 
1985, senest i 2009, været danske og udenlandske geo
loger i Sirius Passet for at indsamle og studere flere 
fossiler fra denne enestående fauna. Der ses frem til 
nyopdagelser med stor spænding!

Jordens ældste bjergarter 
findes i Vestgrønland

En dag i 1969 var der foredrag i frokoststuen under ta
get på Mineralogisk Museum i København. Deltager
ne var geologer og studerende fra GGU, Museet og 
Geologisk Institut, der dengang alle havde til huse i 
museumsbygningen på Østervold. Foredragsholderen

nature
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figur 7. Forsiden af tidsskriftet Nature fra 28. juni 1990, 
reproduceret med tilladelse fra Macmillan Publishers 
Ltd. Billedet forestiller et medlem af Sirius Passet- 
faunaen af slægten Halkieria, som er en primitiv stam
form til bløddyrene (snegle og muslinger). Dyret er 6 
cm langt. Det samme individ er også motivet på et 
grønlandsk i-krones frimærke fra 2008. 
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var en ung newzealandsk geolog, Vic McGregor, der i 
flere somre havde arbejdet for GGU i Godthåbsfjor- 
dens gnejser. Vie fortalte, illustreret med mange bil
leder, om alle de tidsmæssigt adskilte perioder, han 
kunne opstille i et område på ca. 18 km x 24 km i den 
ydre Godthåbsfjord. Gnejser blev skåret af yngre ba
saltgange, der blev dækket af lavaer; det hele blev fol
det sammen og dernæst skåret af yngre intrusioner i 
flere omgange, efterfulgt af endnu en foldning og flere 
intrusioner - i alt ti adskilte begivenheder (figur 8). 
Det ene billede af almindeligt udseende grå gnejser og 
foldede basaltgange afløste det andet, og de lignede 
alle sammen hinanden. Vies konklusion var, at de aller- 
ældste gnejser måtte være meget gamle, måske ældre 
end alt andet, man kendte. Tilhørerne rystede skep
tisk på hovederne, for det hele så jo bare ens ud. Vie 
insisterede: »Jamen, jeg kan SE det!« Tilhørerne gik 
skeptiske bort. Dengang var der ikke mulighed for at 
foretage radiometriske aldersbestemmelser i Danmark, 
men den nyligt ansatte britiske geolog Kent Brooks 
formidlede kontakt til universitetet i Oxford, der hav
de et velfungerende dateringsinstrument (massespek- 
trometer). Vies prøver blev sendt til Oxford. Histori
en fortæller, at prøverne blev kørt gennem massespek- 
trometeret, og geologerne stirrede vantro på resulta
terne. Så skilte de maskinen helt ad, rensede alle de
lene, samlede dem igen og kørte alle prøverne en gang 
til. Samme resultat. Så turde de godt tro det. Vie hav
de ret: De ældste gnejser var overordentlig gamle, op 
til 3900 mio. år. Dette var ca. 400 mio. år mere end de 
hidtil kendte aldre.

Resultaterne blev publiceret (Black mfl. 1971) og 
vakte øjeblikkelig international opstandelse. Ikke ale
ne skubbede de klodens ældste bevarede bjergarter 
400 mio. år tilbage i tid; de skubbede dannelsen af 
helt ‘almindelige’ grå gnejser, dvs. jordskorpe, som 
den kendes i dag, hele 700 mio. år tilbage i tid. Klo
dens allerældste historie måtte nytænkes, inklusive 
muligheden for meget tidligt liv. Lige siden er forskere 
strømmet til Godthåbsfjord stort set hver sommer, 
især efter at der blev fundet bjergarter med tilsva
rende høj alder, men omfattende meget mindre defor
merede bjergarter, inklusive sedimenter, ved Isua i det 
indre Godthåbsfjord. Litteraturen om området er 
enorm, og mange bidrag er danske. Artikler med på
stande om spor af tidligt liv har floreret, men ikke alle 
har været lige overbevisende. En kritisk gennemgang 
af disse artikler i Nature (van Zullen mfl. 2002) lod kun 
en enkelt artikel slippe gennem nåleøjet, skrevet af 
den dansk/grønlandske geolog Minik Rosing. Rosing 
(1999) fandt spor af liv i form af kulstof med stærkt

4) ca. 2500 mio år

figur 8. Gnejsblok fra Godthåbsfjord med fire bjerg
arter, hvis skærende relationer afspejler fire begivenhe
der i det ældste Prækambrium, spændende over et tids
rum på 1300 mio år. 1: Grå, sliret gnejs (Amitsoq gnejs), 
alder 3800 mio år. 2: Sort amfibolit (Ameralik-gang, 
ikke dateret), der skærer den grå gnejs, og som selv er 
deformeret. 3: Hvid gnejs (Nuk gnejs), som skærer 
både grå gnejs og amfibolit, alder 3100 mio år. 4: Hvide 
grovkornede årer, som skærer alle de tre tidligere bjerg
arter, alder ca. 2500 mio år. Tilsammen udgør de fire 
bjergarter i blokken det ældste fundament i det grøn
landske kontinent. Den 1 meter høje blok indgår i Geo
logisk Museums Grønlandsudstilling. Tegning: N. M. 
Wittendorf.

forøget indhold af den lette kulstofisotop I2C - der er 
forårsaget af fotosyntese - i bjergarter, som er over 
3700 mio. år gamle. Det er til dato aldersrekorden for 
spor af liv.
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figur g. Den 20 
tons tunge meteo
rit Agpalilik under 
slædetransport fra 
fundstedet ned ad 
det snedækkede 
fjeld til kysten, 
august 1965. Den 
blev trukket ved 
hjælp af håndbe
tjente wirestram- 
mere, sikret med 
en ekstra wire bag
ud. Foto: V. F. 
Buchwald.

Et canadisk gnejskompleks har i 1990’erne givet 
aldre over 4000 mio. år, men Isua-området er stadig 
det område, der giver det tidligste detaljerede indblik 
i processer, som foregik ved den daværende jord
overflade.

Dansk geologisk forskning har lige siden 1971 haft 
en stærk komponent af forskning i Jordens ældste 
bjergarter. Mange institutioner har deltaget, og man 
arbejder i et stort internationalt netværk. Mange stu
derende har fået deres uddannelse i Godthåbsfjor- 
dens bjergarter.

Grønlandske meteoritter

Der kendes to grønlandske meteoritforekomster, som 
begge er fund, dvs. at selve faldet ikke er observeret: 
Cape York og Ella Island. Meteoritter opkaldes sæd
vanligvis efter fundstedet, og da begge fund først blev 
navngivet af amerikanere, er det de anglificerede nav
ne, der er indgået i litteraturen.

Cape York: En sværm af jernmeteoritter

Jern fra Kap York-området i Nordvestgrønland har 
været kendt, siden engelske orlogsmænd under deres 
søgen efter Nordvestpassagen i 1818 som de første eu
ropæere kom i kontakt med Thuleeskimoerne og op
dagede, at de brugte knive med æg af jernflager ind
fældet i benskafter. Eskimoerne forklarede, at jernet 

stammede fra »the Iron Mountain«, som englæn
derne dog ikke afså tid til at besøge. Det var først 76 
år senere, at Robert Peary (1856-1920) under sine rej
ser i Thuledistriktet fik forevist tre store blokke af me
teoritjern, som han i 1895 og 1897 fik bjerget og ført til 
New York, hvor de i dag er udstillet på American Mu
seum of Natural History. En af disse blokke vejer 31 
tons og er verdens næststørste jernmeteorit. I 1913 fik 
Knud Rasmussen forevist endnu en meteoritblok, 
som ved hans indsats blev sikret for Danmark i skarp 
konkurrence med en amerikansk ekspedition i samme 
område. Denne meteorit, som blev døbt Savik (grøn
landsk for jern eller kniv), kom til Danmark i 1925. Den 
blev udgangspunktet for den første videnskabelige 
undersøgelse af Cape York-meteoritterne (Bøggild 
1927)-

11960 analyserede metallurgen og meteoriteksper
ten V. F. Buchwald samtlige kendte grønlandske jern
meteoritter og konkluderede, at de måtte tilhøre en og 
samme kæmpe-meteoritbyge, hvis faldområde strakte 
sig 125 km fra NV til SØ. Han afsøgte derfor i 1961 og 
1963 systematisk de isfrie områder inden for den sand
synlige spredningsellipse. Det gav resultat: I 1963 
fandt han den 20 tons tunge meteorit Agpalilik. Den 
store blok var næsten begravet mellem moræneblokke 
og var aldrig blevet set før. Den blev i løbet af 1964 og 
1965 løftet over på en specialbygget jernslæde med 
donkrafte og derefter transporteret ned til kysten på 
et skinnelegeme af tømmerstokke (figur 9). Først i 
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1967 lykkedes det at få den ombord på et skib. Hele 
den dramatiske historie om fundet og bjergningen er 
levende beskrevet i Buchwald (1992). Agpalilik an
kom under stort presseopbud til København i septem
ber 1967 og blev opstillet i gården ved Geologisk Mu
seum, hvor den stadig kan ses siddende på sin jern
slæde. Med en nyudviklet metode til koldskæring 
med trådsav blev et endestykke på 5 tons savet af, og 
dette er senere blevet delt i talrige stykker til brug for 
udstilling og forskning. En 5 cm tyk plade med et areal 
på 1,4 m2 kan ses i Geologisk Museums udstilling; den 
er poleret på begge sider og tillige ætset på den ene 
side. Det er verdens største polerede enkeltkrystal og 
verdens mest ekstraordinære fuld-figurspejl, som den 
besøgende kan spejle sig i.

Der kendes nu i alt 58 tons materiale fra Cape 
York, hvilket gør fundet til den største kendte meteo
ritbyge. Undersøgelser har vist, at den tilhører den al
mindeligste type af jernmeteoritter (type IIIAB), hvil
ket faktisk gør den ekstra værdifuld, fordi de konklu
sioner, der drages på basis af Cape York, også vil 
gælde for mange andre jernmeteoritter. Stykker af Ag
palilik er fordelt til forskningsinstitutioner over hele 
verden, hvor den er højt værdsat som velkarakteriseret 
materiale, der stadig kan hentes nye oplysninger fra, 
bl.a. med nye metoder. Geologisk Museum har en af 
de fineste meteoritsamlinger i Europa, og der er op
bygget en stærk dansk forskningsgruppe omkring 
denne samling.

Det nyeste fund fra Cape York-bygen er »den so
vende hund«, Tunorput, der blev fundet i 1984. Den 
blev delt i to dele, som befinder sig i henholdsvis Qaa- 
naq og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk.

Grønlændernes anvendelse af meteoritjernet er 
enestående. Som et jægerfolk var de vant til at bear
bejde ben, tak og flint, og det ser ud til, at de ret tidligt 
begyndte at indsamle de nøddestore sprængstykker 
fra meteorfaldet. Dem udhamrede de til passende 
flager, som efter slibning blev indsat i skafter afben el
ler tak. Som ambolte brugte de meteoritterne Woman 
og Savik, der lå bekvemt på deres slæderute, og som 
hammersten brugte de kilotunge basaltrullesten, der 
medbragtes langvejsfra (Buchwald 2005). På Savik, 
der nu står i Geologisk Museums gård, kan man 
endnu se sporene efter de mange hammerslag.

Ella Island: En stenmeteorit 
fundet i flere omgange

Den anden grønlandske meteorit, Ella Island, er en 
stenmeteorit. Ella 0 i den centrale fjordzone i Nord- 

østgrønland er et geologisk set ‘klassisk’ område, hvor 
mange ekspeditioner har arbejdet, også omkring 
fundstedet. Men stenmeteoritter er ikke lette at skelne 
fra almindelige sten; den amerikanske geolog, der 
samlede den op i 1971, undrede sig tilstrækkeligt til at 
tage et fragment med hjem, men han indså ikke, hvad 
det var. Det gjorde til gengæld et par af hans kolleger, 
da han kom hjem, og stykket blev beskrevet som Ella 
Island. 11975 skulle GGU forbi Ella 0, og ekspeditio
nen blev bedt om at lede efter mere meteoritmateriale. 
På geologernes forespørgsel om, hvordan en stenme
teorit ser ud, fik de svaret: »Som en klump rugbrød 
med skorpe«. Bevæbnet med denne besked og efter et 
besøg i Geologisk Museums meteoritsamling opsøgte 
tre geologer det udpegede område på Ella 0, som er 
en grusbestrøet flade. Heldet var med dem (de sagde, 
at dén med rugbrødet også hjalp!), og de opdagede i 
alt tre grupper af mange nærliggende fragmenter, 
men det fragment, der var efterladt ved det oprinde
lige fundsted, blev ikke fundet. Inklusive det først 
fundne fragment blev det til i alt 5,75 kg (Friderichsen 
& Graff-Petersen 1977). Meteoritten er formodentlig 
landet blødt på en sneflade, hvor den stilfærdigt er 
gået i fire stykker. Den har kun ligget på Ella 0 i højst 
20 år at dømme efter den unge lavbevoksning på over
fladerne (Hansen & Graff-Petersen 1986). Ella Island 
er en type-L6-chondrit, som er ret almindelig. Den er 
i lighed med Agpalilik blevet fordelt på en række la
boratorier verden over.

Den nordatlantiske vulkanprovins: 
et drama fra den tidlige Tertiærtid

Allerede med Gieseckes undersøgelser i 1806-1813 blev 
det klart, at vidtstrakte områder med lavastrømme, 
der ligner hinanden, ikke alene findes i Skotland, Ir
land, Færøerne og Island, men også i Øst- og Vest- 
grønland. Ideen om, at disse lavaområder udgør en 
samlet »Thulean volcanic province«, blev formuleret 
af den britiske geolog Arthur Holmes (Holmes 1918). 
Først langt senere fik man med pladetektonikkens 
fremkomst en overordnet ramme for forståelsen af 
denne store vulkanske provins.

Vulkanismen skal ses i forbindelse med kontinent
opbruddet og dannelsen af det nordlige Atlanterhav i 
den tidlige Tertiærtid. Før opbruddet lå kontinen
terne samlet, med Færøerne lige ud for det centrale 
Østgrønland. Vulkanismen begyndte for omkring 62 
mio. år siden; smelterne trængte op gennem dybe 
sprækker og flød ud over de områder, der senere blev 
til kontinenternes rande. For 55 mio. år siden begynd-
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figur io. Hanklit på Mors, bestående aflyst molér med sorte lag af vulkansk aske. Lagserien er deformeret af pres 
fra istidens gletschere, men lagene er nummereret og kan genkendes på ‘stregkoden’. Asken stammer fra store vul
kanudbrud iooo km borte i den sprækkezone, der adskilte Grønland og Europa i Tertiærtiden; langs den dannedes 
Atlanterhavet. Foto: A.K. Pedersen.

te de to kontinentdele at glide fra hinanden, mens At
lanterhavet langsomt opstod imellem dem. I denne 
opbrudsperiode dannedes enorme mængder af smel
te, og vulkanismen var af en voldsomhed, der slet ikke 
kendes i dag. Efter opbruddet dannedes stadig store 
mængder smelte, men lavaerne flød nu ud over hav
bunden og indgik i opbygningen af den nye jordskor
pe under Atlanterhavet. Mellem Østgrønland og Fær
øerne var smelteproduktionen så stor, at landet ikke 
sank i havet, men forblev land - denne del udgøres i 
dag af Island, hvor processen stadig foregår, dog i af
dæmpet form. De islandske lavaer er således meget 
yngre (0-15 mio. år) end lavaerne på de gamle konti
nentrande.

Den her skitserede historie er resultatet af mange 
års international forskningsindsats i Nordatlanten og 
de omliggende lande, både til lands og til havs. I årene 
1994-2002 gjorde grundforskningscentret Dansk 
Lithosfærecenter en meget stor indsats med undersø
gelser af den sværttilgængelige lavaserie på Biosse
ville Kyst i Østgrønland. Man fandt, at den op til 8 km 
tykke lavaserie kunne inddeles i forskellige formatio

ner, som kunne korreleres over meget store områder 
mellem 07°N og 7O°N. Desuden konstaterede man 
med forbløffelse, at korrelationen kunne udstrækkes 
til Færøerne på den anden side af Atlanterhavet, i dag 
mere end 1000 km borte. Her er de samme lavaforma
tioner til stede, måske endda med enkelte identiske la
vastrømme (Larsen mfl. 1999).

De vulkanske askelag i moleret i Nordjylland (fi
gur 10) er en del af den samme historie. Askelagene er 
inddelt i to serier, nummereret med henholdsvis nega
tive og positive numre fra et fælles nulpunkt (Bøggild 
1918). Deres kildeområder har været omstridt, da man 
ikke mente, at så store mængder aske, der er udbredt 
over hele Danmark og Nordtyskland, kunne transpor
teres helt fra Atlanterhavet til Europa. Ikke desto min
dre er det for nylig påvist, at det kunne de altså, for 
askelag nr -17 findes også indlej ret i den øvre del af la
vaerne i Østgrønland, og udbrudsstedet må være Gar
diner vulkanen i Østgrønland (Heister mfl. 2001). 
Den ‘positive’ askeserie dannedes, da de centrale smel
teproducerende områder i riften mellem Grønland og 
Europa sank under havoverfladen (Larsen mfl. 2003).
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Undersøgelserne i Nordatlanten fortsætter stadig i 
de havdækkede områder, hvor lavaerne findes i for
bindelse med sedimentbassiner, hvori der er dannet 
olie. De har derfor ikke bare teoretisk, men også bety
delig praktisk interesse. Man kan desuden sige, at hvis 
noget fysisk forbinder de adskilte dele af det danske 
rige, er det lavaerne og askelagene i Grønland, Færø
erne og Danmark!

Afslutning

Grønland har i kraft af sin storslåede natur og umåde
ligt rige og varierede geologi virket som udfordring 
og inspiration for adskillige generationer af geologer 
af mange nationaliteter, inklusive grønlandsk. Der er 
gjort store opdagelser i Grønland, som har haft betyd
ning for den overordnede forståelse af jordklodens 
udvikling og livets plads på kloden. Ud over den store 
horisont har dette også givet dansk geologi et uund
værligt internationalt forskningsnetværk. Det seneste 
eksempel er den moderne is- og klimaforskning i in
ternationalt regi, hvor den grønlandske komponent er 
betydelig.

Tak

Vi skylder alle de personer tak, som har diskuteret em
nerne og udformningen af denne artikel med os, først og 
fremmest Vagn Buchwald, Niels Henriksen, Tony Higgins, 
Jon Ineson, Asger Ken Pedersen, Gunver Krarup Pedersen 
og Karen Margrethe Pedersen. Publikation sker med tilla
delse fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Dan
mark og Grønland (GEUS).
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Kastevinde fra Nord
Grønlændernes indtog i dansk bevidsthed

AF KIRSTEN HASTRUP

I den tidlige middelalder var vikingerne sejlet mod 
vest og havde koloniseret de nordatlantiske øer, Ork- 
neyøerne, Færøerne, Island og Grønland. Derfra var 
de nået videre til Vinland, hvor de først mødte skræl
lingerne, som beskrevet i Eiriks saga rauda (Erik den Rø
des saga), hvor der står om dem: Peir varu svartir menn 
ock illiligir ok höfiu illt har d höfii; peir varu mjök eygdir ok 
breidirfkinnum (Eirikssagarauda 1935, s. 227). Disse sorte, 
vildt udseende og bredkindede mennesker blev siden 
set også på Grønland. Det skete, da den sidste indvan
dringsbølge af Thulefolket, som var gået i land mod 
nord, nåede ned sydpå, hvor de mødte nordboerne. 
Det gav stof til andre sagaer.

Grønland forsvandt ud af det nordiske synsfelt for 
en tid, hvor besejlingen blev besværligere og kontak
ten med nordboerne glippede helt. Landet blev gen
opdaget af danskerne i det 17. århundrede, hvor Chri
stian IV søsatte adskillige ekspeditioner for at hævde 
dansk overhøjhed, inden de engelske og hollandske 
hvalfangere fik bidt sig alt for godt fast. Siden har 
forbindelsen mellem Grønland og Danmark været 
ubrudt, om end ikke helt uproblematisk. Båndet er nu 
blevet politisk løsnet med selvstyret i 2009, men Grøn
land vil længe blive ved med at være en berigende del 
af dansk bevidsthed.

Det 17. århundrede: Genopdagelsen af 
Grønland og mødet med de vilde

11600-tallet begyndte en sand trafik med at sende til
fangetagne grønlændere til Danmark, hvor de skulle 
studeres nærmere (Bertelsen 1945). ‘Grønlændere’ hen
viser ikke længere til de nordboer, der slog sig ned i 
Grønland i slutningen af 900-tallet, men til de vilde 
og hedenske beboere, som nye rejsende stødte på, ef
ter at kommunikationen med nordboerne i Grønland 
var stoppet helt i løbet af 1400-tallet. 11500-tallet hav
de Frederik II forsøgt at stable nogle ekspeditioner på 
benene, som skulle komme de forsvundne undersåtter 
til hjælp, men det var først under Christian IV, man 
nåede frem og ved selvsyn kunne konstatere, at de nye 
grønlændere var af en anden slags end de forsvundne 
nordboer.

Christian IV udrustede tre på hinanden følgende 
ekspeditioner i 1605,1606 og 1607. De føjede sig smukt 
til kongens øvrige bedrifter og gav anledning til stor 
opmærksomhed, som kom til udtryk i populære hyl
destdigte af bl.a. C. C. Lyschander og Jens Bielke. 
Nordmanden Bielke var ansat i Danske Kancelli 
(1605-1609) og forfattede en Relation om Grønland, der er 
tilegnet kongen, og som har undertitlen: Huorledis 
samme landßrst er bleffuen bekiendt, beboedt, riorgis Crone 
Vnderlagt, iglenfirlohrett, atter wedworisAllernaadigste Herns 
och Könnings Christiani fii. Hans Maiestatz. Ahnordningh, 
Anno 1605, opsøgt? Med des omstendighedt (udg. af Lund- 
green-Nielsen 1990). Det er altså genopdagelsen af 
Grønland, kongen hyldes for i denne Relation.

Digtet lægger ud med en beskrivelse af nordboer
nes kolonisering af landet, som man kendte fra saga
litteraturen, og fortsætter med at beskrive den nuvæ
rende situation, som den kendes fra nye rygter om et 
barbarisk folk, der har overtaget landet. For at under
søge den sag udruster kongen nogle skibe, bl.a. Røde 
Løffue med admiral Lindenow som kaptajn. Resulta
tet udebliver ikke denne gang; Lindenow når land, 
møder mennesker og vender hurtigt tilbage med tre 
tilfangetagne grønlændere, som kongen og dronnin
gen skal se:

Saa, saae dj dennom Samme stunde.
dett Folck ey wiste nogenlunde

Vdj Kongens Neruerelsze
Sigh medt Høfflighz at bethee.

(Bielke 1990, s. 55).

De under stort besvær tilfangetagne grønlændere vi
ste altså ikke kongen nogen synderlig respekt og blev 
behørigt straffet, men én undslap i båd og fik lejlighed 
til at vise sine evner med kun én åre mod forfølgernes 
16. En vis beundring blander sig således i forargelsen. 
I den efterfølgende traktat i Relationen beskrives deres 
udseende med nogenlunde de samme begreber som 
tidligere skrællingernes. Et særligt afsnit vies sproget, 
som var helt umuligt:
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Deris Øyenn Siuntis fast Dumme. 
Iblant osz war dj megit Stumme,

Saa dj nogle Ord Neppeligh, 
och well faa, thalde med sigh,

De torde ey thale thill fülle 
frøchtett dem nogen forstaa schulle.

Men dett haffde well ingen fare, 
Mand der med dem, well motte spare.

Thj dennem Kand ingenn forstaa 
Huad som helst spraagh mand Kunde maa?

En Rysch och gammell Iszlendsch Tolck 
Icke kunde forstaa dett Folck.

I deris Halsz Krafflit dett fast 
Naar dj wille tale medt Hast.

(Bielke 1990, S.57O.

Alene sproget afslørede altså grønlænderne som me
get fremmede, og da ingen - heller ikke den tilkaldte 
russiske eller islandske tolk - kunne forstå dem, måtte 
grønlænderne lære dansk. En af de tilfangetagne blev 
således allerede efter 14 dage anbragt på slottet Drags
holm på foranledning af kongen, som skrev til Arild 
Hvitfeld den 11/8 1605:

Wider, att wij herhoes tillschicke ether en af woris 
undersaather, som wij nyligen haffuer bekommet 
fra wortt land Grønland, huilken wij (paa det 
hand dis bedre, naar hand fra de andre bliffuer 
affsondritt, kunde lere vores danske tungemaall) 
wille haffue underholdett there paa wort slott 
Drachsholm. Thj beder wij ether och wille, att I 
lader giøre den forordningh, saa hand bekommer 
nødtørfftig ophold der sammestedtz, och saa wiit 
mueligt mue bliffue saa holdit, til samme woris 
sprock att lere och forstaa (Bobé 1936a, s. 14).

Året efter fik de tre lov at vende hjem med den næste 
ekspedition til Grønland; to af dem døde på rejsen, 
mens den tredjes skæbne er ukendt. Trafikken med at 
røve grønlændere for at kunne fremvise og studere 
dem fortsatte i hele det 17. århundrede (se Bertelsen 
1945, s. 9-25). De blev i Danmark i kortere eller læn
gere tid, men det er usikkert, om nogen af dem over
hovedet vendte tilbage. De fleste døde af sygdom, en
ten i Danmark eller på rejsen.

Fra samtidens overleveringer er det tydeligt, at 
man på den ene side anser grønlænderne for vilde 
mennesker, der lever på kanten af menneskeheden, 
mens man på den anden side, og det gælder ikke 
mindst kongen, ser grønlænderne som nye undersåt
ter, man har et ansvar for at forstå og uddanne. Læren 

fra det 17. århundrede er altså en ny erkendelse i Dan
mark og resten af Europa af, at der langt mod nord le
ver nogle (næsten) rigtige mennesker - ikke kun fa- 
belvæsener og pygmæer, som Olaus Magnus havde 
beskrevet dem i sin Nordenshistorie fra 1555. De var gan
ske vist vilde, og deres sprog stak i halsen, men defand- 
tes. Det var en begyndelse til noget mere.

Det 18. århundrede: Kristen mission og 
videnskabelig oplysning

I det følgende århundrede kom der mere regulær vi
den om grønlænderne frem. Nu var den ikke længere 
baseret på hastige punktnedslag i Grønland og tilfan
getagne grønlændere, der var bragt til Danmark mod 
deres vilje, men på dansk(-norsk) tilstedeværelse i 
Grønland. De hjembragte havde godtgjort, at der i 
den nordligste del af riget boede et hedensk folk, og 
det inspirerede til den mission, der kom til at levere 
det første grundlag for en ny og helt anderledes fun
deret viden om grønlænderne. Pioneren var Hans 
Egede.

Hans Egede (1686-1758), som var præst i Nordlan
dene og bosat i Vaagen i Lofoten og siden i Bergen 
(fra 1718), ansøgte intenst og over mange omgange om 
lov til at drage til Grønland for at bibringe de heden
ske grønlændere den sande tro. Første gang, han hen
vendte sig til Frederik IV, var i 1711, hvor han medsend
te et langt »Project og Opmuntrings-Skrift til de He- 
densche Grønlænders Omvendelse« (se Bobé 1936a, 
s. 32 ff.). Det var svært at komme igennem med pro- 
jektet, når man selv sad så lang mod nord, så Egede- 
familien flyttede til Bergen i 1718 for at være tættere på 
de udrejsemuligheder, der hang sammen med Bergen- 
rederiernes besejling af Grønland og ishavet i det hele 
taget. Der kom faktisk lidt gang i sagerne, og Egedes 
strøm af henvendelser til kongen intensiveredes (se 
Bobé 1944, s. i8ff). I 1721 førte hans ildhu til det øn
skede resultat.

Det år kom han med et bergensisk skib til Håbets 
0 - som han kaldte den - sammen med sin familie, hu
struen Gertrud Rask og børnene, Poul, Niels, Kirstine 
og Petronelle. Herfra flyttede de året efter længere ind 
i fjorden, hvor Godthåb blev grundlagt ved en eksiste
rende boplads. Samme år foreslog Egede, at der skulle 
sendes nogle grønlændere til Danmark for deres op
lysnings skyld. Tanken var igen, at de skulle lære 
dansk, men nu især for at få en dybere forståelse for 
den sande tro, end det overhovedet var muligt at opnå 
gennem det grønlandske sprog (Bertelsen 1945, s. 26). 
Derefter kunne de vende tilbage til Grønland og hjæl

KASTEVINDE FRA NORD 121



pe deres egne landsmænd videre. Sagen var så god, 
mente Egede, at man i mangel af frivillige ligefrem 
kunne overveje at bortføre et par grønlændere - i den 
gode gamle tradition.

Andre tog sagen op, og det lykkedes faktisk at 
overtale et par grønlændere til en tur til Danmark i 
1724 uden brug af tvang. Det var Poek og K’iperoq, 
som man kender fra adskillige samtidige tekster og 
malerier. Poek havde tilbragt en vinter på Egedes mis
sionsstation, og Egede mente, at han ved at fremstille 
dem for kongen kunne give denne et bedre indtryk af 
det grønlandske folk; og omvendt kunne Poek ved 
hjemkomsten året efter fortælle om Norge og Dan
mark, så grønlænderne fik større agtelse for folk fra 
disse lande. Poek var ikke meget for det, men køb
manden Hartvig Jentoft overtalte ham og fulgte med 
ham på rejsen. Desuden blev K’iperok overtalt til at 
tage med til trøst og selskab (Bobé 1944, s. 9 8 ff). Og 
Frederik IV var faktisk interesseret; han ville ikke blot 
se dem, men også have en opvisning af deres kajak
kunst, og den blev foranstaltet på Esrom Sø. Siden 
kom et optog i Københavns kanaler, hvor de to grøn
lændere under stor opmærksomhed med imponeren
de præcision kastede spyd efter ænderne. Der blev 
desuden udsendt flyveblade med folkelige digte, som 
vidnede om en beundring for de to hedninge.

Samtidig med missionen skulle det dansk-norske 
riges rettigheder til handel og besejling befæstes. I 
første omgang fik Bergenskompagniet monopol på 
handlen (1720-1726). Det gik ikke særlig godt, hval
fangsten var dalende, de udenlandske varer slap for 
hurtigt op, og kompagniet kom i likviditetsproble
mer. Man udtænkte derefter en plan, der indbefattede 
et reklamefremstød fra Bergen til København bl.a. 
ved hjælp af en fremvisning af de to grønlændere i na
tionale dragter, der skulle vise kongen deres kunnen i 
eskimoiske idrætter. Foruden grønlænderne i kajak 
omfattede opvisningen også seks chalupper med grøn
landske produkter ophængt i masterne - bl.a. skind af 
alle slags, enhjørninghorn [narhvaltænder] og hval
barder. Som Bobé skriver: »Denne første danske, yp
perligt arrangerede, flydende Koloniudstilling med 
sin dobbelte Propaganda for Handelen og Missionen 
i Grønland havde et mægtigt og begejstret Publi
kum« (Bobé 1936b, s. 15).

Hvad angik Hans Egede selv, var begejstringen 
tempereret af en del irritation over grønlændernes 
mangel på interesse i den lære, han var kommet til 
Grønland for at udbrede. Desværre gik langt hoved
parten af hans Relationer fra Grønland tabt ved en 
brand i Vaj senhuset, hvor missionens papirer opbeva

redes, men ud over de par stykker, som overlevede, 
findes heldigvis stadig Poul Egedes Continuationer af 
missionsberetningerne (Egede 1939), samt ikke mindst 
Hans Egedes egen Grønlandsbeskrivelse, betitlet Det 
gamle Grønlands nye Perlustration eller Naturel-Historie, der 
udkom i 1741 (genudgivet af Bobé 1925). Ind imellem 
konkret viden om landet og folket rummer den også 
hans betragtninger over grønlændernes tempera
ment:

I det øvrige, da er dette Folkes Hovet Tempera
ment Phlegmatisk, hvorfore de og ere heel stu
pide, dumme og koldsindige af Naturel, og siel- 
den lader see nogen Slags Affect og Passion hos 
sig, men snart at sige i al deres Adfær er af et 
føles-løs Sind. Dog holder jeg for, at det meget 
contribuerer til deres Stupidite og Koldsindig
hed, at dem mangler den Education og de Mid
ler, hvormed deres Sind kand poleres og skiær- 
pes; hvilket man noksom har observered hos 
dem, som lenge har omgaaes med os, de Unge 
fornemmelig; thi man har fornummet at de har 
kundet lære og fatte alt hvad de har hørt og seet 
hos os, hvad enten det var got eller ondt. Har og 
befundet endeel af et treffeligt Ingenio (Egede 
1925, s- 367)■

Perlustrationen er en eftertanke, som Egede skrev efter 
hjemkomsten. Selv han, som i sine første mange år var 
særdeles kritisk over for de hedninge, han var kommet 
for at omvende, må nu medgive, at de er i stand til at 
lære. De mangler blot uddannelse. Selv Perlustrationen 
emmer dog stadig af ærgelse over, at grønlænderne 
ikke i højre grad, end tilfældet var, har kunnet overbe
vises om den guddommelige lære:

Eftersom Grønlænderne af Naturel ere et meget 
dumt og koldsindig Folk, da ere De ogsaa meget 
mere uskikkede til at fatte og eftertenke en Ting, 
og følgelig ogsaa de Guddommelige Sandheder, 
som dem foreholdes, og lad være at de (de gamle 
at forstaae) synes, ja sige sig ogsaa at give den 
Guddommelig Lære Bifald, saa er det dog saa 
koldsindigt; thi de hverken kand sandse den 
Elendighed de stikker udi, ikke heller veed at 
sette ret Priis og Værdi paa den Guds Naade, som 
dem og alle Mennisker i Christo ere beviiste, saa- 
ledes at de, nogle faa undtagne, derefter skulle 
bære nogen ret Attraa og Begierlighed. Saa vi i 
dem gandske klarlig og med Bedrøvelse seer og 
fornemmer at det naturlige Menneske fatter ikke 
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de Ting, som høre Guds Aand til, de ere ham en 
Daarlighed og hand kand ikke kiende dem (Ege- 
de 1925, s. 401).

Der er dog mange nuancer i Egedes fremstilling, og 
indimellem fornemmer man, at han spørger sig selv, 
hvad gudsdyrkelse og sjælens udødelighed egentlig 
er. Han synes på sporet af grønlændernes egen fore
stillingsverden og kan ikke helt frigøre sig fra tanken 
om, at der bag deres superstitioner faktisk ligger en form 
for gudstro (se fx kapitel XIX). Hans arbejde vækker 
behørig opmærksomhed blandt de lærde, ikke mindst 
hos Holberg, som i flere af sine Epistler (1748-1754) be
nytter grønlænderne som afsæt for sin egen diskus
sion:

Uanseet den grovhed og Vankundighed, som 
findes hos Grønlænderne, merker man dog ad
skillige Dyder, som Socialitet og kiærlig Omgæn
gelse, Forældres Kiærlighed til Børn og Børns 
igien til Forældre, Gavmildhed etc. og endskiønt 
vore Missionarii have meenet i Begyndelsen, at 
disse Folk ingen Idée havde om Religion og et 
Liv efter dette Liv, havde man dog siden merket, 
sig derudi at have vildfaret. Grønlænderne ere ey 
heller destituerede fra naturlig Forstand; De vide 
at forarbeyde adskilligt med deres Hænder, og 
haver man ofte af deres Spørsmaal og af deres 
Giensvar merket, at mange af dem have sindriige 
Indfald. Derpaa vil jeg anføre nogle faa Exem
pler: En af de første Grønlændere som udi Frede- 
rici IV. Tiid bleve bragte til Kiøbenhavn, da ham 
blev viset adskillige Ting, som han tilforn ikke 
havde seet, gav han een og anden artig Betænk
ning derover. Da han blev indført paa Ride-Ba
nen, og der saae Berideren at tumle en Hæst saa 
længe indtil den stod udi fuld Skum, sagde han: 
Den Nar vil have Beestet til at flyve, endskiønt 
han seer, at det ingen Vinger haver (Epistel 350, 
Holberg 1873, s. 131).

Holberg kommer med en række andre eksempler på 
grønlændernes artige betænkninger, og man fornem
mer, at han opfatter den grønlandske tanke som nok 
så rationel som den danske (kristne). Netop grønlæn
derne gør det muligt for ham at holde et spejl op for 
de selvsikre missionærer. Holberg, som i 1745 blev 
æresmedlem af Det Kongelige Danske Videnskaber
nes Selskab (oprettet 1742), refererer således også til 
de spørgsmål, grønlænderne stillede til den nye lære, 
fx hvorfor Gud ikke gør det af med djævelen, hvis 

denne får mennesker til at overtræde hans bud; eller 
hvorfor Gud har skabt mennesker forskelligt, hvis han 
kun ønsker én slags, og hvorfor Gud ikke hindrede 
Eva i at spise det forbudne æble (Epistel 350, Holberg 
1873, s. 132t). På den måde fik grønlænderne en præg
nant stemme i tiden; gennem dem kunne nye spørgs
mål stilles, uden at man udfordrede magten alt for di
rekte.

Et egentligt videnskabeligt oplysningsværk om 
Grønland så også dagens lys i Danmark i det 18. århun
drede. Otto Fabricius, som var missionær på Grøn
land i perioden 1768-1773, udgav i 1780 en Fauna Groen- 
landica, hvor den første art, der nævnes er Homo gro en - 
landicus, det grønlandske menneske (udg. af Holtved 
1962). Herom hedder det, at det er »et menneskeligt 
væsen, som bevæger sig om dagen, snavset rød af 
farve, med sort, stridt, tykt hår og næsten skægløst«. 
Det grønlandske menneske er ifølge Fabricius beslæg
tet med det, der i en anden systematik er blevet kaldt 
Homo americanus eller skrællingerne, som de gamle is
lændinge skrev om, og med de Eskimaux, som bor 
ved Hudson Bugten i Nordamerika. Selv kalder de sig 
Innuit, beretter han (Thalbitzer (udg.) 1962, s. 14). 
Disse grønlandske mennesker beskrives derefter ved 
deres fysiske karakteristika, såsom brede næsebor, 
smalle øjne, korte fødder osv., og ved deres øvrige ka
raktertræk - de er kolerisk-flegmatiske, hurtige, stæ
dige, direkte, tilfredse, generte, overtroiske og ikke 
særlig fertile (Thalbitzer (udg.) 1962, s. 15).

Der er i denne beskrivelse og i selve placeringen af 
mennesket som det første af dyrene et dybt knæfald 
for Linnés klassifikationssystem, der om noget var et 
direkte resultat af oplysningstidens store vidensind
samlinger fra hele verden. Et markant eksempel på 
denne indsamling er F. L. Nordens rejse til Ægypten i 
I737'I73^> der siden med stort besvær blev offentlig
gjort af Videnskabernes Selskab i 1755. Fabricius ar
bejdede under samme horisont, men i et helt andet 
hjørne af verden. Som Norden og senere Carsten Nie
buhrs ekspedition til Det lykkelige Arabien udførte 
Fabricius sine undersøgelser på stedet under de mest 
primitive videnskabelige forhold. Han boede i et 
grønlandsk jordhus, og hans bibliotek rummede kun 
én eneste bog, nemlig Linnés Systema Naturae (sejen
sen 1923, s. 336, og Thalbitzer 1962). Med sine betragt
ninger over det grønlandske menneske er Fabricius 
den første til at udpege den grønlandsk-amerikanske 
mennesketype og dermed rejse spørgsmålet om den 
eskimoiske race. Fabricius beskriver grønlændernes 
fysiognomi og angiver variationer - nogle er nemlig 
anderledes, fordi de har en blegere hud og en højere 
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statur, som om de er af blandet afstamning fra de 
grønlændere og islændinge, som engang boede i lan
det. Her er en første anerkendelse af et muligt slægt
skab.

Fabricius leverede også et detaljeret etnografisk ar
bejde, der er blevet stående som et monument i den 
samlede viden om grønlandsk fangerliv og fangstred
skaber (Fabricius 1962). Dette arbejde blev offentlig
gjort i 1810 i Videnskabernes Selskabs skriftrække 
med titlen NöjagtigBeskrivelse over alle Grimlændernes Fange- 
Redskaber ved Sælhunde-Fangsten - hvorafvilseesderesfuldeme- 
chaniske ogret Hensigtsfulde Indretning. Titlen er vidunder
lig tidstypisk, og værket er i det hele taget ét blandt 
mange værker om verdens tilstand, der i disse år så da
gens lys i Danmark, og som er baseret på detaljerede 
førstehåndsoplysninger.

Det interessante i denne periode er, at grønlæn
derne giver anledning til fornyede refleksioner over 
selve den menneskelige natur og over spørgsmålet 
om, hvorvidt alle mennesker er af samme slags, dvs. 
med samme potentialer. Har alle lige meget sjæl, og 
kan de lære det samme? Hvor de nyopdagede folke
slag andre steder bidrager til den almene europæiske 
diskussion af ædle vilde og menneskehedens oprin
delse, er det i Danmark specielt det nye, om end fjerne 
samliv med grønlænderne, der hjælper danske lærde 
frem til en erkendelse af, at forskellene mellem menne
sker er ydre snarere end indre.

Det 19. århundrede: National karakter 
og kolonial fornuft

Den udvendige forskel på mennesker blev sat på be
greb med nationalromantikken i den første del af det 
19. århundrede, hvor et nyt kulturbegreb gradvist tog 
form efter Herders store værk om menneskehedens hi
storie fra 1790’erne. Her opstod ideen om en ubryde
lig sammenhæng mellem sted, sprog og folk. Samti
dig var der efter den franske revolution 1789 og frem 
mod de borgerlige revolutioner i Europa i første halv
del af det 19. århundrede opstået en ny erkendelse af 
statens pligt til at sikre sine borgeres rettigheder og 
deres uddannelse. I Danmark så man det første resul
tat med skoleloven af 1814. I det lys blev det påtræn
gende at knytte nye og anderledes bånd mellem Dan
mark og Grønland, hvis befolkning ikke længere kun 
sås som vilde eller hedninger, men især som forsømte 
og uuddannede.

Allerede i 1804 drøftede man muligheden for at 
oprette en læreanstalt i landet, så der kunne uddannes 
grønlandske lærere. Mange af de gode ideer gik i sig 

selv igen efter englændernes overfald på Danmark i 
1807 og den deraf følgende midlertidige afbrydelse af 
kontakten mellem Danmark og Grønland (se Rink 
1877a, s. 38). Krigen med englænderne ramte også 
grønlandshandlen direkte. Et af englændernes træk 
var nemlig at opsnappe danske skibe for hjemadgå
ende fra Grønland og således sikre gevinsten for sig 
selv, og i det hele taget indskrænkedes besejlingsmu
lighederne voldsomt (Bobé 1936b, s. 140). Det var 
først efter ca. 1825, at forholdene igen bedredes, og i 
perioden 1829-1842 gav handlen en pænt overskud 
(Bobé 1936b, s. 94; se også Sveistrup og Dalgaard 
1945). Først i 1845 kunne man derfor føre tanken ud i 
livet med oprettelsen af to seminarier i Grønland. 
Samtidig begyndte man at sende grønlændere til Dan
mark til oplæring, bl.a. til jordemødre og håndvær
kere af forskellig slags (se Bertelsen 1945). Nu skulle 
grønlændere for alvor have del i det danske samfunds 
muligheder.

En kommission blev nedsat i 1851 med henblik på 
at undersøge landets tilstand og muligheden for evt. 
at indføre fri handel på Grønland. En af kommissio
nens medlemmer var Dr. H. Rink, der blev en af lan
dets første etnografer. Rink fik bl.a. til opgave at be
rejse alle kolonierne og notere sig deres tilstand. Det 
resulterede i skriftet om Monopolhandlen på Grønland 
(Rink 1852), hvori han slår kraftigt til lyd for en fort
sættelse af monopolet. Faktisk går han så vidt som til 
at sige, at monopolet er »det eneste Middel til overho
vedet at vedligeholde en Befolkning i Landet, samt en 
regelmæssig Connex mellem Grønland og Europa, 
saavelsom til at bevare Regieringens Autoritet i Lan
det« (Rink 1852, s. 87). Det er en konklusion, der byg
ger på et grundigt kendskab til landet og menneskene, 
hvis liv og karakter han beskriver grundigt. Grønlæn
derne er stadig relativt ukultiverede, delvis pga. mate
riel forarmelse; til gengæld kan Rink fastslå, at »den 
vigtigste Hindring for Fremskridt, Indolencen, i en 
vis Grad er overvunden« (Rink 1852, s. 74O. Dertil 
kommer, at grønlænderne reelt er de eneste produk
tive indbyggere i landet, som ved denne tid omfattede 
ca. 10.000 mennesker, hvoraf anslået 1500 var aktive 
fangere; man er simpelthen nødt til på den ene side at 
sikre grønlænderne mod deres egen svage karakter og 
impulsivitet og på den anden side at opretholde en vis 
tvungen spredning af bosættelserne, uden hvilken 
grønlænderne ville klumpe sig sammen og hurtigt 
lide under manglen på jagtbytte. Beviset kom tragisk 
nok allerede i årene 1853 og 1857, hvor mange grøn
lændere omkom af sygdom og sult (Bobé 1936b, s. 
101).
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Rink foreslog en hel række forbedringer af uddan
nelsen for grønlænderne, bl.a. i samarbejde med Sa
muel Kleinschmidt, som efter et brud med den tyske 
brødremenighed blev ansat ved seminariet i Godthåb. 
Han lavede en grønlandsk grammatik, der tog ud
gangspunkt i sproget selv og ikke i de latinske gram
matiske kategorier, som det ellers var sædvanligt i 
samtidens sprogforskning. Han udarbejdede også en 
retskrivning og en ordbog; alt i alt betød hans indsats 
en styrkelse af det grønlandske sprogs status (Gad 
1984, s. 224b Wilhjelm 2001). Det var ikke længere et 
sprog, der stak i halsen; det kunne tales, forstås og be
skrives systematisk.

Rink og Kleinschmidt (og et par andre) stod også 
bag et forslag i 1856 om forstanderskaber, der skulle fun
gere som mellemled mellem den almindelige grøn
lænder og den danske stat på distriktsniveau. De skul
le skiftevis have kolonibestyreren og missionæren som 
formand, og desuden skulle distriktets overkateketer 
og læge have fast sæde. Derudover skulle der vælges 
10-12 grønlandske medlemmer blandt de selvhjulpne 
mænd i frit erhverv. Forstanderskabet skulle have an
svar for distriktets ve og vel og sikre nødvendige hjæl
peforanstaltninger med henblik på husbygning og an
skaffelse af fangstredskaber. Desuden havde det en vis 
rets- og domsmyndighed (Gad 1984, s. 225). I det hele 
taget ser vi Rink og nogle af hans samtidige som for
kæmpere for et langt mere selvhjulpent Grønland 
samtidig med, at de anerkender statens ansvar for den 
befolkning, som ikke længere er uafhængig af euro
pæisk kontakt. Tydeligvis begynder man nu at se 
Grønland som en langt mere integreret del af det dan
ske rige end en fjern koloni. Rink selv bidrog i samme 
ånd med en velfunderet beskrivelse af Grønlands hi
storie og livsvilkår, som blev udgivet i løbet af den pe
riode, hvor han var kongelig inspektør i Sydgrønland 
(1858-1868), og som han i 1877 samlede, oversatte og 
reviderede i en engelsk udgave. Den var på mange må
der et afgørende bidrag til en egentlig viden om lan
det og dets indbyggere.

Hele vejen fra Egede til Rink er oplysningstrangen 
opblandet med missions- eller koloniseringsvirksom
hed, men de to mænds holdninger til den grønlandske 
befolkning var markant forskellige. Hvor Egede hav
de set grønlænderne som primært hedninge og i no
gen grad ude af stand til at tænke selv, så Rink dem 
som mennesker, hvis livsvilkår var blevet forringet i 
takt med påvirkningen fra Danmark og Europa. Der
udover var de i Rinks øjne udsat for de skændigste og 
mest ubegrundede forestillinger om løgnagtighed, 
voldelighed og tyvagtighed (Rink 1877a, s. 2g6ff).

Rink var direkte ude efter Egede, som langt fra at være 
uegennyttig snarere var ude efter et socialt herredøm
me over det folk, han var kommet til. Egedes biograf, 
Louis Bobé, mener, at det er ganske uberettiget og si
ger:

Det er beklageligt, at netop den Mand, hvem 
Grønlænderne næst efter Egede skylder mest Tak 
for et helt Menneskelivs utrættelige Indsats for 
deres Velfærd, saavel som for Granskningen af 
Urfolkets Levesæt og Overleveringen af dets My
ter og Sange - Dr. H. J. Rink - mere end nogen 
anden i Eftertiden har krænket Egedes Ære 
(Bobé 1944, s. 276).

Det har han, siger Bobé, ved sin ensidige hang til at 
fremhæve lyssiderne ved det grønlandske folks liv før 
europæernes og da ikke mindst missionærernes an
komst.

Et andet værk om grønlænderne, som var tilgæn
geligt for læselystne danskere i slutningen af det 19. 
århundrede, var Fridtjof Nansens Eskimoliv (1891). Bo
gen var baseret på samliv med grønlænderne i Godt
håb den vinter (1888-1889), der fulgte hans store ski
tur over indlandsisen. Da ekspeditionen nåede vest
kysten, var det for sent at få skib tilbage til Europa, og 
de måtte overvintre. Nansen henviser flittigt til Rink, 
men lægger egne iagttagelser til, der tydeligvis base
rer sig på praktisk erfaring med kajaksejlads, jagt mm. 
og lyser af beundring over den lokale teknologiske 
kunnen. Nok så påfaldende er også Nansen stærkt ude 
efter Egede og hans negative opfattelse af grønlæn
derne. I det hele taget påførte europæerne (og især de 
dansk-norske missionærer) grønlænderne en livsform 
og en religion, der gjorde mere skade end gavn:

Eskimoerne hørte i begyndelsen forbausede paa 
de fremmede; de hadde hidtil været meget til
fredse med sig selv og den hele tilværelse, vidste 
ikke at livet og menneskene var saa elendige, som 
missionærerne atter og atter forsikrede dem om; 
de var, som Egede siger, »uden nogen ret Skiøn- 
somhed om deres egen dybe Fordærvelse«, og de 
hadde store vanskeligheder med at forstaa en reli
gion saa grusom, at den lod mennesker fordøm
mes i en evig ild; »arvesynden« kunde de nok 
anerkjende som noget almindeligt hos kavdluna- 
keme (europæerne); thi at de for en stor del var 
slette, saa de nok; men da kaladlit (eskimoerne) 
var gode mennesker burde de uden braak komme 
ind i himmerige (Nansen 1891, s. 95t).
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I løbet af det 19. århundrede blev adskillige grønlæn
dere sendt til Danmark med henblik på uddannelse. 
En af dem var Lars Møller, som Rink havde fået ansat 
som medhjælper i det trykkeri, han etablerede i Godt
håb, og som udgav den første grønlandsksprogede 
‘avis’ i Grønland, månedsskriftet Atuagagdhutit fra 
1862. Lars Møllers historie rummer et par episoder, 
der viser, hvordan Frederik VII viste en ganske ander
ledes interesse for sine grønlandske undersåtter end fx 
Christian IV, som nok var nysgerrig, men ikke direkte 
interesseret i grønlænderne som mennesker. På sin 
tyve års fødselsdag (i 1862) var den unge Lars inviteret 
til Fredensborg sammen med Rink. Her sagde kon
gen: »Det er første Gang, jeg ser en Grønlænder«, 
hvortil Lars spontant svarede: »Og det er første Gang, 
jeg ser en Konge« (Bertelsen 1945, s. 87). Denne gang 
medførte manglen på pli ikke de samme drøje hug, 
som tilfaldt de bortførte grønlænderne ved mødet 
med Christian IV i 1605.

Et par år senere, da Lars Møller var tilbage i Grøn
land og Rink kom på besøg, spurgte Lars: »Hvorledes 
har min Ven, Kongen, det?« Rink spurgte: »Er det din 
ven?« »Ja, han sagde, at han var Grønlændernes Ven« 
(Bertelsen 1945, s. 87). Der er en ny fornemmelse af al
faderlighed på spil her, som favner grønlænderne i det 
danske rige uanset deres anderledes kultur. Det er 
ikke længere kun mission, kortlægning og handel, 
man interesserer sig for, men netop også mennesker, 
der var på vej til at blive tænkt ind som en del af det 
danske samfund. Var deres kulturelle standpunkt i ud
gangspunktet end lavere end det danske, så er der fuld 
fart op og frem, og i bakspejlet fornemmer man, at 
den koloniale fornuft gradvist flytter trykket fra første 
til andet led. Begge dele peger i retning af de nye tider 
i Europa.

Konkluderende kan man sige om den viden om 
Grønland, der var kommet til i det 19. århundrede, at 
den gradvist havde taget form af en egentlig etno
grafisk interesse på den ene side og en anerkendelse af 
det danske samfunds reelle ansvar for udviklingen på 
den anden. I Europa blev forskelle i levevis og kultur 
gjort til genstand for stadig mere intens interesse; et 
folks kulturelle standpunkt kunne og burde bestem
mes etnografisk som foreslået af forfatteren til det før
ste værk på dansk om Etnografien (Bahnson 1894-1900). 
Danmark fik foræret et forspring vedr. eskimokultu
ren i kraft af den grønlandske forbindelse og kunne 
længe bryste sig af at være verdenshovedstad for 
Grønlandsforskningen.

Dette privilegium betød, at man kunne anlægge 
en kolonipolitik, der hvilede på en bedre forståelse for 

situationen i Grønland som eksemplificeret i Rinks 
virke. Hans og andres arbejder havde gjort det tyde
ligt, at en stor del af de forskelle, der sprang i øjnene, 
handlede om ulige adgang til muligheder. Selvom 
mennesker overalt var af samme art, så stod de ikke 
lige.

Moderne tider: Nye mennesker og 
litterær livskraft

Det Grønland, man havde lært at kende gennem det 
18. og 19. århundrede, var Vestgrønland. Både på øst
kysten og langt mod nordvest fandtes der små grøn
landske samfund, der havde stået uden for kolonisa
tionen. Østgrønlænderne blev først bragt ind i syns
feltet med Gustav Holms store konebådsekspedition 
1883-1885, som ‘opdagede’ befolkningen ved Ammas- 
salik, hvor der oprettedes en handelsstation i 1894 
(Holm 1887). Egentlig skulle Holm i første omgang 
lede efter spor af nordboernes gamle Østerbygd; den 
fandt han ikke, men i det sydlige Grønland gik der og
så frasagn om grønlandske bopladser længere nordpå 
på østkysten, som i Holms instruks gerne skulle be
skrives, både hvad deres sagn og deres dialekt angik 
(Holm og Garde 1887, s. 57F). Holm fandt ca. 400 øst
grønlændere ved Ammassalik, som senere fik besøg af 
sprogforskeren William Thalbitzer, der systematise
rede den videnskabelige viden om grønlandsk sprog. 
Han kunne konstatere, at der i Ammassalik endnu 
fandtes en levende erindring om en indvandring til 
distriktet længere nordfra - fra et område, der siden 
var blevet affolket pga. udtynding af hval- og sælbe
standen (Thalbitzer 1914, s. 346). Den skyldtes ikke 
mindst europæisk rovdrift, mente han (og siden an
dre).

Den anden gruppe eskimoer, der næsten var 
glemt, boede i det nordvestligste hjørne af landet ved 
overfartsvejen over isen fra Canada - det sted, der 
gennem årtusinder havde været porten til Grønland 
for den ene bølge af indvandrere efter den anden 
(Gulløv 2004). Den amerikanske polarrejsende Ro
bert Peary havde opholdt sig der i mange år, og hans 
medrejsende, nordmanden Eivind Astrup, havde i 
1895 udgivet Blandt Nordpolens Naboer (Astrup 1895). 
Det var dog først med Knud Rasmussen (1879-1933), 
at disse mennesker for alvor skulle trænge ind i dan
skernes bevidsthed. Knud Rasmussen deltog i Den 
Danske Literære Grønlands-Ekspedition, som fandt 
sted i årene 1902-1904 under Mylius-Erichsens ledelse. 
Ekspeditionen skulle »studere de faa Hundrede, 
spredt nomadiserende hedenske Eskimoer ved Smiths 
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Sund paa Kysten mellem den 76de og 78de nordlige 
Breddegrad, Jordklodens nordligst beboede Egn« 
(Mylius-Erichsen og Moltke 1906, s. 2). I det yderste 
nord var der stadig hedninge at studere, stadig et folk 
at finde. Knud Rasmussens bog fra denne ekspedition 
hedder sigende Nye Mennesker (1905). I forordet til den
ne bog gør han ekspeditionens formål til et personligt 
anliggende ved at lægge det ind i sin egen livshistorie:

Som Barn hørte jeg ofte en gammel grønlandsk 
Sagnfortællerske berette om, at der langt nord på 
ved Jordens Ende skulle leve et Folk, der klædte 
sig i Bjørnehuder og levede af råt Kød.

Deres Land var altid stængt af Is, og Dagskæ
ret nåede aldrig over Fjeldene.

Den, som ville derop, måtte følge med Søn
denvinden helt op til Nordenstormenes Herre ...

Endnu før jeg vidste, hvad Rejser var, beslut
tedejeg en gang at nå disse Mennesker, som min 
Fantasi gjorde forskellige fra alle andre.

Jeg måtte se »de nye Mennesker«, som den 
gamle Sagnfortællerske kaldte dem.

Under min Opvækst herhjemme i Danmark 
levede de stadig i min Bevidsthed, og min første 
Beslutning som Mand var at søge dem. (Rasmus
sen 1905, upag. prolog)

Vi er igen hinsides civilisationen, i et sagnomspundet 
land, og det er forestillingen om det anderledes og det 
ukendte, der drager Knud Rasmussen mod polareski
moerne - som han giver netop dette navn. Nord for 
det nu velkendte Vestgrønland findes en lille rest af ur
mennesker, som paradoksalt nok vækker fornyet in
teresse, samtidig med at Danmark er på vej ind i en 
stadig mere markant teknologisk udvikling. Mellem 
den hvide natur i det yderste nord og maskinrummene 
i syd åbner sig et nyt spænd i forståelsen af menneske
livet. I dette spænd opstår en kunstnerisk produktivi
tet, hvor afsøgningen af de nye horisonter i nord smel
ter sammen med en søgen efter livskraftens udspring.

En af dem, der hyldede teknologien, var forfatte
ren Johannes V. Jensen, som i 1901 udgav Den gotiske Re- 
næssance. Heri skildrer han maskinen som det moderne 
samfunds drivkraft, og han tillægger den næsten men
neskelige og kropslige kvaliteter:

Der staar en vis Hede fra Maskinen, den gurgler, 
toner. Den er et System af berusende Rytme, af 
dansende Takt. Etsteds kan Bevægelsen skrænke 
sig ind til noget uendelig lidt, et næsten ukende
ligt Pik af et Knæ, men det indfinder sig trofast 

paa sit Taktsted; Bevægelsen er en Sum af Enig
hed, alle smaa Brøker har deres eget Maal af Tid 
rundt om Stempelstangens store moderlige Takt
tempo, lige nøje tilstemt. Lyset bader de lange 
straalende Staallemmer i Takt, Maskinens lyd 
adderer al Ulighed i Tid, og summen af Lyd er 
syngende Takt. Maskinens stærke Lydighed er et 
Resultat af Lydighed mod Naturen, dens glatte 
og stumme Løb, dens utrættelige Evne i Kraft af 
Leddenes Samstemthed er Indbegrebet af Orden.

Kraften i Hjærtets Muskler driver Blodstrøm
men, men Dampstrømmens Kraft driver Stemplet 
i Cylinderen ... saaledes er Kredsløbet fuldendt, 
Menneskets Livskraft, der før skød over Maalet 
og ind i Himlen, vender tilbage gennem Maski
nen (citeret efter Jensen 2000, s. ii2f).

Denne samklang mellem kroppens og maskinens 
kræfter greb samtiden, og vi finder en menneskelig va
riant af den hos Knud Rasmussen, som selv blev dre
vet af en indre vulkan, der hele tiden syntes at brænde 
igennem og måtte omsættes i bevægelse. Han måtte 
ud af soveposen, op på slæden og ud i livet. Det er fa
scinerende at se, hvordan han registrerer dette rent 
kropsligt i en lille passage i dagbogen fra ekspeditio
nen til de nye mennesker, som har overskriften 
»Længsler under Soveposelivet«:

Jeg føler i denne Tid en Længsel, som ikke tærer, 
men tværtimod ægger mit Mod paa at leve. Og 
jeg føler denne Længsel som en stærk Hjerteban
ken, der næppe nok under mig Ro til at nedskrive 
mine Tanker. -

Jeg mærker - hvorledes Hjærte-Musklens 
Pulsslag jager Blodet om i kroppen og tvinger 
mig til Kraftforbrug i Form af Løb eller Sang. - 
Jeg kender i mig et Væld af Kræfter, - der vil 
bryde sig Vej - ud til Livet, det store, rige, vidun
derlige Liv - lige som en Elv, der bruser hen over 
alle Hindringer ud i Verden - ud for at blande sig 
med Havet. - (og forsvinde.)

Jeg har nu levet det Liv, som jeg vilde - for 
denne Gang - heroppe i Nordens Udørkner, og 
jeg ønsker mig nu atter - for en Tid! - tilbage til 
de Mennesker, som jeg forlod. Kort: jeg længes 
efter Civilisationen! efter atter at blande mig i 
den (Dagbog fra Den Literære Grønlands-Ekspe- 
dition, 20/7 1903, Det Kongelige Bibliotek).

For Knud Rasmussen såvel som for Johannes V. Jen
sen er det hjertemusklen, der driver kroppen og bevæ-
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gelsen; sidstnævnte ser maskinen som et sindbillede 
på livskraft og fremskridtstro. For begge er eskimoen 
et kontrapunkt. Vi er her midt i en vitalistisk strøm
ning, som med udgangspunkt i filosofien havde bredt 
sig til og bidt sig fast i kunsten, litteraturen såvel som 
billedkunsten. Der var tale om en dyrkelse af den in
dre livskraft, som de nye mennesker tydeliggjorde. Ef
ter at grønlanderne var blevet næsten moderne, genop
stod eskimoerne som et urfolk, i hvilket de danske kunst
nere kunne se selve livets kilde (Jensen 1943).

Den vitalistiske kropskultur kom også til syne i en 
næsten klinisk objektivering af enkeltpersoners krop, 
som får person og type til at hænge ubrydeligt sam
men. Johannes V. Jensen beskriver Knud Rasmussen i 
eskimoens billede:

Disse Vandrefolk har været smaa Folk, af en prak
tisk Skabning, som Japanerne har bevaret endnu. 
Knud Rasmussen havde den Fysik, han var ikke 
stor, ikke engang bred, men ejendommelig dyb i 
Brystkassen, et primitivt Træk; Kræfterne ytrede 
sig i Form af Udholdenhed. Han havde en uevro- 
pæisk Gang, let skrævende og vadende, indtil- 
bens, Fødderne sat parallelt, saadan som det siges 
at Indianerne gaar; det var i Benene han havde 
sin Force. Det var vist overhovedet ikke muligt at 
gaa ham træt. Jeg saa ham en Sommer oppe ved 
Hundested i Badedragt, og det var ekstraordinæ
re Ben. Eksisterer hans Antropometri? Er der no
gen her i Landet der tænker paa sligt? (Jensen 
1941, s. 5if).

Det værk, der tydeligst viser forbindelsen mellem 
Knud Rasmussen og Johannes V. Jensen, er Braen, 
den anden af bøgerne i romanrækken Den lange Rejse, 
der udkom i årene 1908-1922. Det er en poetisk-myto- 
logisk beskrivelse af, hvordan Dreng må finde sig selv 
i ødemarkens iskolde ensomhed i modsætning til 
stammefrænderne, der klumper sig sammen mod syd. 
Dreng bliver naturligvis desto stærkere, stoltere og 
mere menneskelig. At Johannes V. Jensens sprogbil
leder var påvirket af Knud Rasmussens første bøger, 
fremgår flere steder. Braen udkom i 1908, dvs. efter 
Knud Rasmussens tre første bøger, Nye Mennesker 
(1905), Under Nordenvindens Svøbe (1906) og Lapland 
(1907). I disse bøger er der allerede tale om en præg
nant arktisk og urmenneskelig poetik, som finder vej 
ind i samtidens litterære billedsprog. I Braen skriver 
Johannes V. Jensen fx, hvordan »Nordenvinden hav
de stillet sig med sin kolde Svøbe« mellem menne
skene og deres hytter og havde tvunget dem til at ud

vandre (citeret efter Jensen 1938, s. 91). Og senere, da 
Dreng har mødt Moa, der er en rejsende ligesom ham 
selv, konstaterer han, at »Nordenvinden havde strø
get hende Haaret fra Panden, og hun havde lært at 
hjælpe sig selv. Ejendommeligt var det at iagttage 
hvor hun i Vinterens Skole havde tilegnet sig samme 
Modstandsevne som Dreng men paa en anden Maa- 
de« (smst., s. 128).

Det var én af polarforskningens fortjenester, at 
den åbnede den gamle, lidt nedslidte verden for nye 
mennesker og nye billeder. Her kom eskimoerne til. 
For Johannes V. Jensen var Knud Rasmussen eskimo 
mere end noget andet, hvad der straks var faldet dig
teren i øjnene allerede ved deres første møde i 1900:.

Paafaldende allerede den Gang var det at han var 
sort, men aldeles ikke Sydlænding; det var det 
eskimoiske Naturel, som han siden har udfoldet 
og gjort saa meget for at udforske, over en Kvart 
Del af Verden. »Nye Mennesker« hedder en af 
hans første Bøger, fra 1905, efter Ekspeditionen til 
Polareskimoerne - det er virkelig som om han har 
føjet en ny Mennesketype til de i Forvejen kend
te; naar man tænker tilbage paa hvad man vidste 
om »Grønlænderen« før ham, og hvad man ved 
nu, saa er det jo ham, der har gjort ham lysleven
de, indefra og udefra, det er ham vi skylder det 
eskimoiske Ansigt. Som Bedrift er denne Udfol
delse af en Personlighed, der falder sammen med 
en Stamme, hævet over Vurdering (Jensen 1941, s. 
46f).

Denne interessante passage glimrer ved sin tvetydig
hed; Knud Rasmussen gøres her til ét med det folk, 
han studerer, og hans bedrift er at udfolde begge dele 
samtidigt i sine fortællinger. Forfatteren Knud Ras
mussen havde skrevet sig selv sammen med sin stam
me, og derigennem havde han legemliggjort et nyt 
menneske. Det var der brug for efter det lange 19. år
hundrede og den dekadence, der afsluttede det. Myto
logiseringen af eskimoerne bidrog til at give det nye 
menneske liv.

Samtidig med denne udvikling begyndte en ny og 
mere moderne politisk interesse for udviklingen af 
Grønland. En vigtig skikkelse var Th. Stauning, som i 
1930 - det år han blev statsminister - sørgede for at 
lægge Grønlands styrelse direkte ind under sit eget 
ministerium. Samme år foretog han selv en rejse op 
langs Grønlands vestkyst, der bekræftede ham i, at 
udviklingen måtte styres med fast hånd, i hvert fald i 
det ‘danske’ Grønland. Han ser det som »vor pligt 
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som Formyndere for det grønlandske Folk at indrette 
Forholdene, saaledes at dette Folk skaanes for de Li
delser, der vilde følge med en System-Ændring i 
Grønland« (1999, s. ißif). Han siger videre:

Der er stadig Fantaster, der tror, at den privatka
pitalistiske Husholdning er Idealet for Folkene. 
Disse Fantaster er ogsaa nu og da fremme i For
holdet til Grønland, men de levere aldrig Skygge 
af Bevis for Rigtigheden af deres Paastande.

Den Nuværende Tilstand maa absolut bevares 
og Udviklingen føres videre, stadig med den 
Hjælp, som baade fra Handelsvirksomhed og fra 
kulturel Siden kan ydes. I Løbet af den sidste 
Menneskealder er Udviklingen skredet stærkt 
frem. Der er mange Tegn, der tyder paa, at Ud
viklingen vil fortsættes med stor Fart i den kom
mende Tid. (Stauning 1999, s. 132).

Stauning taler om en udvikling, der skal føre til stadig 
større selvstændighed. Men den gode vilje har ikke 
ganske kunnet sikre en smertefri proces for det grøn
landske folk, som op igennem resten af det 20. år
hundrede gradvist har lagt afstand til formynderska
bet og selv taget forstanderskabet. De nye mennesker 
har for længst gjort den moderne verden til deres 
egen.

Nordenvindens gave

I ovenstående har jeg vist nogle glimt af grønlænder
nes skiftende placering i den danske bevidsthed. I den 
proces, hvorigennem Danmark først genopdagede og 
siden tilegnede sig Grønland, har grønlænderne spil
let en stor rolle som kilde til refleksion over mennesket 
som sådan. Det nære bånd til de fjerne slægtninge i 
Nord har givet danskerne stof til eftertanke, som ikke 
alene har fået dem til at indse spændvidden i menne
skets måder at leve på, men også til tider fremprovo
keret nye spørgsmål til hjemlige selvfølgeligheder. 
Gennem de mennesker og billeder, der er blæst ned 
fra nord, har danskerne fået udvidet horisonten; det er 
en gave.

Den historie, som begyndte med, at danskerne rø
vede grønlændere for at vise dem frem for kongen og 
siden sendte dem til Danmark for at lære noget nyt, er 
i det 21. århundrede nået til det punkt, hvor grønlæn
derne ikke længere lader sig hale til Danmark for at 
lade sig beskue eller belære. Måske kommer de af sig 
selv, og de vil under alle omstændigheder øve indfly
delse på den danske bevidsthed en rum tid endnu.

Grønland - som forsvundet, genopdaget, koloniseret, 
undersøgt, forstået, mytologiseret, genfortalt og be
undret - har været en væsentlig idehistorisk drivkraft 
i Danmark. På subtil maner har grønlænderne bidra
get til forståelsen af, hvad mennesket rummer af histo
riske muligheder.
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Gud, konge og fædreland
En tolkning af den enevældige kongemagts forvandling 
fra 1660 til 1848

AF KNUD J.V. JESPERSEN

Kongeloven er død, Kongen leve

Den absolutistiske forfatning, der var nedfældet i 
Kongeloven af 14. november 1665, afgik ved en stilfær
dig død, da Frederik VII erklærede sig som konstitu
tionel monark i forbindelse med martsurolighederne i 
1848, det store revolutionsår i Europas historie. Året 
efter fik Danmark sin første demokratiske grundlov, 
der indpassede monarkiet i folkestyrets forfatningssy
stem.

Det kan på sin vis godt give anledning til en smule 
undren, at selve det monarki, som personificerede 
Kongelovens pompøse bestemmelser om kongens 
magtfuldkommenhed til evig tid, ikke ved samme lej
lighed blev helt afskaffet, men tværtimod relativt ube
sværet lod sig overføre som en del af den nye forfat
ningsorden. Man kunne jo på forhånd godt have for
ventet et frontalangreb på selve kongemagten, derun
der krav om dens fuldstændige afskaffelse til fordel 
for en republikansk forfatning, således som det skete 
flere andre steder i Europa. I årene op til Christian 
VIII’s pludselige død i januar 1848 var hans folkelige 
popularitet beskeden - for at udtrykke det stilfærdigt. 
Og forventningerne til tronfølgeren Frederik VII var 
yderst ringe som følge af hans ofte aparte optræden 
og hans kaotiske ægteskabelige liv. Kun få tiltroede 
ham evnen til at regere. Det var på denne dystre bag
grund, at det liberale borgerskab under martsurolig
hederne åbent havde truet med at gribe til »fortvivlel
sens selvhjælp«, hvilket må forstås som en eufemisme 
for en åben revolution, der også her i Danmark kunne 
have kostet monarkiet livet.

Sådan gik det imidlertid ikke, og det hænger nok 
til dels sammen med, at de danske nationalliberale 
ikke var revolutionære himmelstormere, men gode 
borgermænd og solide samfundsstøtter. Det skyldes 
naturligvis også Frederik VII’s imødekommende op
træden i de højspændte martsdage, der tog megen 
vind ud af de revolutionæres sejl. Især skyldes det dog 
nok, at den kongemagt, som eksisterede i 1848, slet 
ikke befandt sig på virkelig kollisionskurs med folket, 

men i praksis havde fjernet sig langt fra den bombasti
ske absolutismeopfattelse, der i sin tid var nedfældet i 
Kongeloven.

Man kan være tilbøjelig til at opfatte enevoldsti
den 1660-1848 som statisk og selve det enevældige sy
stem som en uforanderlig størrelse, der én gang for 
alle var beskrevet i Kongeloven. Men hvad angår selv
opfattelse og legitimationsgrundlag, viser enevælden 
sig ved nærmere eftersyn tværtimod at have været 
særdeles forandringsparat og lydhør over for omver
denens skiftende ideologiske og politiske strømnin
ger. Det er anliggendet i det følgende kort at identifi
cere nogle vigtige hovedfaser i denne forandringspro
ces med særlig vægt på regimets legitimationsgrund
lag og selvforståelse og søge at bringe disse i relation 
til det ideologiske tankegods, som i samme tidsrum 
formede det moderne Europa.

Troens vogter

I udgangspunktet var den danske enevælde et teokrati 
i den forstand, at den legitimerede sin magt i Gud og 
definerede det som sin vigtigste opgave at forsvare 
den rette kristentro og samtidig sikre, at undersåt
terne levede i overensstemmelse dermed. Den allerfør
ste artikel i enevældens grundlov, Kongeloven af 14. 
november 1665 (figur 1), lød således:

Den beste begyndelse till alting er at begynde 
med Gud. Det første derfore, som Vi for alting 
ville udj denne Kongelow allffvaarligen have be
falet, er: at Voris Effterkommere, Børn og Børne
børn i tusinde Leed paa Færne og Mørne, Eene- 
voldsArffveKonger offuer danmarck og Norge 
ære, tiene og dyrcke den eene rette og sande Gud 
paa den maade og manneer, som hand sig i sit 
hellige og sande ord aabenbaret haffver, og Voris 
Christelige Troe og bekiendelse klarligen derom 
formelder effter den form og maade, som den
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figur i. Kongeloven af 14. november 1665 var den danske enevældes grundlov. Den er enestående i den europæiske 
absolutismes historie ved at være det eneste nedskrevne forfatningsgrundlag for en absolutistisk regering - et for
hold, som formentlig kan henføres til, at Frederik III i forbindelse med arvehyldningsceremonien den 18. oktober 
1660 havde lovet at udstede en ny »regeringsform« til erstatning for den kasserede håndfæstning. I modsætning til 
de ældre håndfæstninger og den senere grundlov af 1849 var Kongeloven ikke en magtfordelende grundlov, men et 
dokument, som tværtimod fastslog magtens udelelighed samlet i kongens person.

Kongelovens forfatter var kongens bibliotekar Peder Schumacher - den senere rigskansler Peder Griffenfeld - 
der i et klart og fyndigt sprog udformede lovens 40 artikler i både en latinsk og en dansk version, hvoraf sidst
nævnte blev forsynet med kongens underskrift og dermed blev det retsgyldige eksemplar. Kongeloven udstedtes i to 
ligelydende originaleksemplarer, hvoraf det prægtigst udstyrede blev henlagt i Geheimearkivet, mens det andet - 
knap så overdådigt udstyrede - blev anbragt blandt regalierne på Rosenborg. Det er dette, der ses her i sølvkapsel 
med hængende guldsegl.

I øvrigt bevaredes Kongeloven nærmest som en statshemmelighed. Den kom første gang frem af gemmerne, da 
dens tekst blev læst op ved Christian V’s salving i 1671, og dele afloven fandt også vej til Danske Lov 1683. En trykt 
version af Kongeloven forelå som helhed først i 1709. Foto: De danske Kongers Kronologiske Samlinger, Rosen
borg.

reen og uforfalsket er bleffven foresatt og frem
stillet udj den Augsburgiske confession Aar et tu
sind fembhundrede og trediffve, og ved samme 
reene og uforfalskede Christelige Troe holde 
Landsens Jndbyggere og den vældeligen haand- 
hæffve og beskierme i disse Lande og Riger mod 
alle Kiettere, Sværmere og Guds bespottere.

Kongelovens kraftige understregning af kongens rolle 
som troens forsvarer var en arv fra Reformationen, der 

forvandlede den tidligere katolske kirke til en luthersk 
fyrstekirke under kongemagtens beskyttelse. Loven 
forlenede dermed også kongen med et religiøst skær 
som direkte ansvarlig over for Gud og som det egent
lige bindeled mellem Gud og mennesker. Derfra var 
der ikke langt til en guddommeliggørelse af selve kon
gemagten og kongens person, hvilket eksempelvis 
kom direkte til udtryk, da Sjællands biskop, Hans 
Wandal, i sin prædiken ved Christian V’s salving i Fre
deriksborg Slotskirke i 1671 ligeud betegnede konger
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som en slags guder. Den nugældende grundlovs be
stemmelse om, at kongen er ansvarsfri og hans person 
fredhellig, er mindelser om denne teokratisk begrun
dede opfattelse af monarkens status.

Det var i fuld overensstemmelse med tidens frem
herskende opfattelse af kongemagten som guddom
meligt legitimeret, således som det eksempelvis var til
fældet i absolutismens fædreland Frankrig, at de før
ste danske enevoldskongers valgsprog indeholdt di
rekte referencer til kongemagtens placering et sted 

figur 2. Den enevældige monarks nære forbundethed 
med Gud og hans beskytterrolle i forhold til den evan- 
gelisk-lutherske kirke gav sig mangfoldige udtryk i 
dansk baroks rige symbolsprog. Der ligger således et 
tydeligt budskab om kongemagtens guddommelige 
forankring i, at Frederik Ill’s valgsprog Dominus provide
bit (Herren være mit forsyn) kom til at præge titelbla
det på Thomas YAngos Aandelige Siunge-koorsAnden Part 
fra 1681. Frederik III var den danske enevældes grund
lægger og havde med sin underskrift på Kongeloven 
forpligtet kongemagten til altid at forsvare og beskytte 
den rene evangeliske tro. Thomas Kingo var den dan
ske enevældes trofaste støtte og samtidig dybt forank
ret i den klassiske lutheranske tro. Forlæggeren Daniel 
Paulli, som udgav Kingos værk, brugte i øvrigt samme 
kobberstik i flere af de salmebøger, som han udgav, 
hvoraf mange opnåede stor udbredelse. Foto: Det Kon
gelige Bibliotek.

mellem Gud og mennesker. Valgsprogene, som almin
deligvis blev bekendtgjort i forbindelse med rege
ringstiltrædelsen, var omhyggeligt udformede senten
ser, som i kort form udtrykte en livsanskuelse og et 
samlet værdigrundlag for regeringsførelsen - et rege
ringsprogram kort sagt. Den første enevoldsmonark, 
Frederik III (1648-1670), tog således som valgsprog 
Dominus providebit (Herren være mit forsyn, se figur 2), 
hans søn og efterfølger, Christian V (1670-1699), Pie
tate et justitia (Med fromhed og retfærdighed) og hans 
efterfølger, Frederik IV (1699-1730), Dominus mihi adju
tor (Herren være min hjælper). I alle tilfældene var det 
religiøse islæt fremtrædende og den særlige forbin
delse mellem Gud og kongen klart markeret. Kongens 
særlige stilling som troens vogter og det egentlige 
mellemled mellem Gud og det verdslige samfund blev 
på denne måde kraftigt understreget.

Rationalisme og pietisme

Derefter begyndte der imidlertid at komme en ny tone 
ind i de kongelige valgsprog, som formentlig også 
afspejlede en gradvis ændring i kongemagtens selv
forståelse og legitimeringsgrundlag. Den personligt 
stærkt fromme Christian VI (1730-1746) antog således 
valgsproget Deo et populo (For Gud og folket), mens 
hans efterfølger, den knap så fromme Frederik V 
(1746-1766), gik endnu videre og tog et valgsprog - 
Prudentia et constantia (Med klogskab og bestandighed) 
- som undlod enhver henvisning til Gud.

De nye elementer i disse to kongers valgsprog var 
verdslige begreber som folket, klogskab og bestandig
hed. Og de afspejlede, at den verdsligt baserede euro
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pæiske oplysningsfilosofi nu også havde fundet fod
fæste i Danmark og påvirkede kongemagtens legiti
meringsgrundlag og selvforståelse. Den europæiske 
oplysningsfilosofi, hvis omdrejningspunkt var troen 
på den menneskelige fornufts nærmest ubegrænsede 
muligheder, var barn af renæssancens sækulariserede 
menneske- og natursyn, og det retlige aspekt af denne 
tankegang var den rationalistiske naturret, der tog na
turen - herunder menneskets iboende fornuft - og 
ikke Gud som udgangspunkt for sin retslære. I over
ensstemmelse dermed opererede naturretten heller 
ikke med en kongemagt afledt af Gud, men legitime
rede i stedet embedets magtfylde ved hjælp af en sam
fundspagt mellem hersker og folk indgået i en ube
stemmelig mere eller mindre fjern fortid. I kraft af 
denne skulle folket ifølge naturretten have overdraget 
kongen al magt mod, at denne til gengæld sikrede un
dersåtterne ordnede samfundsforhold og virkede til 
gavn for det fælles bedste. Kongen regerede således i 
realiteten på grundlag af et folkeligt mandat. Han var 
derfor ikke mere en halvgud, men personificerede 
samfundets garanti mod en tilbagevenden til naturtil
standens anarki.

Denne opfattelse lå til grund for Ludvig Holbergs 
entydige bekendelse til det enevældige system, da han 
i sin Dannemarks Riges Historie fra 1732-1735 begrundede 
styrets legitimitet med en samfundspagt og dermed 
afviste de ældre teokratiske begrundelser. Det var gi
vetvis netop denne forskydning i legitimitetsopfattel
sen, der fik de to ovennævnte monarker til at bringe så 
typiske oplysningsbegreber som folk, klogskab og be
standighed ind i deres valgsprog. På denne måde sig
nalerede de klart, at deres kongemagt hvilede på na
turrettens grund, og at deres kongerolle - med den 
samtidige preussiske konge, Frederik den Stores ord - 
i lige så høj grad var at være statens første tjener som 
at være det verdslige bindeled mellem Gud og menne
sker.

Denne udvikling kan dog næppe tages som udtryk 
for, at samfundet som helhed var blevet mindre reli
giøst, men skal snarere opfattes som tegn på, at den 
nøje sammensmeltning af stat og kirke, som Reforma
tionen havde hidført, på dette tidspunkt var under be
gyndende opløsning som følge af en anden europæisk 
strømning, der netop på den tid gjorde sig stærkt gæl
dende i Danmark, nemlig den pietistiske fromhedsbe- 
vægelse.

Denne tyske fromhedsbevægelse udviklede sig fra 
omkring 1700 i opposition mod den strenge lutherske 
ortodoksi, som hidtil havde domineret de protestanti
ske fyrstekirker og nærmest havde statsliggjort reli

gionsudøvelsen. I modsætning dertil hævdede pietis
terne, at religion dybest set var en privatsag og et an
liggende mellem det enkelte vakte menneske og Gud. 
De ønskede derfor ikke statens indblanding i deres re
ligionsudøvelse og benægtede dermed også implicit, 
at enevoldsmonarken havde en særskilt religiøs status 
eller en særlig rolle at spille som vogter af den rette 
tro. Denne bevægelse bredte sig som ringe i vandet i 
Danmark i første halvdel af 1700-tallet, og også Chri
stian VI’s hof var stærkt pietistisk præget. At dømme 
efter valgsprogene undveg kongemagten ganske be
hændigt det konfliktpotentiale, der lå i den pietistiske 
vækkelse, ved lige så stille at omdefinere sit magt
grundlag i rationalistisk retning uden dog helt at slip
pe Gud af syne. Christian VI’s valgsprog, Deo etpopulo, 
var i den forstand sigende: Han ville tjene både Gud 
og folket - i virkeligheden en ganske elegant formule
ring af det dilemma, som pietismen havde sat konge
magten i, og samtidig opskriften på dets løsning.

Den opinionsstyrede enevælde

Da Christian VII (1766-1808) indtog enevoldstronen 
efter sin afdøde fader, tog han som sit valgsprog Gloria 
ex amore patriae, hvilket omtrentligt kan oversættes til 
»Fædrelandets kærlighed, min berømmelse«. I lig
hed med faderens valgsprog undlod det enhver di
rekte reference til Gud, men indeholdt til gengæld et 
begreb, som ikke tidligere havde figureret i kongelige 
valgsprog, nemlig fædrelandet, og dermed indirekte 
også en reference til dets indbyggere og betydningen 
af disses hengivenhed over for styret. Deri lå et klart 
signal om, at kongemagten atter var i gang med at om
definere sit legitimationsgrundlag og dermed sin rolle 
- endnu en gang under indflydelse af en bredere euro
pæisk idéstrømning.

figur 3. Frihedsstøtten uden for Københavns Vesterport set fra Frederiks- 
berg-siden efter en farvelagt tegning af F.L. Bradt, ca. 1800. Finansieret af 
midler fra en landsindsamling lagde kronprins Frederik - »kongens søn, 
folkets ven« - i sommeren 1792 grundstenen til det monument over bondefri
gørelsen, som »enige og taknemmelige borgere« rejste for kongen. Støtten var 
rigeligt forsynet med symboler og klassiske allegorier, som dog kun den dan
nede overklasses medlemmer evnede at tolke. Men de har til gengæld kunnet 
fornemme den nationale ideologi bag en egyptisk obelisk udført i nordiske 
materialer - norsk marmor og bornholmsk sandsten - med indskrifter, som 
ikke var på latin, men på modersmålet. De fire kvindefigurer repræsenterede 
troskab, tapperhed, agerdyrkningsflid og borgerdyd. Monumentet var således 
ikke blot en hyldest til kongen og kronprinsen, men også et sejrsmonument 
for det liberale borgerskab, som havde vundet over de konservative kræfter i 
kampen om landboreformer og bondefrigørelse. Foto: Statens Museum for 
Kunst.
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Denne strømning var ideen om folkesuverænitet 
og den almene folkevilje, som især den schweizisk
franske filosof Jean-Jacques Rousseau havde gjort sig 
til talsmand for i sit opsigtsvækkende værk Du Contrat 
Sodal fra 1762. Ifølge ham var folkeviljen samfundets 
egentlige suveræne instans, og magthaverne opnåede 
udelukkende legitimitet, såfremt de var i overensstem
melse med denne almene vilje, hvis fortolkere og for
valtere de var. Disse tanker stemte nøje overens med 
den gradvise fremvækst af en borgerlig offentlighed 
rundt om i Europa, der i stigende omfang ytrede sig i 
tale og på skrift. Rousseaus tanker blev i Frankrig sel
ve det ideologiske grundlag for den borgerlige revolu
tion i 1789, mens de i Danmark dannede basis for den 
fase i enevældens historie, som den norske historiker 
Jens Arup Seip træffende har betegnet som den opi
nionsstyrede enevælde, men som man også kunne kal
de for den landsfaderlige.

Ifølge denne tankegang, der slog rod i Danmark i 
løbet af det sene 1700-tal, var kongen i kraft af sit em
bede udstyret med en særlig evne til at aflæse og tolke 
den suveræne folkevilje og derefter omsætte den i po
litisk handling. Kongens legitimitet som hersker be
roede med andre ord på hans evne til på rette vis at 
aflæse folkeviljen og agere politisk i overensstemmel
se dermed. På dette punkt viste den danske enevælde 
sig både så lydhør og fleksibel, at den i modsætning til 
en række andre monarkiske regimer rundt omkring i 
Europa var i stand til at overleve revolutionsårenes 
mange omvæltninger uden større skrammer.

Denne lydhørhed og fleksibilitet kom tydeligt til 
udtryk i forbindelse med landboreformerne i 1770’- 
erne og 8o’erne, hvor kongemagten - stærkt bakket 
op af vidtskuende statsmænd som C. D. Reventlow og 
A. P. Bernstorff - satte sig i spidsen for det gennemgri
bende reformarbejde, der i løbet af nogle få årtier for
vandlede dansk landbrug fra et tilbagestående agrart 
system, som i alt væsentligt kun tilsigtede overlevelse 
til næste høst og byggede på et ineffektivt dyrknings
fællesskab og bondeundertrykkelse, til et markedsori
enteret produktionssystem byggende på selveje og 
privatiseret drift. Disse store reformer, hvori regimet 
var primus motor, var ikke blot et rationelt svar på 
tidens økonomiske udfordringer, men også i nøje 
overensstemmelse med den skotske nationaløkonom 
Adam Smiths liberalistiske tanker om det frie marked 
og det frit handlende individ som den egentlige kilde 
til velstand og gunstig samfundsudvikling.

Kongemagten kom derved til at stå som eksponent 
for de mest progressive kræfter, der rørte sig i tiden, 
ikke blot i Danmark, men ud over Europa. Og oven i 

købet havde den held til over for offentligheden at 
lancere stavnsbåndsløsningen i 1788 som en stor bon- 
defrigørende reform, selv om den i virkeligheden blot 
var led i en værnepligtsreform, der flyttede værneplig
ten fra jorden og i stedet gjorde den personlig for 
»bondestandens mandkiøn«. Skønt der i realiteten 
var tale om en ikke ubetydelig skærpelse af værne
pligtsbyrden, blev stavnsbåndsløsningen altså præ
senteret som en frigørende reform - med så stort held, 
at taknemmelige borgere nogle år senere rejste fri
hedsstøtten i hovedstadens udkant som tak til den 
enevældige konge for bondefrigørelsen (figur 3). Med 
disse reformer trådte kongemagten - personificeret i 
kronprinsregenten Frederik (VI) - for alvor i karakter 
som landsfaderlig. Og dermed var enhver trussel om 
en voldelig revolution i lighed med den franske i 1789 
effektivt manet i jorden.

Folk og fædreland

Ud over de borgerlig-liberale frihedstanker var der 
imidlertid også en anden strømning i tiden, der truede 
et absolutistisk system som det danske, nemlig den 
gryende nationale bevidstgørelse, som i 1700-tallets 
sidste halvdel fejede hen over Europa i takt med, at 
den borgerlige opinion fik mund og mæle, og tan
kerne om folkenes suverænitet slog rod. Denne bevæ
gelse repræsenterede på sæt og vis en større fare for 
den danske enevælde end den økonomiske libera
lisme, som regimet med held havde inddæmmet ved 
hjælp af landboreformerne.

Et hovedmål for de nationale bevægelser var at 
skabe overensstemmelse mellem europakortets stats- 
og nationsgrænser, således at hver nation ideelt set 
havde sin egen stat. Det oldenborgske monarki var 
imidlertid en multinational statsdannelse, hvori de 
dominerende befolkningsgrupper var danske, norske 
og tyske med hver deres kulturelle og sproglige sær
præg. Den nationale bølge indebar derfor en nærlig
gende risiko for, at den gamle oldenborgske rigsen
hed ville ende med at blive opsplittet i sine nationale 
bestanddele, hvorved staten ville smuldre, og det ene
voldsmonarki, som hvilede på denne enhed, ville gå i 
opløsning. Den kortvarige Struensee-periode 1770- 
1771 med dens højrøstede systemkritik og udtrykte 
modvilje mod den tyske dominans i statens styrelse 
havde i så henseende været et afskrækkende lærestyk
ke i, hvor tæt under overfladen modsætningerne mel
lem dansk og tysk faktisk lå og lurede hos rigets ind
byggere.

Mod sådanne opløsningstendenser var styret tvun-
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figur 4.Den kongelige Porcelains- 
fabrik fremstillede figurgruppen 
Indfødsretten i 1780, kort efter at 
staten havde overtaget fabrikken. 
Motivet er hentet fra en medalje, 
som på hoffets bestilling i forbin
delse med udstedelsen af Indføds
retsloven 1776 blev tegnet af kunst
neren Johannes Wiedewelt og skå
ret af D. J. Adzer. Medaljen prydes 
på den ene side af kongens »over- 
maade vel trufne Brystbillede« og 
på den anden af det her gengivne 
motiv, der i skikkelse af en kvinde 
symboliserer kongens kærlighed 
til sit folk - her repræsenteret ved 
de tre børn, der symboliserer Hel
statens tre dele, Danmark, Norge 
og Holsten. Tydeligere kunne det 
for enevælden så livsvigtige lig
hedstegn mellem kongemagt, Hel
stat og fædreland næppe udtryk
kes. Foto: Det Nationalhistoriske 
Museum, Frederiksborg Slot.

get til at handle, hvis det ønskede at overleve. Og det 
gjorde det ved i 1776 at udstede landets første indføds
retslov. Denne lovs vigtigste bestemmelse var, at kun 
borgere, som var født inden for statens grænser, her
efter kunne beklæde statens embeder. Det blev samti
dig fastslået, at alle statsborgere - hvad enten de talte 
dansk, tysk eller norsk - i princippet havde lige ret til 
at træde i statens tjeneste. Dermed var den principi
elle ligestilling af rigets forskellige befolkningsgrup
per formelt slået fast, og med loven blev det tillige 
klart fastslået, at fædrelandet set fra styrets og konge
magtens synspunkt var lig med hele det oldenborgske 
monarki og ikke dets enkelte dele. Det sidste var, set 
fra kongemagtens synsvinkel, en helt afgørende poin
te - og det var da også dette udvidede fædrelandsbe
greb, der hentydedes til med ordet »patria« i Chri
stian VII’s valgsprog - for hvis dette lighedstegn blev 
ophævet, ville også selve styrets legitimeringsgrund
lag forsvinde.

For at slå pointen helt fast lod regeringen i 1777 for
fatteren og embedsmanden Ove Malling udgive vær
ket Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere 
som en eksemplarisk lærebog til brug i latinskolen, 
hvori det blev beskrevet, hvorledes fremtrædende og 
fortjente borgere i den samlede Helstat - inklusive 
Holsten - i tidens løb ved deres flid, opfindsomhed og 

patriotisme havde bidraget til den enevældige stats 
trivsel. På denne måde blev det med syvtommersøm 
slået fast, at hvis man opfyldte sin patriotiske pligt 
over for konge og fædreland, var man også en nyttig 
borger i Helstaten, uanset hvilket sprog man talte. 
Lighedstegnet mellem konge, stat og fædreland var 
med andre ord værkets hovedbudskab.

Også i det kildne nationalitetsspørgsmål viste re
geringen sig særdeles opmærksom på at have den of
fentlige opinion med sig. For at tækkes den domine
rende danske befolkningsgruppe lod den således i for
bindelse med Indfødsretslovens udstedelse afholde 
glædesfester i alle større danske byer, hvor det i taler 
gang på gang - ikke ganske i overensstemmelse med 
sandheden - blev slået fast, at loven var en stor sejr for 
danskheden, og den stakkels sindsforvirrede Chri
stian VII med det patriotiske valgsprog blev samtidig 
fremhævet som danskhedens forsvarer. Ved samme 
lejlighed lancerede Den kongelige Porcelainsfabrik en 
figur, som i allegorisk form symboliserede rigets en
hed hen over sproggrænserne (figur 4), og et af flå
dens største orlogsskibe blev til overflod navngivet 
»Indfødsretten«.

Ved denne skønsomme blanding af lydhørhed, 
manipulation og bearbejdelse af den offentlige me
ning lykkedes det regimet at ride også denne storm af 
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og - i det mindste for en stund endnu - fastholde det 
livsvigtige lighedstegn mellem konge, stat og fædre
land i den offentlige bevidsthed. Dermed var denne 
trussel mod rigets enhed - og således også mod selve 
enevældens eksistensgrundlag - manet i jorden, indtil 
tabet af Norge i 1814 for alvor forrykkede den interne 
balance og gjorde modstillingen mellem dansk og 
tysk til et så sprængfarligt spørgsmål, at de to befolk
ningsgruppers veje på længere sigt nærmest uundgåe
ligt måtte skilles. Det er ganske betegnende for det na
tionale spørgsmåls tiltagende farlighed, at Frederik 
VI (1808-1839) - da han endelig i 1808 formelt besteg 
enevoldstronen efter sin afdøde fader - i sit valgsprog 
undlod enhver reference til emnet, men i stedet faldt 
tilbage på klassiske henvisninger til kongemagten 
som kristendommens og lovens vogter. Som sit valg
sprog tog han Gud og den retfærdige Sag. Med en smule 
opfindsomhed kunne man naturligvis godt indlæse 
noget patriotisk i sentensens sidste led; men det var på 
den anden side holdt i så abstrakt en form, at tanken 
lige så godt kunne ledes hen på den igangværende 
krig eller bare retfærd i al almindelighed.

På anden vis tilkendegav Frederik VI ved brug af 
kongemagtens symbolik dog klart, at han var fuldt på 
det rene med, at de nye borgerlige strømninger var 
kommet for at blive, og at hans kongemagts legitimi
tet i stigende grad hvilede på det fremvoksende bor
gerskabs accept. Det kom til udtryk ved den nyindret
ning af Dannebrogordenen, som han gennemførte 
kort efter sin tronbestigelse i 1808 (figur 5). Danne
brogordenen var oprindeligt indstiftet i 1671 og var i 
udgangspunktet tænkt som en eksklusiv ridderorden 
- den Hvide Ridder - hvormed den enevældige mo
nark kunne hædre en snæver kreds af højtstående ade
lige i det enevældige magthierarki. Således havde or
denen i realiteten været brugt gennem hele 1700-tallet, 
selv om der hen imod slutningen af århundredet kan 
spores en tendens til en mere liberal tildelingspraksis. 
Efterhånden som den ældre rangs- og standsstruktur 
omkring år 1800 måtte vige for et borgerligt middel
klassesamfund, stod det imidlertid klart, at den gæl
dende indretning af ordenen og dens tildelingspraksis 
i stigende grad var ude af takt med tiden. Samtidig øn
skede kongemagten at finde en måde, hvorpå man 
kunne vise sin anerkendelse til almindelige menne
sker, som havde ydet en særlig indsats i den igang
værende Englandskrig eller på anden måde havde bi
draget til fædrelandets overlevelse og trivsel, for på 
denne facon at knytte tættere loyalitetsbånd mellem 
konge og folk.

I denne situation rettede man i kredsen omkring

figur 5. Moderne ridderkors i hhv. dame- og herre
sløjfe. I korsets centrum ses stifteren af Dannebrog
ordenen, Christian V’s navnetræk, og de udadbøjede 
korsarme er forsynet med indskriften »Gud og Kon
gen« som udtryk for, at ordenen også efter omlægnin
gen i 1808 byggede på den ældre ordens værdigrund
lag. I takt med tidsånden bestemte Kong Frederik IX i 
1951, at også kvinder i fremtiden skulle have adgang til 
at blive dekoreret med Dannebrogordenen. Blandt de 
første kvindelige modtagere af ordenen var justitsmini
ster Helga Pedersen, der benådedes med kommandør
korset i oktober 1951, samtidig med at 10 andre kvinder 
blev riddere af Dannebrog. Ved en efterfølgende re
form i 1952 afskaffedes Dannebrogsmændenes Hæders
tegn, »Sølvkorset«. Med henvisning til den formind
skede afstand mellem de forskellige sociale klasser be
stemtes det, at ordenens laveste grad, ridderkorset, her
efter også kunne anvendes til dekorering af de grupper, 
som hidtil havde modtaget Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. Disse to nyskabelser betød således yder
ligere demokratisering af ordensvæsenet. Under navn 
af Dannebrogordenens Hæderstegn bevaredes Sølvkor
set dog som en særlig dekoration til personer, hvis tje
nester monarken personligt ønskede at anerkende. 
Foto: Ordenskapitlet.
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kongen blikket mod den borgerlige revolutions fæd
reland, Frankrig, hvor Napoleon Bonaparte i 1802 
havde indstiftetÆreslegionen som en særlig fortjenst- 
orden inddelt i flere grader, hvormed man kunne vise 
officiel anerkendelse til borgere - uanset rang og stand
- som havde ydet en særlig fortjenstfuld indsats for 
Frankrig. Denne idé besluttede Frederik VI sig for at 
kopiere i Danmark, og med Dannebrogordenens nye 
statut af 28. juni 1808 omskabtes ordenen fra en egent
lig ridderorden i klassisk forstand til en fortjenstorden 
efter forbillede fra den franske Æreslegion.

I statutten hed det, at ordenen herefter skulle være 
»et udvortes tegn på erkendt borgerværd« og ikke 
som tidligere forbeholdt en snæver elite. Samtidig 
inddeltes den i flere grader af stigende fornemhed, 
hvilket muliggjorde en langt bredere tildelingspraksis 
end hidtil for de lavere graders vedkommende. Ende
lig tilknyttedes der uden for graderne et særligt hæ
derstegn, Dannebrogsmændenes Hæderstegn eller 
»Sølvkorset«. Det kunne tildeles personer uden for 
rangklasserne, som normalt ikke kom i betragtning til 
en kongelig dekoration, fx menige krigsveteraner og 
redningsfolk. Hvis det overhovedet giver mening at 
tale om demokrati i forbindelse med ordener, må man 
betegne denne store omlægning af Dannebrogorde
nen som et langt skridt i retning af demokratisering af 
ordenen og en tilpasning af ordenen til det nye bor
gerlige samfund. Omlægningen var derfor i sig selv et 
udtryk for, at den landsfaderlige Frederik VI ønskede 
at knytte fastere bånd til det borgerlige samfund og 
søgte at forankre sin kongemagt i dette.

Stænderforfatningen

Som allerede anført var der fra det sene 1700-tal to 
store europæiske -ismer, der hver især bidrog til at 
svække det enevældige monarkis legitimitet i befolk
ningens øjne, nemlig nationalismen og liberalismen. 
Indtil videre havde regimet dog med sin fleksible og 
velbetænkte optræden i forbindelse med Indfødsrets
lov og landboreformer redet stormen af og havde 
oven i købet evnet efterhånden at få den ellers sky og 
tilknappede kronprins Frederik - fra 1808 Frederik VI
- til at fremstå som en bredt favnende landsfader.

Foreløbig - dvs. i de første årtier af 1800-tallet - ud
gjorde de to nye ideologier da heller ikke nogen syn
derlig fare for regimets beståen på dansk grund, fordi 
de indtil videre ikke kunne finde ud af at trække på 
samme hammel. Sagen var nemlig, at de danske natio
nalister ikke i udgangspunktet var liberalister, men i 
bund og grund solide, konservative borgermænd, 

som hyldede monarkiet og langthen delte de værdier, 
som det byggede på. Omvendt var de tidlige danske 
liberalister på ingen måde nationalister, men tvært
imod internationalister, der så den liberalistiske ideo
logi som et middel til at frigøre folkene fra det åg, som 
de monarkiske systemer efter deres opfattelse gennem 
århundreder havde lagt på borgerne. For dem var fol
kenes selvbestemmelsesret et universelt anliggende. 
Midlerne til at nå dette mål var afskaffelse af monar
kiet og indførelse af borgerligt demokrati. I forhold til 
monarkiet var liberalisterne med andre ord systemom
styrtere, mens nationalisterne i hjertet var systembe- 
varere. Det er forklaringen på, at tilhængerne af de to 
bevægelser havde så svært ved at finde hinanden gen
nem det meste af Frederik VI’s regeringstid og derfor 
ikke udgjorde nogen akut fare for det bestående sy
stem, selv om regeringen for en sikkerheds skyld gik 
ganske hårdhændet til værks over for alt for fremfu
sende systemkritikere - som den liberalistiske agitator 
dr. Dampe, der måtte tilbringe årene 1821-1841 i fæng
sel for sin agitation for en demokratisk forfatning.

Fra omkring 1830 begyndte grunden imidlertid for 
alvor at skride under det enevældige system. Omfat
tende uroligheder rundt omkring i Europa i forbindel
se med julirevolutionen i Frankrig i 1830 gav også gen
lyd i Danmark, og det blev den direkte anledning til 
en konstitutionel nyskabelse i form af rådgivende 
stænderforsamlinger, der fik til opgave at rådgive kon
gen i vigtige lovgivningsmæssige spørgsmål (figur 6). 
Den direkte anledning til oprettelsen af disse provin- 
sialforsamlinger var, at Frederik VI som følge af de ak
tuelle uroligheder i Tyskland så sig nødsaget til at ind
fri et løfte afgivet på Wienerkongressen i 1815 om at 
indføre en stænderforfatning i Holsten, der indtog en 
dobbeltstilling både som del af det oldenborgske 
statssystem og medlem af Det tyske Forbund. For at 
undgå at rippe op i det altid ømtålelige forhold mel
lem Slesvig og Holsten bestemte kongen ved lov af 28. 
maj 1831, at der foruden i Holsten også skulle oprettes 
stænderforsamlinger for Slesvig, for Nørrejylland og 
for øerne, altså i alt fire forsamlinger dækkende hele 
riget. Historisk set var der tale om en moderniseret 
udgave af den ældgamle stændermødeinstitution, 
som senest havde været i funktion i efteråret 1660, 
hvor stænderne endte med at gøre Frederik III til ar- 
vekonge og dermed banede vej for enevælden.

De fire rådgivende stænderforsamlinger trådte før
ste gang sammen i 1835, og selv om der udtrykkeligt 
var tale om rådgivende forsamlinger, hvis råd kongen 
ikke nødvendigvis behøvede at følge, var der alligevel 
tale om et gennembrud i den forstand, at der for første
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gang i enevældens historie var skabt et institutionelt 
forum for offentlig opinionsdannelse, som konge
magten ikke i længden kunne sidde overhørig. I egen 
selvforståelse baserede den sene enevælde jo som 
nævnt væsentligt sin legitimitet på kongens rolle som 
folkeviljens fortolker og eksekutor, og i det lys var det 
vanskeligt selv for en formelt magtfuldkommen kon
ge at sidde meningstilkendegivelser fra stænderfor
samlingerne overhørig.

At Frederik VI selv opfattede sig som landsfade
ren, hvis egentlige rolle var at tolke folkets vilje, frem
gik på en pudsig måde af hans senere så berygtede »Vi 
alene vide«-svar fra februar 1835 på en protestadresse 
mod en planlagt indskrænkning af trykkefriheden. I 
hans skriftlige svar til den protesterende gruppe hed 
det bl.a.:

Ligesom Vor landsfaderlige Opmærksomhed 
stedse har været henvendt paa at bidrage Alt, 
hvad der stod i Vor kongelige Magt, til at virke 
for Statens og Folkets Vel, saaledes kan heller In
gen uden Vi alene være i Stand til at bedømme, 
hvad der er til Begges sande Gavn og Bedste.

Det er just denne passage, som af en nationalliberal 
sam- og eftertid er blevet sammenfattet i »Vi alene 
vide«-sentensen og dermed udlagt som udtryk for 
overmodig kongelig magtfuldkommenhed. Læst i sin 
helhed er passagen imidlertid næppe udtryk for uti
digt kongeligt magtstræb, men blot for, at Frederik VI 
insisterede på sit monopol på at fortolke det danske 
folks fællesvilje og følgelig opfattede forvaltningen af 
dette som det egentlige legitimationsgrundlag for sin 
enevoldsmagt. For Frederik VI var kongemagten at 
ligne med en myndig familiefader, som nok lytter til 
medlemmerne af sin husstand, men i sidste ende selv 
må træffe de beslutninger, der efter hans vurdering er 
mest til gavn for helheden.

figur 6. Samtidig heliogravure fra møde i Østifternes stænderforsamling 1835 
og 1836. Forsamlingens møder blev holdt i salen i Palæet i Roskilde. Ved bag
væggen ses midtfor en buste af Frederik VI. Til venstre for denne sidder A. S. 
Ørsted, der var kongelig kommissarius, og til højre forsamlingens præsident, 
professor J. Fr. Schouw. Forsamlingens 70 medlemmer sad i to hesteskofor
mede rækker foran podiet. For samtiden var det bemærkelsesværdigt, at med
lemmerne bænkede sig uden hensyn til rang og stand, og som udtryk for de 
nye tider blev det fremhævet, at forsamlingen omfattede seks sognefogeder og 
lige så mange grever. Med stænderforsamlingerne skabtes for første gang et 
offentligt forum for institutionaliseret politisk debat i Danmark på tværs af 
standsgrænser, hvilket fik væsentlig betydning for udviklingen i retning af de
mokrati. Foto: Det Kongelige Bibliotek.

Vejen til det konstitutionelle monarki

Allerede på dette tidspunkt var klokken dog så småt 
begyndt at falde i slag for denne patriarkalske opfat
telse af kongemagten. Stænderforsamlingerne var ét 
symptom på, at den stod for fald. Dødsklokkerne over 
det enevældige system begyndte for alvor at ringe, da 
Orla Lehmann i 1842, under indtryk af de voksende 
modsætninger mellem dansk og tysk i grænselandet, 
formulerede den såkaldte Ejderpolitik, som sigtede 
imod helt at udskille de tyske hertugdømmer Holsten 
og Lauenborg af det danske monarki og indlemme 
Slesvig fuldstændigt i kongeriget. Det var en politik, 
som for første gang formulerede et fælles mål for de li
berale og nationale bevægelser, nemlig at skabe et 
borgerlig-liberalt demokrati inden for rammerne af en 
rent dansk nationalstat. Dermed var den nationallibe
rale bevægelse grundlagt. Med et solidt greb om den 
offentlige opinion, således som den kom til udtryk på 
stænderforsamlingerne og i den stadig mere højrø
stede trykte presse, eroderede bevægelsen gradvist 
enevældens legitimitet, og i 1848 tvang den styret en
deligt i knæ ved - under trussel om at gribe til »for
tvivlelsens selvhjælp« - at fremtvinge det systemskif
te, der forvandlede kongen fra absolutistisk til konsti
tutionel og året efter satte den demokratiske grundlov 
i stedet for Kongeloven som landets forfatningsmæs
sige grundlag.

Det blev de sidste to konger af den oldenborgske 
slægt - Christian VIII (1839-1848) og Frederik VII 
(1848-1863) - som kom til at præsidere over denne ud
vikling, der alt efter synsvinkel kan betegnes som ene
vældens dødskamp eller folkestyrets fødselsveer. Da 
Christian VIII i 1839 efterfulgte Frederik VI på tro
nen, blev han af de liberale kræfter hilst velkommen 
med store forventninger. De erindrede endnu, hvorle
des han under navn af prins Christian Frederik i Nor
ges skæbnestund i 1814 havde stillet sig solidarisk med 
det liberale norske borgerskab i et - ganske vist ud
sigtsløst - forsøg på at undgå unionen med Sverige og 
grundlægge et selvstændigt borgerlig-liberalt norsk 
monarki under hans ledelse. Skønt arving til ene
voldstronen så de derfor i ham en allieret, som de 
mente ville arbejde for en fri forfatning.

De skulle imidlertid snart blive skuffede. I mod
sætning til, hvad de troede, havde Christian VIII al
drig næret ægte liberalistiske sympatier og var på in
gen måde demokrat. Tværtimod følte han sig stærkt 
forpligtet på den enevældige arv, som han var sat til at 
forvalte, og var opsat på at videreføre den nogenlunde 
uforandret. Det fremgik alene af, at han som den sid
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ste af enevoldskongerne lod sig salve ved en stort an
lagt ceremoni i Frederiksborg Slotskirke - den ene
vældige kongemagts helligste sted - for på denne må
de at understrege, at han var Herrens udvalgte (figur 
7). Og det fremgik også af det valgsprog, som han tog 
ved tronbestigelsen. Det lød Gud ogfædrelandet - hvor
ved han forankrede sin kongemagt både i den ældre 
teokratiske legitimering og i den folkelige legitimitet, 
som både hans farbroder, Christian VII, og hans fæt
ter, Frederik VI, havde påberåbt sig. Han tilkendegav 
med valgsproget, at hans kongemagt udsprang fra 
Gud, men at han fra denne position også ønskede at 
tjene fædrelandet - hvormed han i lighed med Chri
stian VII mente den multinationale Helstat. Med et 
sådant udgangspunkt kunne Christian VIII aldrig bli
ve en støtte for de liberale kræfter, og hans korte rege
ringstid 1839-1848 blev derfor én lang - og tidvis bitter 
- retrætekamp, hvorunder det enevældige system ef
terhånden kom til at stå mere og mere frontalt over for 
den fremadstormende nationalliberale bevægelse, der 
med stigende selvsikkerhed og sejrsbevidsthed satte 
den enevældige kongemagt under pres.

I de sidste par år af sin regeringstid syntes han dog 
i stigende grad indstillet på at bøje sig for det tilsyne
ladende uundgåelige, nemlig den demokratibølge, 
der i disse år med stor kraft skyllede ind over Europa 
og også gav tydelig genlyd i den danske konges riger 
og lande, ikke mindst i Hertugdømmerne. Efter flere 
tilløb overdrog kongen således i slutningen af 1847 
den statsretskyndige jurist P. G. Bang, som tillige var 
kongelig kommissarius ved kongerigets stænderfor
samlinger, den opgave at udarbejde en samlet be
tænkning om forfatningsspørgsmålet med frihed til 
også at ytre sig om forandringer i Kongeloven. Me
ningen var, at de egentlige forhandlinger om en æn
dret forfatning på grundlag af Bangs betænkning 
skulle indledes straks efter nytår 1848; men den 5. ja
nuar 1848 blev kongen pludselig alvorligt syg, og det 
kom derfor ikke til nogen egentlig drøftelse, inden 
kongen afgik ved døden den 20. januar. Forinden nåe
de Christian VIII dog den 9. januar at skrive et brev til 
sin søn og efterfølger, Frederik VII, hvori han ind
trængende henstillede til tronfølgeren straks efter sin 
tronbestigelse at »tilsige det danske Folk og Her
tugdømmerne en fælles konstitutionel Forfatning«. 
På dødslejet indså Christian VIII således, at en ind
skrænkning af kongens magtfuldkommenhed var ble
vet en nødvendighed; men han understregede samti
dig, at den friere forfatning skulle være fælles for alle 
rigets dele, og markerede dermed en klar afstandta
gen fra de Nationalliberales Ejderdanske program.

figur 7. Christian VIII’s højtidelige salving som enevoldskonge i Frederiks
borg Slotskirke den 28. juni 1840 var den sidste af sin art i Danmark. Salvings
ceremonien fandt sted under udfoldelse af et stort ceremoniel, hvori medvir
kede adskillige Elefantriddere og andre højtstående dignitarer. Selve salvingen 
forrettedes af Sjællands biskop J. P. Mynster, der her ses i gang med ceremo
nien foran den knælende konge. Blandt tilskuerne til handlingen genkendes 
N. F. S. Grundtvig, H. C. Ørsted, Adam Oehlenschlåger og H. C. Andersen; 
men for hovedparten af befolkningen forekom hele det pompøse ritual frem
medartet og anakronistisk, hvilket gav sig udtryk i en offentlig latterliggørelse 
og en folkelig uvilje, der kom til at klæbe ved Christian VIII i resten af rege
ringstiden. Belært af disse uheldige erfaringer undlod man en tilsvarende cere
moni ved tronskiftet i 1848. Christian VIII’s salvingsfest blev dermed enevæl
dens sidste større selviscenesættelse - tiden var i realiteten løbet fra den og 
dens magtsymbolik. Tegning med lavering af J. V. Gertner. Foto: De Danske 
Kongers Kronologiske Samlinger, Rosenborg.

Trods de stigende dansk-tyske forviklinger forblev det 
til det sidste en hjertesag for Christian VIII at holde 
sammen på hele det rige, som han havde fået i arv, 
uanset at prisen så skulle være en beskæring af den 
kongelige magtfuldkommenhed. Selv om hans hjerte 
bankede stærkt for enevælden af Guds nåde, endte 
han altså med at prioritere det andet led i valgsproget, 
Fædrelandet - her forstået som Helstaten - højst.

Frederik VII fulgte lydigt faderens anvisninger. 
Ved sin tronbestigelse den 20. januar 1848 antog han 
valgsproget Folkets kærlighed min styrke som et klart signal 
om, at han - helt i overensstemmelse med tidsånden - 
ville basere sin kongemagt på folkets hengivenhed. 
Og allerede den 28. januar udsendte han et reskript, 
hvori han annoncerede udarbejdelsen af en fælles for-
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figur 8. Danmarks Rigs Grundlov, der blev undertegnet af Frederik VII den 
5. juni 1849, kan i lighed med sine efterfølgere beses i sin glasmontre i Folke
tingets Vandrehal. Grundlovsværket af 1849 hentede især inspiration fra den 
belgiske forfatning af 1831, men var også påvirket af den norske Eidsvoll-for- 
fatning af 1814. Det forberedende arbejde blev gjort i Den Grundlovgivende 
Rigsforsamling; men selve lovteksten skyldes især de nationalliberale ledere, 
D.G. Monrad og Orla Lehmann. Større grundlovsændringer har siden fundet 
sted i 1866,1915 og 1953.1 sidstnævnte blev parlamentarismen som gældende 
statsskik for første gang indskrevet. Foto: Thorkild Jensen.

fatning, der byggede videre på stænderprincippet og 
dermed overførte formel magt fra kongen til folke
valgte stænderdeputerede.

Disse gradvise indrømmelser fra kongemagtens 
side blev dog umiddelbart efter blæst over ende af det 
politiske stormvejr fra februarrevolutionerne ude i 
Europa, som i løbet af marts 1848 også nåede det dan
ske monarki og bragte det på randen af sprængning. 
Den 18. marts krævede en forsamling af stænderdepu
terede fra begge Hertugdømmer en fælles fri forfat
ning for både Slesvig og Holsten og Slesvigs optagel
se i Det tyske Forbund. To dage senere, den 20. marts, 
krævede den nationalliberale bevægelse i Danmark 
på Kasinomødet en fælles fri forfatning for Danmark

og Slesvig. Dermed var fronterne trukket så hårdt op, 
at der ingen vej var tilbage fra en åben konfrontation 
mellem den slesvig-holstenske bevægelse og den dan
ske Ejderbevægelse og ejheller mellem de Nationalli
berale og den enevældige regering. Resultatet er vel
kendt. Som resultat af folketoget fra Københavns 
Rådhus til Christiansborg den 21. marts 1848 erklæ
rede Frederik VII sig som konstitutionel monark og 
ophævede den følgende dag formelt enevælden. Den 
24. marts afviste det nyindsatte såkaldte martsministe
rium de slesvig-holstenske krav, hvorefter den treårige 
borgerkrig var en kendsgerning.

Resultatet af dette nærmest revolutionære forløb 
blev Danmarks første demokratiske forfatning til 
afløsning af Kongeloven, nemlig Danmarks Riges 
Grundlov, som fik den nu forhenværende enevældige 
konges underskrift den 5. juni 1849 (figur 8). Grund
loven blev til i skyggen af en krig, der bragte fædrelan
det i yderste fare, og blev måske af netop den grund én 
af tidens mest demokratiske, hvad angår valgbarhed 
og stemmeret. I den indledende paragraf blev det nye 
forfatningsgrundlag kort fastslået: »Regjeringsfor- 
men er indskrænket-monarkisk. Kongemagten er ar-
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velig.« I paragraf 2 blev magtens tredeling efter Mon
tesquieus recept bestemt: »Den lovgivende Magt er 
hos Kongen og Rigsdagen i Forening. Den udøvende 
Magt er hos Kongen. Den dømmende Magt er hos 
Domstolene.« Paragraf 3 beskrev kort forholdet mel
lem kirke og stat: »Den evangelisk-lutherske Kirke er 
den danske Folkekirke og understøttes som saadan af 
Staten.«

Tilsammen beskrev disse tre nøgleparagraffer op
splitningen af det enevældige monarkis centrale an
svarsområder på tre organer, der i princippet var ind
byrdes uafhængige og hentede deres legitimitet for
skellige steder fra, nemlig den arvebestemte konge
magt, som skulle sikre kontinuitet, den folkevalgte 
Rigsdag, som legitimerede sig i folket og skulle sikre, 
at folkeviljen kom til udtryk og omsattes i lovgivning, 
og endelig de kongeligt udnævnte - men derefter uaf
sættelige - domstole, som skulle sikre efterlevelse af 
landets love. Dermed var den suveræne magt endeligt 
gledet monarkiet af hænde til fordel for et system ud
trykkeligt baseret på folkesuverænitet, og kongemag
ten var således blevet reduceret til en politisk spiller 
på linje med Rigsdagen.

Det blev i Grundloven fastslået, at ministrene i de
res embedsførelse nu skulle være ansvarlige over for 
Rigsdagen i modsætning til tidligere, hvor de udeluk
kende var ansvarlige over for enevoldskongen. Det 
blev videre fastsat, at ingen lov var gyldig, medmindre 
den bar kongens underskrift og en ansvarlig ministers 
kontrasignatur, hvorved systemets legitimering i væl
gerbefolkningen endnu engang blev understreget. 
Grundloven rummede imidlertid også det særkende, 
at der intetsteds tales om en regering, men blot om 
kongen og de af ham udnævnte ministre, ligesom der 
tales om kongen, hvor der i realiteten menes regerin
gen. Taget for pålydende tillagde Grundloven derfor 
kongen en væsentlig større politisk magt end den, 
som Rigsdagen i det følgende var rede til at indrømme 
ham, og det gav i de følgende 70 år anledning til tilba
gevendende konflikter mellem konge og Rigsdag, 
især dennes andetkammer, Folketinget. I første om
gang i forbindelse med den forbitrede forfatnings
kamp i Provisorietiden, hvor Christian IX - stærkt se
kunderet af den konservative konseilspræsident J. B. 
S. Estrup - insisterede på sin formelle ret til frit at ud
nævne sine ministre uafhængigt af Rigsdagens politi
ske sammensætning. Og siden hen, da Christian X i 
sine første regeringsår trods den formelle indførelse af 
parlamentarismen ved systemskiftet i 1901 søgte at 
fastholde kongemagtens rolle som selvstændig poli
tisk aktør. Først efter rystelserne i forbindelse med På

skekrisen i 1920 opgav kongen denne ambition og 
transformerede i stedet gradvist monarkiet til det upo
litiske nationale samlingsmærke uden egentlig poli
tisk indflydelse, som også er dets rolle i dag.

Brud og kontinuitet

Dette hastige rids af de enevældige kongers skiftende 
opfattelser af deres rolle og legitimitetsgrundlag fra 
1660 til 1848 understreger klart, at udviklingen kun i 
beskeden grad var et resultat af tankegods og forhold, 
der var groet i Danmarks egen have. Alene gennem
gangen af de skiftende kongers valgsprog - i realiteten 
et regeringsprogram i kondenseret udgave - afslører, 
at den danske enevældige kongemagt var særdeles 
lydhør over for skiftende ideologiske strømninger og 
bevægelser af mere generel art, tog skikkelse derefter 
og ofte omsatte dem i praktisk politik på hjemlig 
grund. I udgangspunktet ideen om det teokratiske 
kongedømme med tydeligt forbillede i Solkongens, 
Ludvig XIV’s, eksempel, dernæst store bevægelser og 
ideologier som pietismen og rationalismen med rød
der i henholdsvis Tyskland og Frankrig, og siden hen 
Rousseaus ideer om folkesuverænitet, den engelske li
beralisme og de nationale bevægelser, der endte med, 
at monarkiet definerede sig som landsfaderligt og fæl
lesviljens forvalter.

Skematisk udtrykt kan man sige, at hvor pilen for 
enevoldsstyrets legitimitet i udgangspunktet klart pe
gede opad mod Gud, drejede den i løbet af 1700-tallet 
en halv omgang, således at den for den sene enevæl
des vedkommende endte med at pege nedad mod fol
ket - en udvikling, som i hovedsagen var resultatet af 
ideologiske og politiske påvirkninger ude fra den sto
re verden. Enevælden var i så henseende et system, der 
i forhold til den ydre verden var både lydhørt og for
andringsvilligt og dermed langt fra det forstenede sy
stem, som den undertiden har fået skyld for at være.

Det vil på denne baggrund næppe være holdbart 
at hævde, at enevælden faldt i 1848, fordi der var tale 
om et forstenet system, som ikke evnede at forandre 
sig. Enevælden havde altid forandret sig og i underti
den eminent grad evnet at tilpasse sig skiftende tider. 
Sammenbruddet i 1848 var snarere et resultat af den 
aktuelle dybe krise, som landet befandt sig i, kombi
neret med en voksende erkendelse af, at det nye mid
delklassesamfund, der var ved at vokse frem, krævede 
andre forvaltere af magten end enevældige monarker 
med ideologiske rødder i gamle feudale strukturer og 
i en Kongelov, som afspejlede en for længst svunden 
virkelighed.
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FIGUR g. »Frederik Folkekær« har fra ryggen af sin hest i tidens løb været 
vidne til mange folkelige demonstrationer på Christiansborg Slotsplads; her 
en faglig demonstration formentlig i 1950’erne. Den vellykkede rytterstatue, 
som udstråler dynamik - kongen slår gavmildt og landsfaderligt ud med hån
den, og hesten er i rask trav - blev skabt af billedhuggeren H.V. Bissen og fuld
ført af sønnen Vilhelm Bissen. Den blev afsløret ved en ceremoni i 1874, som 
den afdøde konges mangeårige samleverske, grevinde Danner, dog måtte nø
jes med at overvære fra et af slottets vinduer, da hendes officielle tilstedevæ
relse ved selve ceremonien var uønsket. Kongestatuen foran folkestyrets høj
borg og tæt på byens mest trafikerede strøg er velkendt af enhver københav
ner -ja, vel af de allerfleste danskere. Midt i folkevrimmelen står den som et 
varigt minde over den konge, som ved skæbnens tilskikkelse kom til at præsi
dere over overgangen fra enevælde til demokrati. Foto: Hakon Nielsen. Det 
Kongelige Bibliotek.

Disse overvejelser kunne give anledning til at 
fremhæve den afsluttende pointe, at enevælden i sine 
sidste faser faktisk langthen havde søgt at tilpasse sig 
det nye borgerlige samfund og dets ideologier. Selv 
om overgangen fra enevælde til demokrati i 1848 tilsy
neladende kom med revolutionær pludselighed, var 
der måske derfor i grunden ikke tale om det afgørende 
brud med fortiden, som man kunne få indtryk af ved 
blot at sammenligne Kongelov og Grundlov. Den se
ne enevælde havde som nævnt allerede længe opfattet 
sig som fortolker og forvalter af folkeviljen, og alle
rede fra slutningen af 1700-tallet forstod styret sig selv 
som det egentlige og højeste udtryk for den almene 
folkevilje, der således blev den endelige legitimation 
for regimet. Dette var et udtryk for, at enevældens 
selvforståelse i takt med den almene europæiske ud
vikling havde fjernet sig så langt fra Kongelovens høj
stemte absolutistiske formuleringer, at disse efterhån
den klingede hult og i stigende grad virkede indholds
løse.
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Med Grundloven af 1849 skabtes der nok en ny in
stitution - Rigsdagen - hvorigennem folkeviljen kun
ne finde udtryk inden for formaliserede rammer, sam
tidig med at kongens frihed til at fortolke denne blev 
begrænset. Men når det kommer til stykket, var der 
egentlig ikke tale om nogen afgørende eller principiel 
ændring i selve legitimationsgrundlaget for statens 
magtudøvelse. Grundlaget var stadig folkeviljen, blot 
under ændrede institutionelle former. Denne grund
læggende kontinuitet er formentlig en del af forkla
ringen på, at den såkaldte revolution forløb så for
holdsvis smertefrit og ikke oplevedes som et definitivt 
brud med fortiden - heller ikke af kongen, der uden 
nævneværdig modstand opgav sin enevældige status. 
Tværtimod vandt han siden hen stor folkeyndest som 
Grundlovens giver og endte faktisk med trods sin no
get særprægede personlighed at gå over i historien 
som Frederik Folkekær - et smukt eftermæle for den 
sidste fødte enevoldsmonark og den sidste konge af 
den oldenborgske stamme (figur 9).

Note

Da dette bidrag er et forsøg på en samlet tolkning af alle
rede velkendt stof, har jeg fundet det overflødigt at forsyne 
teksten med et egentligt noteapparat. I stedet bringes i 
denne afsluttende note en samlet redegørelse for, hvilket 
kilde- og litteraturgrundlag teksten hviler på.

Citaterne fra Kongeloven stammer fra A. D. Jørgensens 
tekstkritiske udgave af denne, Kongeloven og dens Forhistorie. 
Aktstykker udgivne cf de under Kirke- og Undervisningsministeriet sam- 
ledeArkiver. København 1886 (reprografisk genoptryk 1973), 

mens de gengivne passager fra 1849-grundloven hidrører 
fra Jens Himmelstrup og Jens Møller: Danske Forfatningslove 
1665-1953. 2. Udg. København 1958. »Vi alene vide«-udtalel- 
sen kan læses i sin helhed i Collegialtidende under datoen 28. 
februar 1835, men findes også gengivet i uddrag i forskel
lige udgaver af Bevingede ord. Ordlyden af kongernes valg
sprog stammer fra Merete Harding m.fl. (red.): Danmarks 
konger og dronninger. København 2004, s. 25, hvorfra også de 
spredte karakteristikker af de enkelte konger er hentet.

Beskrivelsen af Dannebrogordenens omlægning i 1808 
bygger på Tage Kaarsteds fremstilling i Mogens Bencard 
og Tage Kaarsted (red.): Frakorsriddertilridderkors. Elerfantor- 
denensogDannebrogordenenshistorie. Herning 1993. Et kort 
overblik over udviklingen i de europæiske ideer og politi
ske strømninger i den behandlede periode foreligger i 
Knud J. V. Jespersen: Stat og nation. Den europæiske civilisation 
1500-1900. Odense 1999. Tolkningerne af landborefor
merne og Indfødsretsloven er baseret på Knud J. V. Jesper
sen: Historien om danskerne 1500-2000. København 2007, samt 
Ole Feldbæks store bidrag om Fædreland og indfødsret i 
Ole Feldbæk (red.): Dansk identitetshistorie, bind 1. Køben
havn 1991. Begrebet »den opinionsstyrede enevælde« ud
møntedes af den norske historiker Jens Arup Seip i artik
len »Teorien om det opinionsstyrte enevælde«, (Norsk) Hi
storisk Tidsskrift, bind 38,1958, s. 397-463. Stændertiden og 
martsbegivenhederne i 1848 er indsigtsfuldt behandlet af 
Vagn Skovgaard-Petersen i Gyldendals universitetslære
bog i Danmarks historie, bind 5, Tiden 1814-1864. Køben
havn 1985. De rådgivende stænderforsamlinger, Grundlo
ven af 1849 °g den nationalliberale bevægelse er alle ka
nonpunkter i regeringens officielle Demokratikanon. Køben
havn 2008, hvori også er optaget en række af de inden- og 
udenlandske begivenheder og filosofiske strømninger, som 
skabte grundlaget for det moderne demokrati, men tillige 
bidrog til at forandre enevældens selvforståelse, således 
som det er beskrevet i ovenstående bidrag.



Om dansk og fremmed ret
AF DITLEV TAMM

Indledning

For jurister er det fremmede ofte hjemligt. Mange 
love og andre regler har en fremmed oprindelse, som 
enten er glemt, eller som skønt erkendt er uden betyd
ning for reglernes anvendelse. Det, der engang var 
fremmed, er blevet en del af den nationale ret og an
vendes som sådan. Kun sjældent anvender danske ju
rister fremmed ret i bevidstheden om, at den er frem
med. Det sker i de tilfælde, hvor lovregler bestemmer, 
at fremmed ret skal anvendes, fordi en sags genstand 
har tilknytning til fremmed ret. Sådanne regler, som

figur i. Den franske tænker Montesquieu (1689-1755) 
er især kendt for sine Persiske Breve (1719) og værket om 
lovenes ånd (1748), der fik enorm indflydelse både i 
hans eget århundrede og senere. Montesquieu var ju
rist, og hans tanker om loven og dens forbindelse med 
forholdene i hvert enkelt land fik stor betydning for ud
viklingen af dansk retshistorie og for en opfattelse af 
dansk ret som i særlig grad national. 

bestemmer, hvilket lands regler der skal anvendes, når 
flere nationale systemer kommer på tale, kaldes inter
national privatret. Denne juridiske disciplin har sin 
egen historie, og det er ikke den, der skal fortælles om 
her. Det følgende handler om de overvejelser, som 
man i Danmark har gjort sig siden det 18. århundrede 
om forholdet mellem dansk og fremmed ret, om be
tydningen af kendskabet til fremmed ret og om frem
med rets indflydelse på dansk ret. Det er et stort emne, 
som slet ikke kan behandles udtømmende her, men 
det er samtidig et emne, som i tidens løb er blevet 
drøftet med udgangspunkt i nogle faste synspunkter, 
hvis oprindelse og betydning vi skal søge at kort
lægge.

Montesquieu

Franskmanden Charles-Louis de Secondat Montes
quieu (figur 1), der af uddannelse var jurist, men som 
i dag ofte anses som en grundlægger af sociologien, 
og som citeres i mange sammenhænge, skrev i det 18. 
århundrede, hvad man har kaldt »århundredets bog«. 
I indledningen til det store værk om lovenes ånd, De 
1’Esprit des lois fra 1748, skriver Montesquieu om de en
kelte nationers egne love, at de »bør i den grad tage 
sigte på det folk, de er givne for, at det er overordent
lig tilfældigt, hvis én nations love kan passe til en an
den« (Montesquieu 1998, I, 3). Montesquieus værk 
handler ikke bare, som mange tror i dag, om magtens 
tredeling eller om magtadskillelse, men om lovene i en 
meget bred forstand, og værket er et naturligt sted at 
begynde for den, der vil reflektere over forholdet mel
lem national ret og det fremmede. Montesquieu talte 
om lovenes ånd, og hermed sigtede han til de mange 
faktorer, der var medvirkende til at gøre ethvert lands 
love til noget særligt for netop det land. Regerings
form, klima, jordbundsforhold og geografiske om
stændigheder, befolkningens levevis, frihedsgrader 
og religion var noget af det, man måtte se på, hvis man 
ville forstå et lands love til bunds. Lovene var i hans 
optik »afhængige af deres oprindelse, af lovgiverens 
formål og af den tingenes tilstand, de har grundlagt«. 
Man kan også gå et skridt videre og konstatere, at lov- 

OM DANSK OG FREMMED RET 147



givning for Montesquieu var et nationalt anliggende, 
og at forståelsen af et lands love byggede på iagttagel
ser af en række for det pågældende land særegne for
hold. Set i det perspektiv er al ret national og har sit 
grundlag i landets egne forhold.

Montesquieu levede i en tid, der troede på almene 
love, gyldige for enhver og under alle forhold, man 
talte om naturretten. Den var også hans udgangs
punkt, men det, der interesserede ham, var ikke de al
mene love eller principper, som man mente at kunne 
udlede af menneskets natur, men derimod det sær
egne, som han på grundlag af sine erfaringer fra bl.a. 
rejser og en omfattende lekture af rejsebeskrivelser 
mente at kunne finde hos andre folk. Det, Mon
tesquieu satte sig for at undersøge, var lovenes »af
hængighedsforhold« af de her nævnte faktorer, og det 
er dem, som han »set i sammenhæng« kalder lovenes 
ånd. I den tankegang var der ikke megen plads til 
overvejelser over indflydelsen fra fremmed ret.

Samtidig lagde Montesquieu også grunden til en 
såkaldt »lovgivningskunst«, en jurisprudentia legislato- 
ria, der handlede om, hvordan man skulle »forfatte 
gode og nyttige Love«, som den danske jurist Peder 
Kofod Ancher under indflydelse fra Montesquieu ud
trykte det senere i det 18. århundrede. Han blev grund
læggeren af den danske retshistorie som fag (figur 2).

Montesquieu viste i sit århundrede vejen for 
mange, der gerne ville se retten i et nationalt perspek
tiv. Tanken om retten som national satte sig fast, og 
det tog tid og krævede nye erfaringer, førend den er
kendelse slog igennem, at ganske vist er det sådan, at 
enhver nation har sin ret, men ikke al ret er national. 
Kolonimagters overførelse af europæiske retssystemer 
til oversøiske kolonier viste, at det godt kunne lade sig 
gøre at indføre fremmed ret på steder, hvor forhol
dene var ganske anderledes. Det havde spanierne og 
portugiserne gjort allerede siden det 16. århundrede, 
og linjen blev fortsat af engelske, franske og andre ko
lonisatorer. Lån af retsregler fra andre retssystemer 
hører siden det 19. århundrede til dagens orden, men 
også tidligere var situationen mere kompleks, end 
man skulle tro, hvis man holder sig til Montesquieu. 
Det skal vi se på senere, men først skal den problem
stilling kort introduceres, som handler om forholdet 
mellem national ret og fremmed ret.

Lån fra fremmed ret

Historien kender retssystemer, der prætenderer at 
være universelle. Hovedeksemplerne er romerretten i 
middelalderen og den katolske kirkes ret, den kanoni-

FiGUR 2. Peder Kofod Ancher (1710-1788) blev teologisk kandidat i 1730, 
men efter indførelsen af en juridisk eksamen i 1736 bestod han denne i 1738. 
Han blev professor i 1741 og rykkede i 1748 op i det første juridiske professorat. 
Han er især kendt for sit store værk om dansk lovhistorie (1769-1776), men han 
er tillige forfatter af responsa og en række andre juridiske værker, bl.a. om 
lensret.

ske ret. I dagens Europa er EU-retten et eksempel på 
en ret, der er bundet til et fællesskab og ikke en enkelt 
nation, men som tillige stiller krav til indretningen af 
den nationale retsorden.

Lån fra fremmed ret af enkelte regler eller ideer til 
indretning af dele af retssystemet er også hyppige. 
Med en fagterm taler man om reception af fremmed 
ret eller undertiden med et lån fra medicinen om »le
gal transplants«, når dele af et retssystem overføres til 
et andet. »Cross-fertilization« er et udtryk fra biolo
gien, der også peger på, at et retssystem kan befrugte 
et andet med nye regler eller begreber, eller man kan 
tale om reglers »transmigration«, som om der var tale 
om personer, der drog fra sted til sted og krydsede 
grænser.
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Receptionen kan være begrænset til enkelte regler, 
men den kan også have karakter af en en bloc reception, 
når store dele af et fremmed retssystem eller et retssy
stem i dets helhed indføres i et andet land. Sådan for
holdt det sig med romerretten, der siden omkring 1500 
ansås som fuldt ud reciperet i Tyskland, der ikke 
havde været en del af det romerske rige. Lande, som 
har været undergivet koloniherredømme, har i dag 
ofte retssystemer, der domineres af koloniherrens ret, 
typisk engelsk eller fransk ret, men som også kender 
til national ret i form af sædvaner. Ikke mindst i Afrika 
er et stort spørgsmål netop forholdet mellem den im
porterede europæiske ret og afrikanske sædvaner, 
men noget lignende kendes i Østasien og andre ste
der. Fra nyere tid kan nævnes lande, der ikke har væ
ret koloniseret, men som har gennemgået en moderni
seringsproces og i den forbindelse har importeret hele 
lovbøger fra andre lande. Det gælder fx Tyrkiet, der 
efter rekonstruktionen som en ny stat under Kemal 
Atatürk i 1920’erne indførte schweizisk lovgivning på 
privatrettens område og i strafferetten den italienske 
straffelovbog. Det, der oprindelig var fremmed, bliver 
på den måde en del af den nationale ret og er ikke 
længere fremmed. Tyrkisk ret er ikke schweizisk og 
italiensk ret, men netop tyrkisk ret. Japansk ret er også 
national, selv om den tyske Borgerlige Lovbog fra 
1900 kom til at spille en stor rolle som grundlag for 
opbygning af et moderne retssystem i reformperioden 
efter Japans åbning.

Dansk ret kender ikke til en sådan omfattende re
ception af fremmed ret, og det er vistnok en ret ud
bredt opfattelse, at dansk ret er ganske særlig national 
og har vidst at holde sig fri af fremmed påvirkning. 
Undertiden omtales romerretten som et sådant dansk 
ret fremmed system, som vi skal være specielt glade 
for ikke at have fået til Danmark. Som det gælder så 
meget, er samspillet mellem dansk og fremmed ret no
get mere kompliceret, end sådanne opfattelser kan 
give indtryk af. Dansk ret har sine særegenheder og 
også sin egen historie, men den historie handler i høj 
grad om en befrugtning fra fremmed ret, og det er 
dette samspil mellem dansk og fremmed ret, og den 
diskussion, som ikke mindst betydningen af fremmed 
ret for dansk ret har givet anledning til i årenes løb, 
der skal beskrives i denne korte afhandling.

Med bred pensel, men alligevel præcist har forfat
teren og journalisten V. C. S. Topsøe i midten af det 19. 
århundrede trukket hovedlinjerne i diskussionen om 
dansk og fremmed ret op:

Man har sagt, at kun den romerske Privatrets

Indtrængen i de nyere Folkeslags Retsforfatnin- 
ger danner et værdigt Sidestykke til hin uimod- 
staaelige Bevægelse, som har bragt de europæiske 
Stater til hos sig at optage og omdanne Grund
tankerne i den engelske Statsret: de konstitutio
nelle Ideer (Topsøe 1878, s. 1).

Indflydelsen fra romerretten og den engelske forfat
ningsret er grundelementer i en diskussion af dansk 
og fremmed ret. Hertil kommer så andre ingredienser 
af mere speciel karakter, men netop forståelsen af ro
merrettens betydning for retsstudiet og de engelske 
forfatningsideer for hele den retlige indretning af 
statsstyret siden 1849 er det enkleste og mest håndgri
belige udtryk for, at dansk ret ikke er blevet til i isola
tion. Om romerretten skrev Topsøe: »Det hører til vor 
juridiske Børnelærdom, at dansk Ret i ualmindelig 
ringe Grad lod sig paavirke af Romerretten og holdt 
sig fast paa den nationale Udviklings Grund« (smst.).

Topsøe var mest optaget af den konstitutionelle 
udvikling og mindre af privatretten og indflydelsen 
fra romerretten. Helt så enkelt, som han fremstiller 
det, er sagen da heller ikke, som det vil fremgå af det 
følgende. Lige så lidt som vi kan forestille os en dansk 
grundlov uden de konstitutionelle ideer i samtidens 
Europa, kan man forestille sig det juridiske studium 
uden romerretten.

Indførelsen af en juridisk eksamen
i Danmark

Jura er mange ting. Det er en praksis, der bl.a. handler 
om at undgå eller at løse konflikter, men det er også en 
bestemt tænkemåde i forbindelse med en sådan 
konfliktløsning. Det kræver ikke nødvendigvis en sær
lig juridisk indsigt, og langt op i tiden var opgaver, 
som vi i dag forventer løst af uddannede jurister, lagt 
i hænderne på personer uden nogen særlig juridisk 
sagkundskab, hvis man med jura forbinder den viden, 
der erhverves ved et fagstudium på et universitet eller 
anden uddannelsesinstitution. Det var helt frem til 
det 18. århundrede som regel lægmænd, der dømte, 
og i vidt omfang også lægmænd, der bistod andre 
som advokater for retten. Med indførelsen af en juri
disk eksamen på Københavns Universitet i 1736 (figur 
3) indledtes den retlige revolution, som førte til, at det 
også i Danmark ligesom i store dele af det sydlige Eu
ropa blev skik at lade konflikter løse af uddannede ju
rister og i det hele taget at fordre, at bestemte opgaver 
løstes af jurister.

Baggrunden for indførelsen af en sådan eksamen
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var et ønske fra regeringen om at styrke fagligheden 
hos de personer, som i praksis beskæftigede sig med 
juridiske spørgsmål uden at have en uddannelsesmæs
sig baggrund. Det drejede sig om dommere og advo
kater, der ofte var uden enhver teoretisk viden om 
jura. Den allerede omtalte fremtrædende danske jurist 
Kofod Ancher rejste det spørgsmål, om en uvidende 
eller en ond dommer var at foretrække, og han besva
rede spørgsmålet med, at den onde dommer dog, når 
han ville, kunne nå rigtige resultater, mens en uvi
dende dommer traf sin afgørelse helt i blinde. Ludvig 
Holberg yndede i epigrammer og andetsteds at spid
de netop den uvidenhed, som han mente var et kende
tegn ved rettens udøvere. Holberg var selv med til at 
bane vejen for et bredere syn på juraen ved at sam
menskrive en række europæiske klassiske juridiske 
værker af først og fremmest hollænderen Hugo Gro- 
tius og tyskeren Samuel Pufendorf til en indføring på 
dansk i tidens nye juridiske tanker, der gik under be
tegnelsen naturret (Holberg 1715-1716). Netop ønsket 
om, at dommere og advokater kendte til naturretten 
og dermed til almene grundsætninger for løsningen af 
retlige spørgsmål, når loven, som det ofte er tilfældet, 

ikke lige havde en bestemmelse, der passede, var en 
del af baggrunden for indførelsen af den nye eksa
men.

Jura kendte man i forvejen på universitetet, og der 
undervistes i romerret i hvert fald siden reformatio
nen, men juridiske kandidater var der ikke mange af, 
og den nye erkendelse var, at dommere og advokater 
havde brug for kendskab til landets egen ret og til na
turretten for at leve op til de krav, der måtte stilles for 
at kunne løses retlige tvister. Hvem der var den afgø
rende initiativtager bag indførelsen af den nye eksa
men, ved vi ikke, men ved den praktiske gennemfø
relse spillede den juridiske professor Andreas Hojer 
en vigtig rolle. Kravene til eksamen formuleredes så
dan, at det primært var kendskabet til naturretten og 
dansk ret, det nu kom an på, mens romerretten kom i 
anden række. At man skulle lære dansk ret, var indly
sende. Naturrettens betydning var, at her kunne dom
meren finde hjælp til at løse spørgsmål, som ikke var 
omhandlet i loven. Naturretten supplerede således 
den ofte kortfattede lovtekst.

Indførelsen af en juridisk eksamen i 1736 blev på 
ikke særlig langt sigt en revolution i uddannelsessy-

FiGUR 3. De cen
trale bestemmelser 
i den forordning af 
1736, der indførte 
juridisk eksamen, 
vedrører eksamens
kravene, som viser, 
at hovedsagen var 
kendskab til natur
ret og dansk ret og 
først derefter til ro
merretten.

150 DITLEV TAMM



q* f tot*» M

MiBhrc ft Im TiAlfcnm LHvfffth Dinfcum eq 
tkirniinkun, (Ki fünft wrt tf urnrlmr Tim trrfflr 
huj mrttcn *wrfh Chira^r af iuuiiNH JHiftu**- 
rrt.

f.
^dNtil Stwfofkn n»A *1 Eiwrwu JnrjJi.tm admitteris, 

flirt' minbrr hmb fi? ril dnrnfiNtirwh Facuk<trf ithbfl-i'nf'unb 
lit ft*vtr. Wbfo SeNiT^b <4 farjlfa, tot tw« m I« ?W& 
ftteit bant tr dunftttw jrf AcMhtniim. (vd fattii fwmrriifi 
fill in Omribur pjrcltm j jjrij[rnd.iTi-i» <f pr*-llcrc, ttboi frt 
CoKtCia hint hat Kwr. aatarbot h tnUr^aiT fin PrtAixwis 
privati ^icvui em irn ut c-3 StdWlb.

6,
Cw tipqti CwSltfe™ thiik twtr m& ubmurett ftnrfc- 

Ttl i intrtrarribus |tm |.‘i Jurv i'«ihli Cn-
rniuali CkrrnahS.T. (Mø* t ihtOfli imtjf« ten nN 'r.TTrntf 
fMniW «a 5?prf)T f<* Pq NttTmvim fra te twiinSe rutui Tun ■ 
ffr rlirr flerf* tewrr rtkr bf hiNi i br ÄnnKtiqr InbHt 
proHnefer tnutfliqr i i«pq ^nbiifr *4 fnkrtt ätttrmjaiki 
Orbn-in.itT, hl tüMFwvlf** Jir«üCA. iwjrbrt (ar bm in I »• 
mlw florqirm, trrwn fifritrn fan» finTirfltt Cara.ftfr mdbr 
H Wt Aparte t Cm MW <WffiTt SthrfUld AfftHJCüftx

Wik lultM kl Kwmme jurlift« twrtf BU *fttfltfä.Hllt 

CliarjHÜi rri flilirqtr CanJidari, ibil triutrnrtrrT>r^!i >rt? Juri- 
dhrr£tr|friftrlah7n.Tf i'l.Jtft^tttkta> 1>jtfBS>?IN FMtf«- 
bau hi i -i Tu, fom frm m bin (fnw forrkj qrf; C*t‘< r frtfüfrt fi»« 
lttH cliborcrrdc 3flblJl| pq Pfir Facl*J5 tarlntrt (Nil 
furtr», M UW C*ndid«rt> brr« ft ff * p«rr» 5<rt>l», mtf fd» 
tur PlftainioMr M nid famnw OTaatr r (?>n m l:J-- vttj« I Iwu- 
hs^iiHt Di&iff.-pratfltwrt Otnfur fcniijtbiit trt.

®. Star

ffim+hiismini f?;0 M iJT-

fc
5Uh Etmn rr frbi <M F«»-M».nii’ #<•

Mm twrPsfBlüHirf
albt« Mi»rib<itNf vn^fra^jtoq SUrtferWflW ffl« 

r«rii 14 < feft 11 twirhif iTMcfer rtrr t gjjaabrt cmfKEnJo t’1 <utr

fattMfiMk
Ä

«rot Stuiofi >•-. fc« mbf'wn
,. »/■ Xr ’.u liadlntd I«m SbHWi Ihwipgi* U tUi
Jkfl Nitr, rmr btt H 1' .Vd-nie™ P‘,h
«i M« M<W etsbpwi»"»*-

BÄ

^mSS£2S£!ä» »' f KJÄSÄ 
S&SS’S tÄTÄ
iw#' •&*es 

hrtrnPffr 14' CH «”***4'3nKffl^rt
irm&t M trrt+l- ®d W1 r|ja m'tc '! 5 

fter atw w. ■ . BCi)riJ|rbti on XnffiTri f«j faatil

< «H .Ht irr Sahn«« pr*1« Hxnnm tttfcNbrrC tfll rUr 
inbriiM'^ffjnHrrcnb JurtStMr-

3

stemet og førte til, at en professionel stand af jurister 
opstod, men det betød ikke, at der fra den ene dag til 
den anden forlangtes juridisk eksamen for at udføre 
juridisk arbejde. Det begyndte med et krav om, at ad
vokater for Højesteret var uddannede jurister, og si
den 1770’erne blev en juridisk eksamen også et krav for 
højesteretsdommere og dommere i den såkaldte Hof- 
og Stadsret i København; det blev den første domstol, 
der rekrutteredes alene blandt jurister.

Med den juridiske eksamen lagdes grunden til ud
viklingen af en dansk retsvidenskab, og efterhånden 
tegnes billedet af forskellige former for juridisk virk
somhed. Uddannede dommere dømmer, advokater 
bistår klienter med juridisk vejledning, og juridiske 
professorer bærer hovedansvaret for den teoretiske 
udvikling af juraen. Mens dommeren og rådgiveren er 
gamle funktioner, kan den juridiske professor og hele 
den videnskabeliggørelse af retten, som Universitetets 
uddannelse af jurister indebærer, betragtes som det 
formentlig vigtigste lån overhovedet inden for juraen 
af noget, der kan betragtes som fremmed. Jura som vi
denskab og ikke blot som en praktisk konfliktløsning 
bygger på en tradition, der går tilbage til romerretten, 

og i enhver ældre diskussion af det fremmede i dansk 
ret stod forholdet mellem dansk ret og romerretten 
som noget centralt. Og sådan måtte det også være i 
det 18. århundrede, da et juridisk studium begyndte at 
tage form i Danmark.

Patriotisme

For den, der ikke er fortrolig med retshistorie, står ro
merretten ofte som et fremmedelement, hvis betyd
ning for dansk ret anses for skræmmende, autoritær 
undertiden, og ofte som noget, der helst skal bortfor
klares. Realiteten er en anden og mere nuanceret. Ved 
romerretten forstår vi den ret, der er overleveret i sam
linger fra det 6. århundrede, som den romerske kejser 
Justinians navn er knyttet til, og som i århundreder si
den middelalderens universiteters opståen blev grund
laget for et juridisk studium. Romerretten var frem
med i lande, der ikke havde været en del af romerriget, 
mens stillingen var en anden der, hvor romerretten 
havde været gældende ret. Grænseområder var Tysk
land, hvor romerretten blev reciperet siden middelal
deren, og Frankrig, hvor romerretten var grundlaget
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figur 4. På Tøjhusmuseet i København opbevares i 
dag denne sten fra byporten i Rendsborg, der fortalte 
læseren, at Ejderen var grænsen for det romerske rige. 
Stenen hang i det 18. århundrede over porten til fæst
ningen i Rendsborg, som ligger ved Ejderen, der ud
gjorde grænsen mellem Slesvig og Holsten. Begge her
tugdømmerne var i århundreder delt mellem de got
torpske hertuger og de danske konger; men kun Hol
sten havde den tyske kejser som lensherre. Foto: 
Statens Forsvarshistoriske Museum. Tøjhusmuseet.

for retten i den sydlige del af landet, mens andre nor
mer gjaldt i den nordlige del, en splittelse, der først 
blev overvundet med Napoleons lovbog, Code civil fra 
1804.

Danmark var ikke en del af romerriget, og det blev 
understreget af den tekst, man kunne læse på en sten, 
der var indsat i Rendsborgs byport mod syd: »Eidora 
Romani terminus imperii« (figur 4). Ejderen var græn
sen til det romerske rige, og - kan man tilføje - der
med også til romerretten. Men så enkelt er det natur
ligvis ikke. Ingen jura uden romerret. Men romerret
ten og dens betydning stiller spørgsmål ved tanken 
om dansk ret som et grundlæggende dansk fænomen. 
Hvis man er optaget af tanken om en nær forbindelse 
mellem ret og nation, er forestillingen om romerretten 
som grundlaget for retlig tænkning mindre attraktiv, 
og det blev særlig klart, efterhånden som en national 
bevidsthed i det 18. århundrede begyndte at manife
stere sig. At hævde dansk rets nationale karakter blev 
en del af tidens patriotisme. Retshistorien blev patrio
tisk, når den pegede på dansk rets rødder i gammel 
dansk ret, og dansk ret blev identitetsskabende netop 
som udtryk for særlige gamle danske tænkemåder.

Samtidig med indførelsen af den juridiske eksa
men, og altså allerede inden Montesquieu havde for
muleret sit program i sit hovedværk om Lovenes Ånd, 
udsendte den juridiske professor Andreas Hojer en 
indføring i det juridiske studium, der udkom på latin 

(Hojer 1736) og i dansk oversættelse som Forestillingpaa 
en Dansk Jurist (Hojer 1744). Her kom han bl.a. ind på 
romerrettens betydning for en dansk jurist. Efter hans 
opfattelse burde »en jurist hos os for alle Ting giøre 
sig den Danske og Norske Ret vel bekiendt og deraf 
retteligen danne sig en ret Sammenhæng af vores In
denlandske Lovkyndighed« (Hojer 1744, Cap. Ill, § 
I). Romerretten havde efter Hojers opfattelse ikke 
større betydning for forståelsen af dansk ret. Om ro
merretten skrev han, at den »intet hielper til at lære 
den Danske Jurisprudentz, men snarere hindrer et reent 
og accurat Begreb deraf, og indvikler den i allehaande 
unyttige Spidsfindigheder og Fictioner, som ellers 
stedse have været langt fra vor Nordens trohiertige og 
fra Alders Tiid af eenfoldige Sæder« (smst. § II). Der
imod ville Hojer dog ikke benægte, at en allerede ud
dannet jurist kunne have glæde af at sætte sig ind i ro
merretten senere med dens rigdom af enkelttilfælde, 
hvorved forstanden kunne »meere skiærpes«, hvilket 
jo er en god ting for jurister. Men karakteristisk for 
denne opfattelse er altså, at udgangspunktet er en af
gørende forskel mellem dansk ret og romerretten.

Mere positiv over for betydningen af romerretten 
var Peder Kofod Ancher i sin Anviisningfor en Dansk Ju
rist fra 1777: »næsten alt, hvad der fortiener at kaldes 
Jurister har i mere end 2000 Aar udøst al deres store 
Geist og Fliid paa de romerske Love... Det er derfore 
vist, intet at vide af romerske Love og Jurister, er saa 
godt som ikke at vide, at der er Lovkyndighed til«. 
Han mente derfor, at det var »fornødent, at vore Juri
ster vide den romerske Lov« (Kofod Ancher 1777, § 
22). På den anden side mente Kofod Ancher ikke, at 
romerretten havde haft større betydning for dansk ret. 
For ham handlede det om juridisk metode, der kunne 
læres af de romerske jurister.

Den vægt, Kofod Ancher lagde på at fremhæve, at 
dansk ret havde egne nationale rødder, kommer tyde
ligt frem i det kobberstik, som pryder forsiden på 
hans hovedværk, En Dansk Lov-Historie (Kofod Ancher 
1769-1776; figur 5). Billedet viser et træ med rødder, 
der er blotlagt. Træet forestiller den danske enevældes 
lovbog, Danske Lov fra 1683. Rødderne er ældre danske 
love, og hen over rødderne står skrevet, at i roden 
finder man lovens liv og ånd: »In radice vita et spiri
tus«. Kofod Ancher spiller her på et billede fra Mon
tesquieu, som han klart henviser til med denne opfat
telse af dansk lovs nationale rødder. Landets love var, 
skrev Kofod Ancher, at anse »ikke som fremmede 
Vahre, men som indenlandske Frugter voxne i vor 
egen Grund« (Kofod Ancher 1769-1776 I, s. 393), og 
han gik så vidt som til at hævde:
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figur 5. Titelkobberet til P. Kofod Anchers lovhistorie illustrerer den grund
læggende tankegang, at lovenes liv er at søge i rødderne. Retten anskues som 
et træ med grene og rødder. Det er et billede, Kofod Ancher har hentet fra 
Montesquieu som en illustration af en sammenhæng mellem lovene og det 
sted, hvor de er blevet til og skal gælde.

Aldrig har det været brugeligt hos os at søge efter 
Love i fremmede Lande, allermindst i de tider, da 
fremmet var det samme, som fiendtligt, og alt 
udenlandsk, Folk, Vahre, Love, Skikke, var om 
ikke forhadt, saa dog mistænkt; tvertimod finder 
man, naar Love skulle enten gives eller bruges, at 
der blev spurgt om Sædvane og Landets egne 
Skikke (s. 395)

Kofod Ancher fremhævede det samtidig som et for
trin ved den bisp Gunnar af Viborg, som anses for en 
af hovedkræfterne bag redigeringen af Jyske Lov 1241, 
at han var »fri for den farlige Indbildning om de frem
mede Loves Fortrin« (s. 396).

Af samme grund var det også magtpåliggende for 
Kofod Ancher at afvise, at den tyske lovbog »Sach
senspiegel« fra begyndelsen af 1200-årene havde spil
let nogen rolle for Jyske Lov, og det påviste han i en 
særskilt afhandling, »Beviis, at vore gamle Love ikke 
ere tagne af Sachsenspiegel«, som er en del af hans 
lovhistorie. Han mente selv, at han undgik »den Last, 
som en blind patriotisk Iver pleier at føde af sig« (s. 
388), men det er nu svært at komme uden om, at han 
var en patriot, og at han brugte retshistorien til at 
fremhæve, at retten var national. Han anså det for en 
almindelig »Syge«, at man tidligere havde troet, at ro
merretten og kirkeretten, den kanoniske ret, havde 
haft stor betydning for dansk ret. Historikeren Arild 
Huitfeldt havde i begyndelsen af det 17. århundrede 
berettet om Jyske Lov, at den var indført for at erstatte 
romerretten eller »Kejser-Retten«, som hidtil havde 
været anvendt, fordi mange lærde og »meste Parten 
Bisper«, som havde studeret i udlandet, havde bragt 
kendskabet til romerret og kirkelig ret med sig hjem 
og anvendt den i praksis. Det var især denne opfat
telse, Kofod Ancher vendte sig imod i sin omtale af Jy
ske Lov, og han var særlig kritisk over for tanken om 
lån fra romerretten, mens han erkendte den kanoniske 
rets betydning.

I forbindelse med sin afstandtagen fra tanken om, 
at »Sachsenspiegel« havde været grundlag for de 
gamle danske love, fastslog han en vigtig grundsæt
ning for al retssammenligning, nemlig at man ikke 
kan slutte fra en regels lighed med en anden til, at der 
foreligger et påvirkningsforhold. Hans eksempel er i 
dag mere aktuelt end dengang. Kofod Ancher skriver, 
at ifølge Koranen får ved arv »en Dreng saa meget 
som to Pigers Andeel«. Tilsvarende regler findes i de 
middelalderlige danske landskabslove, uden at dog 
nogen vil antage, at vi her står over for kilden til Jyske 
Lovs første bog, femte kapitel, hvorefter en mand ta
ger altid dobbelt så meget i arv som en kvinde (s. 338).

Det er nærliggende at pege på, at i 1776, samme år, 
som Kofod Ancher udsendte det andet bind af sin 
danske retshistorie (eller lovhistorie, som han kaldte 
det), udsendte regeringen den såkaldte Indfødsret, 
der gav landets egne indbyggere fortrinsret til offent
lige stillinger. I forordningen om indfødsretten næv
nes landets børn, landsfaderen og »Landets Brød«, li
gesom fædrelandets historie og den særlige forbin
delse mellem monark og undersåtter omtales. Det 
passer fint ind i dette billede, at Kofod Ancher nu 
også kunne påvise, at landets børn af landets fader 
havde fået landets egen ret.
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Pragmatisme

Det var en »overdreven Patriotisme«, skrev den dan
ske jurist Anders Sandøe Ørsted (figur 6) i 1822, når 
Kofod Ancher ville nedsætte eller benægte romerret
tens betydning for dansk ret (Ørsted 1822, s. 459).* 1 
Det havde allerede udgiveren af Kofod Anchers sam
lede værker, J. F. W. Schlegel, påvist i sin udgave fra 
1807, men med Ørsted trængte den opfattelse rigtigt 
igennem, at fremmed ret ikke blot havde haft betyd
ning for dansk ret, men at der også rent faktisk var no
get at lære af fremmed ret. Det gav derfor ikke mening 
uden videre at forholde sig kritisk til reception eller 
lån fra fremmed ret.

i. Ørsteds betragtninger om fremmed ret findes fortrinsvis
i første del af hans Haandbog over den danske ognorskeLovkyndig- 
hed I (1822). Om Ørsted og fremmed ret kan i øvrigt hen
vises til Tamm 1976.

Ørsted havde et omfattende kendskab til den sam
tidige tyske retslitteratur, og han var fortrolig med ti
dens store lovbøger, hvor særlig den franske Code civil 
spillede en vigtig rolle. For ham var retten ikke noget 
nationalt, der skulle hæges om som et klenodie, men 
derimod en levende organisme, der skulle fungere i et 
dynamisk samfund. Retsreglerne skulle ikke bedøm
mes efter deres egenskab af nationale eller ej, men ef
ter om de fungerede efter hensigten, som grundlæg
gende var at lette og fremme samlivet mellem menne
sker eller med hans ord »Samquemmets Tarv«. Det 
var derfor efter hans opfattelse en god ide at skele til 
retten i andre lande. Herved kunne man blive op
mærksom på »Retsopgaver«, som man ikke havde 
tænkt på. Man kunne også få stof til eftertanke over 
eksisterende love, hvis dansk ret var i uoverensstem
melse med fremmed ret, eller fremmed ret kunne lige
frem være en »Autoritet«, når det gjaldt om at finde 
det »Rette og Fornuftsmæssige«. I endnu andre til
fælde var det vigtigt at se på fremmed ret for at opnå 
overensstemmelse på områder, hvor der var interna
tionalt samkvem.

Det er en ny opfattelse af retten som et redskab for 
mennesker til at indrette samfundet hensigtsmæssigt, 
der ligger bag Ørsteds betragtninger over nytten af 
fremmed ret. Som embedsmand i den daværende cen
traladministration, Kancelliet, var Ørsted selv med til 
at gennemføre lovreformer. Eksempler er arveretten, 
hvor han lod sig inspirere af den østrigske lovbog fra 
1811 i sin opstilling af arvegangsreglerne i familien. Et 
andet eksempel er indflydelsen fra bayersk ret på de 
regler om registrering af fast ejendom, der indførtes 
1845.

figur 6. Anders Sandøe Ørsted (1778-1860) regnes ofte som nyere dansk rets
videnskabs fader. Han blev aldrig knyttet til universitetet som lærer, men hans 
karriere begyndte ved domstolene i 1801 og fortsatte efter en periode som 
højesteretsdommer 1810-1813 i centraladministrationen som ansat i Danske 
Kancelli, der administrerede justitsvæsenet og forberedte ny lovgivning. Som 
retsvidenskabsmand var han meget produktiv som udgiver af tidsskrifter og 
forfatter af banebrydende afhandlinger og enkelte større værker, bl.a. seks- 
bindsværket HaandbogoverdendanskeognorskeLovkyndighedi?>‘2‘2-s?>2,S- Med ud
gangspunkt i et indgående kendskab til samtidens tyske retslitteratur forenet 
med usædvanlige analytiske evner og stor juridisk viden gav han i sit store for
fatterskab inden for en lang række juridiske discipliner dansk ret et nyt grund
lag. Efter 1849 var han tillige aktiv som politiker og en periode 1853-1854 rege
ringsleder.

Retten i Europa har siden middelalderen været in
ternational, og det 18. århundredes patriotiske jurister 
dannede en art parentes, når de søgte at bagatellisere 
indflydelsen udefra, som Ørsted da også havde et så 
klart blik for i sine skrifter fra de første årtier af det 19. 
århundrede.
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Nye impulser og discipliner

I det 19. århundrede skete en voldsom udvikling af 
dansk ret væk fra det grundlag, som var fastholdt med 
Danske Lov fra 1683, der som nævnt i vidt omfang byg
gede på ældre dansk ret. Diskussionen om indretnin
gen af strafferetten blev voldsomt påvirket af tysk 
strafferetsvidenskab, men særlig tydeligt blev de uden
landske strømninger i forbindelse med tankerne om 
indretningen af statens styre. Det var »de konstitutio
nelle Ideer«, der holdt deres indtog. Siden 1835 ind
kaldtes såkaldte rådgivende stænderforsamlinger, 
som var indrettet efter preussisk forbillede. Indførel
sen af det konstitutionelle monarki i 1848 til afløsning 
af enevælden havde klare europæiske forbilleder, og 
den grundlov, som indførtes i 1849, byggede på en 
lang række fremmede forfatninger med Belgiens for
fatning fra 1831 som det vigtigste forbillede.

Tyskland og tyske universiteter var i det 19. år
hundrede foretrukne mål for danske juristers studie
rejser. Universitetet i Berlin havde en særlig tiltræk
ningskraft. Her underviste Tysklands ubestridt fø
rendejurist i første halvdel af det 19. århundrede, F.C. 
von Savigny. Blandt hans tilhørere var i 1830’erne den 
nationalliberale jurist Orla Lehmann, der i sine erin
dringer gav en malende beskrivelse af Savignys impo
nerende skikkelse og fremtræden, men som samtidig 
glædede sig over, at romerretten ikke var nået til Dan
mark. I Tyskland lærte danske jurister videnskabelig 
metode, og en meget stor del af de danske juridiske 
professorer i det 19. århundrede havde studeret i Tysk
land. Især faget obligationsret, der handler om afta
ler, erstatning og andre forpligtelser, udformedes i det 
19. århundrede under indflydelse af tysk retsviden
skab.

Hele nye juridiske discipliner er i Danmark udvik
let med forbillede i fremmed ret. Et særlig klart ek
sempel er den såkaldte forvaltningsret, som handler 
om de juridiske normer, der gælder for udøvelsen af 
offentlig forvaltning. I Frankrig udvikledes en række 
grundsætninger herom i det 19. århundrede, og en 
tysk jurist, Otto Mayer, skrev i slutningen af det 19. år
hundrede en bog om forvaltningsretten, der bl.a. ind
drog de franske erfaringer, men som selvfølgelig også 
byggede på tysk praksis. Et begreb, der var udviklet i 
den sammenhæng, hedder på fransk »détournement 
de pouvoir«. På dansk er begrebet oversat til »magt
fordrejning«; den foreligger, såfremt en myndighed 
misbruger en beføjelse på et område til at fremme an
dre formål. I Danmark var det juristen Poul Andersen, 
der siden 1920’erne byggede forvaltningsretten op 

som et juridisk fag ved Københavns Universitet, net
op med forbillede i franske og tyske erfaringer. Siden 
da har den såkaldte »offentlige ret« været en væsent
lig del af det juridiske studium på linje med juraens 
traditionelle kerne, »privatretten«, der handler om 
ægteskab, arv, obligationsrettens kontrakter og erstat
ning, foruden beskyttelse af ejendomsretten m.v. Som 
det vil være fremgået, er begge disse grene af juraen i 
høj grad befrugtet af fremmed ret.

Det hører med til historien om dansk og fremmed 
ret, at der siden 1872 afholdtes møder mellem nordiske 
jurister, og at et af formålene med disse møder var at 
skabe et nordisk modstykke til især handelsretten i 
Tyskland. Det betød ikke, at man ikke ved udformnin
gen af regler lod sig inspirere udefra, men resultatet 
var en helhed, der fremtrådte som særegen nordisk. 
Når jurister, der beskæftiger sig med at sammenligne 
forskellige retssystemer, overvejer, hvordan man skal 
beskrive nordisk ret i forhold til andre lande, er det al
mindeligt at betragte nordisk ret som en særlig »rets- 
familie« i forhold til andre sådanne »familier«, fx den 
engelske og amerikanske common law eller den kon
tinentaleuropæiske såkaldte »civil law«, der med 
Frankrig og Tyskland som hovedeksempler leder sin 
ret tilbage til romerretten. Men selv om dansk ret sam
men med retten i de øvrige nordiske lande kan betrag
tes som en sådan egen »familie« med sin egen historie 
og særtræk, betyder det ikke, at nordisk ret har været 
upåvirket af fremmed ret. Tværtimod hører det med 
til forberedelsen af nye love at undersøge fremmed 
ret, sådan som Ørsted havde anbefalet det.

Internationalisering

Mens tysk og fransk ret i det 19. århundrede spillede 
en betydelig rolle i danske juristers uddannelse, er bil
ledet vendt i årene efter 2. Verdenskrig. Blikket er nu 
vendt mod de engelsktalende lande. USA’s betydning 
har afspejlet sig i indførelsen eller anvendelsen af 
mange engelsksprogede begreber inden for særlig 
kontraktsretten, og det diskuteres, om også Danmark 
går i retning af at tillægge juraen og juridisk konflikt
løsning større betydning end tidligere, efter inspira
tion fra USA.

Siden 1973 har Danmarks medlemskab af EF, se
nere EU, ført til harmonisering på en lang række om
råder, hvor andre retsprincipper end de danske eller 
nordiske har været grundlaget. Men det skal bemær
kes, at forholdet mellem EU-ret og dansk ret er et an
det end mellem fremmed ret, forstået som andre natio
nale retssystemer, og dansk ret. EU-retten er ikke 

OM DANSK OG FREMMED RET 155



fremmed ret, men det drejer sig naturligvis heller ikke 
om dansk ret i sædvanlig forstand. Det særegne er, at 
EU-retten udarbejdes og vedtages af organer, som ef
ter den danske grundlov har fået tillagt beføjelser, der 
ellers tilkommer danske myndigheder. Det er det, stri
den om EU handler om, nemlig omfanget af den kom
petence, som er tillagt EU’s organer. Når EF-domsto- 
len træffer en afgørelse, bliver den ikke dansk ret, men 
den får umiddelbar betydning for den måde, hvorpå 
danske myndigheder kan agere, hvis man vil holde sig 
inden for rammerne af de forpligtelser, man har påta
get sig ved at tilslutte sig fællesskabet. EU er en over
national institution, og institutionens ret til at lovgive 
for medlemslandene følger af en traktat, som i Dan
mark er gennemført efter en særlig procedure i Grund
loven om afgivelse af suverænitet til andre myndighe
der end danske. Så i den forstand er EU-rettens for
skrifter slet ikke fremmed ret. Der er heller ikke tale 
om national dansk ret. En del forskrifter retter sig til 
myndigheder, mens andre retter sig direkte til bor
gerne, og de skal følges, som var det national dansk 
ret.

En anden sag er, at der bl.a. inden for rammerne af 
EU er bestræbelser i gang for at harmonisere, som det 
hedder, forskellige retsopfattelser. Der er markante 
forskelle mellem på den ene side engelsk såkaldt com
mon law og engelsk retsopfattelse i det hele taget og 
på den anden side den måde, hvorpå kontinentaleuro
pæiske jurister tænker og anvender retten. Meget er 
udlignet, men forskellene er der, og de søges overvun
det i dialog mellem jurister fra forskellige lande. En 
sådan harmonisering og dens resultater er ikke EU- 
ret, men en bestræbelse på at overføre grundideen om 
europæisk samarbejde og skabelsen af et enkelt mar
ked til andre dele af retssystemet, hvor forskelle kom
plicerer samhandelen. Det er der meget godt at sige 
om, men der er også kritiske røster, som bygger på en 
opfattelse af, at national variation og fremhævelse og 
forståelse af forskelle også er en del af det europæiske 
projekt.

Noget anderledes end med EU-retten forholder 
det sig med fremmede regler, der ved lov er direkte in
korporeret som en del af dansk ret. Det gælder fx Den 
europæiske Menneskerettighedskonvention, der i 1992 
ved en særlig lov blev en del af dansk ret.

Konklusion

Det er vanskeligt at forestille sig dansk ret, som den er 
i dag, uden indflydelse fra fremmed ret. Hojers og Ko
fod Anchers opfattelse af en snæver forbindelse mel

lem ret og nation er veget for en langt mere åben kos
mopolitisme. Ret er national, men reglerne behøver 
ikke at være nationale i deres oprindelse. Det var net
op på det tidspunkt, hvor nationalromantikken præ
gede litteraturen, at retsvidenskaben med Ørsted 
fandt tilbage til et mere realistisk syn på sammenhæn
gen mellem dansk ret og det øvrige Europa. Men man 
må ikke tro, at det betød en fuldstændig åbenhed for 
at erkende det fremmede. For Ørsted og for andre, der 
har ladet sig inspirere af fremmed ret, har det været af
gørende, at de regler, som blev reciperet, passede til 
og opfattedes som dansk ret. Det handlede om udvik
lingen af en dansk retsvidenskab og om dansk ret som 
nationalt retssystem. Fremmed ret var fremmed, men 
den kunne anvendes, hvor den passede til dansk ret og 
kunne bringes i overensstemmelse med danske rets
grundsætninger. Patriotismen var væk, men man var 
stadig national.

I dag ser det anderledes ud. Tanken om at fast
holde danske retsgrundsætninger har måttet vige for 
behovet for fornyelse og accept af retsinstitutter, der 
anvendes internationalt uden hensyn til deres forbin
delse med dansk ret. Jurister kan beklage, at der på 
denne måde dukker fremmedelementer op i et ellers 
sammenhængende retssystem. Der er ikke den samme 
kohærens i dansk ret, som man kendte tidligere, og 
det er heller ikke entydigt, hvad forholdet er mellem 
dansk og fremmed ret.

Ret og retsvidenskab består af såvel almene reflek
sioner og metodisk kunnen som af kendskab til detal
jer. Danske jurister har en forpligtelse til at udvikle 
dansk ret som nationalt retssystem. Spændingen og 
udfordringen for fremtiden, når det gælder det dan
ske over for det fremmede, bliver muligvis, at vi vil 
møde to slags jurister. Der vil være dem, der passer 
dansk ret hjemme og sørger for, at dagligdagens 
konflikter løses efter dansk ret, og så vil der være dem, 
som bevæger sig i et internationalt eller globalt miljø, 
hvor kendskab til meget andet end dansk ret er nød
vendigt. Af den sidste slags er der allerede en del, og 
de efterspørger naturligvis ikke uden videre en natio
nalt baseret uddannelse i dansk ret, men ønsker en in
ternational bredde. Det er ikke realistisk at forestille 
sig, at der ikke i fremtiden bliver brug for jurister, der 
kan dansk ret. Tværtimod, dansk er et retssprog, og 
det vil det blive ved at være. Det kan derfor ikke nytte 
at lade en stor del af retsundervisningen foregå på en
gelsk. Danske juridiske begreber er blevet danske, 
også når de har fremmed rod, og det er danske univer
siteters opgave at uddanne jurister, der kan virke i en 
national sammenhæng, og som har det videnskabe
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lige juridiske grundlag for at arbejde med dansk ret. 
Det blev indført med den juridiske eksamen og den 
litteratur om jura, som fulgte i kølvandet på den juri
diske revolution i 1736. Men det fremmede er rykket 
nærmere, og forholdet mellem dansk og fremmed ret 
er langt mere komplekst end tidligere. Ørsted talte om 
en »overdreven Patriotisme«. Den er for længst væk, 
når det gælder dansk ret i forhold til det fremmede, 
men som det gælder så meget, der er dansk, og som vi 
værner om, er der også blandt danske jurister bekym
ring for, hvorledes nedarvet retsopfattelse kan forenes 
med det meget nye og fremmede, der i dag opfattes 
som en del af dansk ret. Det bliver et af fremtidens 
spørgsmål, om dansk ret evner at forny sig i en inter
national verden og finde en balance, der gør det mu
ligt, at det nationale og det fremmede bringes i har
moni.
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Drænrørets indførelse og betydning i 
et landbrugs- og miljømæssigt perspektiv
AF HENRIK BREUNING’MADSEN

Introduktion

Vand er en af de vigtigste faktorer for en succesfuld 
planteavl, der er grundlaget for de civilisationer, vi 
har i dag. I store landbrugsområder er vand den mest 
begrænsende faktor for planteavlen, da der enten er 
for tørt eller for vådt. Mennesket har derfor siden 
landbrugets indførelse forsøgt at kompensere for det
te gennem forskellige tiltag, afhængigt af områdets 
klima, topografi med videre og samfundets teknologi
ske stade. Er der for lidt vand til at sikre en god høst, 
anvendes forskellige former for vanding, hvor det er 
muligt, såsom overrisling med flodvand eller op
pumpning af grundvand, der fordeles over markerne 
ved »sprinkler irrigation«. Områder med for meget 
vand afvandes ved forskellige foranstaltninger som 
grøftning, underjordisk dræning og udretning af 
vandløb. I visse egne, fx de tørre områder eller san
dede områder i mere fugtige egne, er det vanding, 
som er det vigtigste tiltag, medens det i lavtliggende 
områder eller på leret jord er afvanding. I mange til
fælde er vanding og afvanding dog sammenhørende 
foranstaltninger, fx i de tidlige civilisationer langs de 
store floder som Nilen og Eufrat-Tigris, hvor der blev 
grundlagt overrislingssystemer for mere end 5000 år 
siden, men hvor man også måtte lave systemer, der 
kunne afvande markerne, når floden under flom gik 
over sine bredder og overskyllede store områder.

I denne artikel vil der blive fokuseret på afvandin
gen i Danmark, især med henblik på effekten af indfø
relsen af ny teknologi, nemlig teglrørdrænet, som blev 
udviklet i første halvdel af 1800-tallet i England. Der 
vil blive givet en historisk gennemgang af drænrøret 
fra dets introduktion i Danmark i midten af 1800-tal- 
let, til det blev udfaset i 1970’erne, hvor en ny tekno
logi, den gravefri dræning med plastrør, indførtes.

Afvanding generelt

Afvanding anvendes til at bortlede det overskydende 
og derfor skadelige vand fra de dyrkede arealer. Van
det kan stamme fra tilstrømning af grundvand fra hø
jere liggende arealer, som giver anledning til et for 
højtliggende grundvand på markerne nedenfor eller 

en egentlig forsumpning med tørvedannelse. De må 
derfor afvandes for, at kulturplanterne kan trives, og 
landmanden kan færdes på jorderne med maskiner. 
Afvanding kan også være nødvendig på især lerjorder 
med tætte underjorder for at bortlede overflødig ned
bør, der ikke hurtigt nok kan synke ned i underjorden 
og forsvinde ud af rodzonen. Sker dette ikke, dannes 
der et temporært grundvand i ringe dybde, der først 
forsvinder, når nedbøren bliver mindre end fordamp
ningen. Det overskydende vand fra markerne ledes ud 
i åer, søer eller havet. Man skelner ofte mellem detail
afvanding, som er afvanding af markerne, og hovedaf
vanding, som samler vandet fra detailafvandingen og 
leder det ud til større vandløb og søer. Det er dog ofte 
svært at skelne skarpt mellem de to afvandingsformer.

Afvanding kan hovedsagelig foregå i åbne kanaler 
(grøftning) eller i underjordiske kanaler, fx drænrør. 
Det er teknologisk nemmest at afvande ved grøftning, 
men underjordisk dræning har mange væsentlige for
dele, især ved detailafvanding af marker, hvor grøf
terne eller rørdrænene skal ligge med 10-20 meters af
stand. Åbne grøfter vil derfor være til stor gene for 
markarbejdet; maskinerne har svært ved at passere 
grøfterne, som altså umuliggør en moderne rationel 
drift. Grøfterne optager også et stort areal, der let kan 
udgøre 10% af det samlede markareal; de gror let til i 
ukrudt, hvorfor der skal grødeskæres, og der skal lø
bende foretages oprensninger af sand og slam. Ende
lig kan kreaturerne falde ned i dem, hvis der ikke heg
nes. Der er derfor gennem tiderne blevet eksperimen
teret med udviklingen af underjordisk afvanding.

Historisk gennemgang af 
underjordisk dræning

Underjordisk afvanding blev allerede i det første år
hundrede e.Kr. omtalt af den romerske landbrugseks
pert Columella, der beskrev grøftning og underjor
disk dræning og anbefalede dræning til omkring 90 
cm’s dybde. Der er dog ikke tale om drænsystemer 
med rørdræn, men om delvis opfyldning af render fra 
bunden af med sten, grus og risknipper, der har større

figur i. Poten
tielle afvandings
behov i Danmark. 
Kilde: Madsen 
mfl. 1992. Publice
ret med tilladelse 
fra Det kongelige 
danske geografiske 
Selskab.
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vandledningsevne end den omgivende jord. I middel
alderen var dræning med underjordiske ledninger 
stort set ukendt, medens afvanding med grøftning var 
en kendt teknik, som blev indført i Danmark af mun
kene i noo- og I2OO- tallet.

Afvanding med lukkede ledninger bliver først om
talt igen af franskmanden Olivier de Serres i et værk 
fra 1600, hvor det anbefales at afvande med ledninger 
af halm. Det er dog især i England, dræningen rigtigt 
udvikles. Det skyldes bl.a. det fugtige klima, som gi
ver afvandingsproblemer på lerede jorder. Allerede 
kaptajn Walther Blight, der var en kendt militærper
son, udgav et værk om dræning i 1652, men det var 
ildsjæle som Joseph Elkington, der levede i tiden om
kring 1800, og den noget senere James Smith, der fik 
afgørende indflydelse på udviklingen af den moderne 
og revolutionerende dræningsteknik. Endnu i begyn
delsen af 1800-tallet brugte man grus, sand eller halm 
som ledningsmateriale, men man eksperimenterede 
også med andre måder, fx lagde man tov i bunden af 
de gravede grøfter på lerede jorder, dækkede dem til 
og trak tovet ud. Derved fremkom et rørformet hul
rum, der kunne bruges som dræn. En mindre revolu
tion kom, da man i begyndelsen af 1800-tallet fremstil
lede horse shoe tiles, der bestod af en med hånden formet 
hvælving af brændt ler, som hvilede på en flade af 
brændt ler. De var ganske vist dyre at lave, ret besvær
lige at transportere og ikke helt lette at anbringe, men 
de introducerede det brændte tegl i dræningen.

Det store spring fremad kom, da man begyndte at 
lave cylindriske lerrør til dræning. De blev første gang 
fremvist på dyrskuet i Derby i 1843, °g i løbet afkort 
tid blev de udviklet til fuldkommenhed. De var billige 
og nemme at arbejde med, og et storstilet dræningsar
bejde gik i gang i England.

Introduktionen af rørdrænet i Danmark

I midten af 1800-tallet var kun få procent af Danmark 
afvandet, formodentlig mindre end 2%, og det var 
stor set udelukkende ved grøfter og kanaler. Store 
arealer var ikke afvandet, men havde behov for det, 
hvis landbrugsproduktionen skulle stige. Og en sti
gende landbrugsproduktion var der brug for i Europa 
i midten af 1800-tallet med det voldsomt stigende be
folkningstal. Figur i viser det potentielle afvandings
behov i Danmark. Kortet er konstrueret ud fra Lands
kontoret for Planteavls afvandingsundersøgelse i 
I972'73 °g jordbundsundersøgelser langs DONG’s 
hovedtransmissionsledninger for naturgas, der går på 
tværs af Danmark fra Vesterhavet til København og 

op gennem Jylland fra den tyske grænse til Egtved.
Det bemærkes, at mere end 75% af de lerede jorder 

i Østdanmark har et afvandingsbehov, medens 25%- 
50% af de finsandede jorder i Nordjylland og dele af 
bakkeøerne i vest har et afvandingsbehov. De grov- 
sandede hedesletter i vest samt dele af bakkeøerne er 
naturligt meget veldrænende på grund af den grove 
tekstur, og mindre end 25% har et afvandingsbehov. 
Samlet set har ca. 50% af det danske landbrugsland et 
afvandingsbehov, så udviklingen af de korte cylindri
ske drænrør af brændt ler i England kom som sendt 
fra himlen, og stort set al detaildræning af landbrugs
jord i Danmark i perioden 1850-1970 er blev udført 
med disse drænrør.

Introduktionen af drænrør i dansk landbrug gik 
meget hurtigt. Allerede i 1848 blev de første importe
rede drænrør fra England nedlagt i dansk jord. Det 
var på Gjeddesdal ved Tåstrup, og et par år senere 
skete det på Ourupgård og Frijsenborg. Importen af 
drænrør fra England varede ikke længe, idet danske 
teglværker snart importerede drænrørsmaskiner fra 
England og begyndte en indenlandsk produktion. 
Unge landmænd blev af Det kongelige danske Land
husholdningsselskab sendt til England for at lære 
dræningspraksis. Senere blev uddannelsen af dræn
mestre sat i system, og en voldsom dræningsaktivitet 
kom derefter til at præge landet. På det teoretiske plan 
blev der også udsendt en række oplysende skrifter om 
dræning, fx udgav Møller Holst i 1850’erne en bog 
med titlen Veiledning i Draining på Gyldendal, der ud
kom i flere udgaver, og D. Hannemann publicerede 
gennem Det kongelige danske Husholdningsselskab i 
1876 Vejledning til Dræningens Udførelse paa større og mindre 
Gaarde. I begyndelsen blev dræningen udført af små 
lokale drænmestre, men efter århundredeskiftet blev 
en stor del af dræningsarbejdet projekteret af Det 
danske Hedeselskab, der i dag har et stort arkiv over 
drænaktiviteterne i Danmark. De brændte lerrør kun
ne have forskellige dimensioner alt efter dræningens 
karakter. I begyndelsen var de ikke størrelsesmæssigt 
standardiserede, men efter 2. Verdenskrig udarbejdede 
Dansk Ingeniørforening normer, der blev godkendt 
af Dansk Standardiseringsråd, og fra 1948 skulle rø
rene have bestemte diametre og længder. De tynde rør 
(med syv forskellige diametre under 20 cm) skulle fx 
have længden 33,3 cm, medens de tykkere rør også 
kunne produceres med længden 66,6 cm (se figur 2).

Der findes ikke nogen sikker statistik over udvik
lingen af dræningen i Danmark, men baseret på antal
let af producerede drænrør og mængden af rør an
vendt pr. ha kan man vurdere dræningsaktiviteten i de
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figur 2a. Drængrøfter gravet for afvanding af en 
mark.

figur 2b. Drængrøft med drænrør, der er parat til at 
blive lagt i jorden.

forskellige egne af landet fra 1850 til 1930. Derefter 
kan man anvende arkivmateriale fra Det danske He
deselskab, ansøgninger til Landbrugsministeriet om 
tilskud til dræning og dræningsundersøgelser foreta
get af Landsudvalget for Planteavl (Aslyng 1980; Skri
ver og Hedegaard 1973, Elsnab Olesen 2009).

Jylland

Danmark
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I figur 3 er vist det drænede areal i Danmark siden 
rørdrænets indførelse. Der er to store dræningsperio
der, nemlig tiden 1860-1900 og perioden fra begyndel
sen af 1930’erne til 1970. Her blev dræningen opmun
tret ved statslige tilskud, fx med grundforbedringslo
ven af 1937, hvor der gives tilskud på 50% til indkøb af 
drænrør og tilsvarende til lønninger, såfremt de be
skæftigede var arbejdsløse og oppebar understøttelse 
eller kom fra et andet grundforbedringsarbejde. Dræ
ningsarbejdet kan altså i perioder opfattes som en ak
tivitet, der blev stimuleret for at nedbringe arbejdsløs
heden. I den første periode drænedes lerjordene på 
øerne og i Østjylland, medens den største drænings
aktivitet i den anden periode lå i Jylland, hvor især 
lavbundsområderne blev drænet. Betragtes udviklin
gen i det drænede areal før 1930’erne, var omkring 2% 
af øerne drænet i i860, i 1880 ca. 35% og i 1930 ca. 50%. 
I Jylland var mindre end 2% drænet i i860, i 1880 var 
ca. 20% drænet i Østjylland, medens kun omkring 5% 
var drænet i det øvrige Jylland. I 1930 var omkring 
25% af Østjylland drænet og ca. 10% i det øvrige Jyl
land. Den store dræningsaktivitet fra 1930-1970 viser 
sig i en procentuelt stor stigning i det drænede areal i 
Jylland, som i Østjylland stiger fra ca. 25% til 45% og 
i det øvrige Jylland fra ca. 10% til 35%. I alt er ca. 50% 
af det danske landbrugsland i 1970 drænet og næsten 
udelukkende med rørdræn.

Selve dræningsarbejdet skete i overvejende grad 
manuelt med skovl og spade, og drænrørene blev lagt 
ned i ca. 1 meters dybde. Med udgangspunkt i, at 50% 
af landbrugsarealet i 1970 var drænet, hvilket svarer til 
ca. 15.000 km2, og at drænrørene ligger med en af
stand på omkring 15 meter, svarer det til ca. en million 
kilometer drænrør; det er 25 gange rundt om Jorden 
eller en tur til månen og retur, og så er der endda en 
del i overskud. Det er så sandelig imponerende.

figur 3. Dræningsaktiviteten i Danmark siden i860. 
Omtegnet figur efter Elsnab Olesen 2009.
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Man kan stille sig det spørgsmål, om nu alt dræne- 
ligt land i Danmark er blevet drænet, eller om der sta
digvæk resterer noget. Det belyses af en dræningsun
dersøgelse udført af Landskontoret for Planteavl i 
1972-1973. Undersøgelsen gennemførtes af de land
økonomiske foreningers planteavlskonsulenter med 
sagkyndig bistand fra Det danske Hedeselskab, der 
skønsmæssigt har udført omkring 75% af dræningerne 
i landet. De har derfor et meget omfattende arkiv over 
dræninger her i landet. Undersøgelsen var en stikprø
veundersøgelse på ca. 1% af ejendommene. Ved under
søgelsen blev hver enkelt ejendoms jord inddelt i mi
neraljord (højbundsjord) og humusjord (lavbunds
jord), og for de to arealkategorier blev følgende vur
deret:

- % drænet
- % behov for pletdræning
- % behov for nydræning.

De undersøgte ejendommes samlede areal udgjorde 
28.465 ha, hvoraf 3973 ha blev betegnet som humus
jord og resten som mineraljord. For materialet som 
helhed blev der for mineraljorden fundet, at 47% var 
drænet, mens 4% havde behov for pletdræning og 4% 
for nydræning. Af humusjorden var 62% drænet, 5% 
havde behov for pletdræning og 16% behov for ny
dræning. Der er altså stadigvæk brug for dræningsak
tiviteter, især til omdræninger, når de gamle dræn bry
der sammen, men også i mindre grad til nydræninger. 
På lerjorder har det vist sig, at drænsystemerne kan 
fungere i mange år, 80-100 år, før drænrørene kollap
ser, og omdræning er nødvendig. Men i humusrige 
jorder sker det meget tidligere på grund af sætninger 
i jorden, der medfører, at drænrørene kravler opad og 
forskubber sig i forhold til hinanden, hvorved dræ
ningseffekten forsvinder.

I dag bliver ny- og omdræningerne ikke udført 
med de gamle drænrør, fordi gravefri dræning med 
plastrør i løbet af 1970’erne blev mere og mere ud
bredt. Den er i dag totalt dominerende, og kun i spe
cielle tilfælde bruges stadigvæk kædegraver. Ved gra
vefri dræning nedføres en perforeret plastslange di
rekte i jorden med en »kniv«, der trækkes gennem jor
den af en stor traktor. Computerteknologien med gps- 
systemer er nu så udviklet, at man ved hjælp af en 
præcis stedbestemmelse via satellitter kan nedlægge 
plastslangerne med det rette fald og den optimale af
stand. En æra i dansk historie er slut, de brændte 
drænrør har udspillet deres rolle.

Dræningens betydning for 
landbrugsproduktionen

Historisk set har det længe været erkendt, at våde jor
der landbrugsmæssigt er dårlige, og at afvanding er 
nyttig. Munkene indførte grøftning i Danmark alle
rede i 1100- og 1200-tallet, men det kom arealmæssigt 
aldrig til at spille den helt store rolle. At våde jorder 
ansås for dårlige, fremgår fx i beskrivelserne af de for
skellige jorder i vore tidlige matrikler. I Christian V’s 
matrikel fra 1688 beskrives god sædejord blandt andet 
som »Ler- og Muldjord, som ikke ligger for sidt [dvs. 
vådt]«, og til slet og ringe sædejord regnes »Sumpet 
Lerjord og Sand«og »sur Jord som mesten ligger un
der Vand«.

Så sent som i beskrivelsen af den bedste jord i Dan
mark i 1844-boniteringen, takst 24, som lå i Karlslun
de nord for Køge, tages afvandingstilstanden i be
tragtning. Prøvekommissionen beskriver jorden med 
hensyn til muld, kalk, ler og sand og afslutter beskri
velsen således »dens Beliggenhed er imod Sønden 
med et godt Fald«. Beskrivelsen »godt Fald« viser, at 
man lægger vægt på, at jorden ligger på hældende ter
ræn, så vandet naturligt kan dræne væk.

Hvad er det, der gør, at afvandingstilstanden er så 
vigtig for dyrkningen af jorden, og at den regnes for 
dårlig jord, hvis afvandingstilstanden ikke er i orden? 
Dræningen er vigtig i forbindelse med planteproduk
tionen på våde jorder, fordi den især forbedrer jor
dens luftskifte, dens temperatur og bæreevne. En jord 
består af ler, silt, sand og organisk stof, og imellem 
disse partikler er der hulrum (porer), der enten er 
vandfyldte eller luftfyldte. I jorden lever der mikroor
ganismer, som sammen med rodåndingen forbruger 
ilt og danner kultveilte. Det dannede kultveilte skal 
ved diffusion vandre op i atmosfæren, og ilt skal den 
anden vej. Denne udveksling skal foregå flere gange 
om dagen, og for at det skal lykkes, skal der være 
mange luftfyldte porer, da ilt- og kultveiltediffusionen 
går 10.000 gange så langsomt igennem vandfyldte po
rer som gennem luftfyldte. Er jorden vandlidende, in
deholder den mange vandfyldte porer, går diffusio
nen i stå, ogjorden bliver iltfattig. Dette virker hin
drende for plantevæksten, fordi de biologiske proces
ser i jorden går i stå eller ændrer karakter, og nærings
stoffer som svovl, jern og mangan ændrer iltningstrin 
og bliver giftige for planterne. Resultatet er derfor et 
fald i udbyttet. De vandlidende jorder er endvidere 
kolde om foråret, da vands varmefylde er større end 
lufts og stens. Det vil sige, at det kræver mere energi 
at hæve temperaturen en grad i en våd jord end i en 
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tør. Derved bliver de våde jorder senere tjenlige om 
foråret, da fremspiringen af mange afgrøder kræver 
en jordtemperatur på mindst 4 grader. Det betyder, at 
vækstsæsonen i våde jorder bliver kortere end i tørre, 
og udbyttet bliver mindre. Det er det forhold, der af
spejler sig i 1844-boniteringens fremhævelse af faldet 
mod syd i takst 24. Dræning af lerjorder vil endvidere 
mange steder medvirke til en »modning« afjorden og 
dermed til en øgning af roddybden. Dette vil forbedre 
jordens evne til at stille vand til rådighed for planterne 
i tørkeperioder. Endelig skal det nævnes, at jordens 
bæreevne falder med stigende vandindhold. Markar
bejdet med tunge maskiner hindres, og markskader 
som pløjesåler (komprimerede lag under pløjelaget) 
dannes og hindrer planternes rodudvikling. Derved 
bliver planterne mindre tørkeresistente med faldende 
udbytte til følge. Alle disse ting gør, at det er en god 
forretning at foretage en dræning af de vandlidende 
jorder og gøre dem mere frugtbare.

Det er ikke muligt at sige, hvor meget en dræning 
betyder for udbyttet, idet udgangspunktet for dræ
ningen varierer. Således er det gennem dræning mu
ligt at udvide landbrugsarealet med områder, der er så 
våde, at en egentlig rationel landbrugsdrift er umulig. 
Det kan fx dreje sig om lavtliggende sumpede områ
der i det lerede morænelandskab og egentlige moser, 
medens søer og fjorde kan afvandes ved pumpning og 
inddæmning. Dertil kommer, at en meget stor del af 
dræningsaktiviteten er foretaget på de allerede opdyr
kede lerede jorder, uanset hvor i terrænet de ligger, 
fordi de er langsomt gennem trængelige for overskuds
vandet, der om vinteren kommer som nedbør. De er 
derfor kolde, har ringe bæreevne og er sent tjenlige 
om foråret, hvilket man kan ændre ved dræning. Der 
er i tidens løb lavet et væld af forsøg, der næsten alle 
entydigt viser et markant forbedret høstudbytte ved 
dræning. Her skal bare gives et eksempel: Det Danske 
Hedeselskab foretog omkring 1930 et syvårigt dræ
ningsforsøg på en leret jord ved Kvorning mellem Vi
borg og Randers. Der blev dyrket en række alminde
lige landbrugsafgrøder. Sættes udbyttet for de for
skellige afgrøder til 100 for de udrænede parceller, 
blev der på de drænede parceller med en drændybde 
på 115 cm opnået følgende udbytter: havre 121, hvede 
155, byg 175, kålroer 133, runkelroer 222 og græs og 
kløver 139. Opgøres udbytterne i foderenheder (f.e.) 
defineret som 1 kg kerne = 5 kg halm = 1,1 kg roetørstof 
= 15 kg roetop = 2,2 kg hø, var det gennemsnitlige år
lige udbytte på udrænede parceller 3460 f.e., medens 
det på de drænede var 4700, svarende til en udbytte
stigning på 36%.

Miljømæssige konsekvenser af dræningen

I tidligere tider var der stor set fri dræning i Danmark, 
idet en landmand frit kunne dræne sine marker til ek
sisterende recipienter (åer, søer eller hav) for at for
bedre udbytterne og øge sin indtægt. Der var dog en 
række sideeffekter ved dræningen, der ikke alle var 
lige hensigtsmæssige og ønskelige, men som man le
vede med indtil omkring 1970, hvor natur- og miljø
problemer kom i fokus, og der blev iværksat lovgiv
ning på centrale punkter.

I dag reguleres dræning især efter tre love: vand
løbsloven, naturbeskyttelsesloven og okkerloven. Som 
udgangspunkt må landbrugsarealer drænes; dog kræ
ves der efter vandløbsloven tilladelse fra kommunen, 
hvis flere lodsejere berøres, eller hvis vandet skal pum
pes bort. Desuden kræves der tilladelse fra kommu
nen, hvis arealet ligger i et særligt naturbeskyttelses
område som §3-areal, Natura 2000-areal eller okker
potentielt område.

Den udbredte dræningsaktivitet har medført en 
markant nedgang i vådbundsarealet og dermed i ud
strækningen af humusrige og tørvede jorder, der er 
vigtige biotoper. I første omgang var det især de små 
vådbundsområder i det lerede morænelandskab, der 
forsvandt under den systematiske dræning af denne 
landskabsform. Senere, i perioden 1930-1970, blev 
mange moser bortgravet eller drænet bort, så tørve- 
laget stort set er væk. Dette skete ikke kun af hensyn 
til grundforbedringen, men også for at forsyne be
folkningen med tørv til opvarmning i og umiddelbart 
efter 2. Verdenskrig. Et eksempel på bortgravning og 
opdyrkning af en mose er Store Vildmose, som er en 
højmose, dannet på stenalderhavets hævede havbund 
nordenfjords. Store Vildmose begyndte sin udvikling 
for ca. 3500 år siden, muligvis på grund af et skifte til 
et vådere og koldere klima. Mosen var først meget 
lille, men bredte sig år for år ud over den hævede hav
bund og fordrev bronzealderbonden og senere jernal
derbonden fra sin jord. I slutningen af 1900-tallet var 
Store Vildmose en stor, sammenhængende højmose 
på ca. 50 km2 med tørvedybder på over syv meter i de 
centrale dele, og der var en omfattende tørvegrav- 
ningsaktivitet i mosen. Staten opkøbte store dele af 
Vildmosen fra 1920’erne og frem til 1950’erne. Den 
blev afvandet, og de opkøbte arealer blev med tiden 
udstykket til statshusmandsbrug. Dermed blev stør
stedelen af mosen drænet og opdyrket, og i dag er der 
kun rester af den oprindelige højmose tilbage i de 
vestlige og nordlige rande af Vildmosen. Tørven er 
mange steder blevet gravet væk, eller den er blevet il-
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FIGUR 4a. Okkerudledning fra dræn. figur 4b. Okkerbelastet vandløb.

tet bort under dyrkningen, og i disse områder dyrker 
landmændene i dag på den sandede jord under mo
sen, stort set i samme niveau som bronzealderbonden.

Nedgangen i vådbundsarealerne, der er vigtige 
biotoper i Danmark, har medført, at man i dag har 
lovgivet omkring afvandingen af moseområderne, så 
de tilbageværende arealer kan bevares. Fx sikrer na
turbeskyttelsesloven, at heder, moser, strandenge, 
strandsumpe, ferske enge og overdrev på over 2500m2 
er fredede og ikke umiddelbart kan overgå til anden 
arealanvendelse.

Et andet problem ved dræning af vådbundsjorder 
er udledningen af okker til vandløb. Okker er en jern- 
ilteforbindelse, der optræder i en blanding med andre 
stoffer som organisk stof og mangan. Der dannes ok
ker, når jordlag, som indeholder pyrit eller svovlkis 
(FeS2), afvandes. Så længe pyritten forekommer i en 
våd, iltfri jordbund, fx en våd eng eller en mose, ligger 
den fast; men ved sænkning af grundvandstanden 
kommer der ilt til pyritten, der iltes til svovlsyre og 
mobile jernforbindelser. Drænvandet kan transpor
tere jernet som usynligt, opløst ferrojern, der er den 
stabile jernform under iltfattige forhold, eller, hvis pH 
er tilstrækkelig lav på grund af svovlsyren, som ferri- 
jern, der er den iltede form for jern. Hvor drænet lø

ber ud i recipienten, kan iltindholdet være så stort, at 
ferrojernet bliver iltet til ferrijern. Derved dannes det 
rustrøde okker, der farver vore vandløb og søer røde 
(se figur 4). Det sure vand med de opløste jernforbin
delser kan være problematisk for fisk og smådyr, da 
det ødelægger deres livsbetingelser. Jernet er ikke i sig 
selv giftigt, men det lægger sig som et lag på vandlø
bets bund og ødelægger gydepladserne for visse fisk, 
og det lægger sig på de planter, der vokser i vandet, og 
hindrer derved fotosyntesen. Desuden kan det ud
ledte ferrojern iltes på fiskenes gæller og danne et ui
gennemtrængeligt jernlag på gællerne, således at 
fiskene kvæles.

I slutningen af 1970’erne forekom en omfattende 
udledning af okker fra en dræning i Århus Amt, der 
skabte stor debat om rimeligheden af okkerudledning 
til åer og søer fra dræninger. Da okkerudledninger 
især forekommer i Jylland, blev der i 1981-1984 udført 
en kortlægning af Jylland med henblik på at udpege 
de områder, der indeholder så store sulfidmængder, 
normalt pyrit, at de vil give anledning til stærkt for
øget okkerbelastning af åer og søer. Undersøgelsen 
skete i henhold til lov nr. 57 af 18. februar 1981, som be
stemte, at der skulle foretages en kortlægning af sul- 
fidholdige okkerpotentielle arealer i Jylland.
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Selve feltarbejdet omfattede omkring 8000 borin
ger i de jyske vådbundsområder. Der blev opboret 
prøver fra forskellig dybde under grundvandet, og i 
laboratoriet blev de analyseret for svovlsurhed. Faldt 
pH til under 3 efter iltning, blev det antaget, at der fra 
jorden vil blive udledt store okkermængder på grund 
af pyritforvitring, og boringen blev kaldt okkerpoten
tiel. Vådbundsarealerne inddeltes i fire klasser ud fra 
hyppigheden af okkerpotentielle lokaliteter: Klasse I 
og II havde henholdsvis over 50% og 20-50% okkerpo
tentielle prøvelokaliteter. Klasse III indeholdt nogle 
okkerpotentielle lokaliteter, men under 20%, medens 
de stort set var fraværende i klasse IV. Dette kortmate
riale er senere blevet en vigtig del af okkerloven fra 
1985, hvor der i bekendtgørelsens §1 står:

Udgrøftning og dræning inden for jordbrugser
hvervet må ikke påbegyndes uden godkendelse 
efter §3 i lov nr. 180 af 8. maj 1985 om okker in
den for de afgrænsede områder af klasse I, II og 
III i den for miljøstyrelsen fra 1981 til 1983 i sam
arbejde med landbrugsministeriet m.fl. foretagne 
kortlægning af okkerpotentielle arealer i de jyske 
amtskommuner.

Klasse I, II og III dækker et areal på 1430 km2 og er 
beliggende som vist på figur 5. Det svarer til ca. 5% af 
Jyllands samlede areal eller halvdelen af vådbundsa
realet i Jylland.

Med de restriktioner, der i dag er lagt på vore tilba
geværende vådbundsområder, er mulighederne for 
udvidelse af det drænede areal i Danmark stærkt be
grænsede, og dræningsaktiviteterne er i dag hovedsa
gelig omdræninger eller reparationer af tidligere 
drænsystemer, der på grund af alder eller skade ikke 
mere er funktionsdygtige. Det sker dog ikke med 
brændte lerrør, men med plastrør.

Tak

Forfatteren vil gerne takke lic.agro. Svend Elsnab Olesen 
fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Univer
sitet, og direktør Jesper Nybo-Andersen fra Orbicon for 
gennemlæsning af manuskriptet og konstruktiv kritik. Der 
skal også rettes en tak til lektor, dr.agro Christian Richard 
Jensen fra Københavns Universitet for at stille billederne i 
figur 2 til rådighed.
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De internationale markeder og erhvervsudviklingen
Dansk landbrugs største triumf

AF NIELS KÆRGÅRD

Indledning

Vore dages specialiserede samfundsvidenskaber - øko
nomi, sociologi, politologi, antropologi, økonomisk 
historie osv. - arbejder oftest med meget afgrænsede 
problemstillinger anskuet ud fra en specifik synsvin
kel. Kan ejendomspriserne forklares ud fra rationel 
økonomisk adfærd? Skal de unges uddannelsesvalg 
forklares ved økonomiske incitamenter, eller er der 
tale om efterligning af rollemodeller? Hvordan funge
rer et marked med nogle få store udbydere? Hvor 
stærk er den sociale arv?

Men fra samfundsvidenskabernes start har der 
også været nogle, der har arbejdet med de store ma- 
krosynteser. Hvad er det, der betinger fremskridt, og 
hvad er det, der gør nogle lande mere velstående end 
andre? Hvorfor er fx Danmark blevet et af verdens ri
geste lande målt ved nationalindkomst per capita og 
danskerne et afjordens lykkeligste folk målt ud fra de 
internationale spørgeskemaundersøgelser, der i de se
neste årtier er blevet lavet en hel del af?

Svarene på de store spørgsmål er naturligvis langt
fra enkle, og der er også langtfra konsensus om, hvad 
der er de rigtige svar. Der kan være betydelige elemen
ter af uforklarlige tilfældigheder, og teorierne er man
ge. Adam Smith (1776) var overbevist om, at det, der 
betinger økonomiske fremskridt, er handel og arbejds
deling. Specialisering øger produktiviteten. Det er 
stadig en teori med mange tilhængere, fx nobelprista
geren Milton Friedmann (1980), der malende beskri
ver, hvordan en blyant kun koster nogle få kroner, 
fordi den består af træ fra Oregon, grafit fra Ceylon, 
farvestoffer fra Italien og viskelæder fra Indonesien 
sat sammen af store maskiner i Californien. Alt kom
mer derfra, hvor det er billigst.

Men hvis handel og arbejdsdeling skal kunne lade 
sig gøre uden de store omkostninger, kræver det ud 
over effektiv transport en vilje til fremskridt og tillid 
til samarbejdsparterne. Der skal bestemte holdninger 
til. Her understregede en række forskere omkring år 
1900 religionens betydning. Kendt er især Max Weber 
(1904-1905), der så protestantismen og specielt den re
formerte kirke som baggrunden for USA’s og Nord- 
vesteuropas ledende rolle i det industrielle gennem

brud og markedsøkonomiernes opblomstring. Et jor
disk liv med nøjsomhed (økonomerne ville sige: en 
stor opsparingstilbøjelighed) og flid er et godt grund
lag for økonomisk vækst.

Andre har set teknologiske opfindelser som nøgle
faktoren bag den samfundsmæssige udvikling. Det in
dustrielle gennembrud er tæt forbundet med opfin
delsen af dampmaskinen og dermed jernbanerne og 
damperne. Senere kom vækstbølger forårsaget af fx 
elektriciteten, samlebåndene og computerteknologi
en. Joseph Schumpeter (1912/1934) er et af de store 
navne inden for denne teoribygning.

Mange andre teorier kunne nævnes. Nyere økono
misk vækstteori arbejder meget præcist med forhold 
som opsparingstilbøjelighed, befolkningsvækst, ud
dannelse og teknologi (fra hver sin generation Solow 
1956 og Romer 1990). Ester Boserup (1965) har set be
folkningsvæksten og behovet for øget fødevareforsy
ning som den ledende drivkraft. Douglas North (bl.a. 
North 1990) har lagt vægt på økonomiske institutio
ner som ejendomsret og pengevæsen.

Selv når det er store makrosynteser, der behandles, 
er det vigtigt at sondre mellem, hvad der betinger 
væksten i verdensøkonomien, herunder de ledende re
gioner, og hvad der betinger væksten i det enkelte 
land. For det enkelte land kan en optimal deltagelse i 
den internationale arbejdsdeling være nok til at be
tinge en stor velstandsfremgang (jf. fx Adam Smith).

I denne artikel skal der ses på et meget konkret ek
sempel til illustration af de store synteser, nemlig den 
vel nok største succes i dansk økonomisk historie, 
overgangen i 1880’erne fra et kornproducerende land
brug til et husdyrproducerende. Her indgår mange af 
de store syntesers hovedelementer i de givne forklarin
ger. Mange har forklaret det ved »ånden«, højskole- 
og andelsbevægelsen. Andre lægger vægt på teknolo
giske innovationer, centrifuger og isafkøling. Men det 
er værd at understrege, at baggrunden for det hele var 
en tilpasning til internationale markedsforhold. At 
tale om »udenlandsk inspiration« er alt for blødt. Det 
var en direkte udnyttelse af nye tendenser på de inter
nationale markeder.
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I andet afsnit ses på, hvad der skete i dansk land
brug i perioden 1870-1914. Tredje afsnit ser på de tek
nologiske forklaringer, fjerde afsnit på den holdnings
mæssige baggrund, femte afsnit på de internationale 
forudsætninger, og endelig er sjette afsnit en kort kon
klusion.

Dansk landbrugs udvikling 1870-1914:
Succes mod alle odds

I hele perioden fra Napoleonskrigene til 2. verdens
krig var landbruget det dominerende erhverv i Dan
mark, og den ved landboreformerne sidst i 1700-tallet 
skabte gårdmandsklasse den dominerende samfunds
klasse. Landbefolkningen udgjorde i 1855 hele 78 pct. 
af den samlede befolkning, og stadig 60 pct. ved fol
ketællingen i 1911 (Olsen 1962). Landbruget alene bi
drog i 1857 med omkring halvdelen af det samlede 
danske nationalprodukt og stadig med omkring en 
tredjedel i 1914 (Hansen 1972-1974). Den danske eks
port bestod i meget høj grad af landbrugsvarer; i hele 
perioden 1880-1914 udgjorde landbrugsvarer 85-90 
pct. af den samlede eksport (Olsen 1962).

Perioden 1830-1870 er blevet kaldt »kornsalgspe
rioden«. I næsten et halvt århundrede var dansk eks
port i meget høj grad korn og stude. Kornet blev pri
mært afsat til Storbritannien. Det stigende antal indu
striarbejdere i England skulle brødfødes, og det skete 
bl.a. med dansk korn. Men denne positive udvikling 
så ud til at skulle stoppe omkring 1880. Jernbaner og 
dampskibe førte betydelige mængder af billigt ameri
kansk og russisk korn ind på de vesteuropæiske mar
keder, og i forhold til de priser kunne dansk landbrug 
ikke konkurrere.

Datidens eksperter så da også med pessimisme på 
dansk landbrugs fremtid. Der var på det tidspunkt 
kun to professorer i økonomi i Danmark, og den mest 
etablerede af dem, William Scharling,1 holdt foredrag 
om problemstillingen i Nationaløkonomisk Forening 
i 1883. Han så ikke med optimisme på dansk land
brugs fremtid. Han kaldte sit foredrag »Hvor længe 
vil Danmark kunne forblive et kornudførende land?«, 
og han så ikke lyse udsigter for hverken kornekspor
ten eller den øvrige landbrugseksport:

i. William Scarling (1837-1911) fik universitetets guldmedalje i 
1862 og blev professor i 1869. Den stilling beklædte han til sin 
død, kun afbrudt af en kort periode 1900-1901 som finansmini
ster. Han sad i Københavns Borgerrepræsentation 1873-1881 og i 
Folketinget 1876-1898 for Højre. Han var formand for National
økonomisk Forening 1898-1900.

Vi maa under alle Omstændigheder være forbe
redte paa, at Danmark næppe vil gaa ind i det 
næste Aarhundrede som et kornudførende Land, 
og efter al Sandsynlighed vil Forholdet snarest 
blive dette, at Danmark ved Udgangen af det in
deværende Tiaar (1880-90) allerede kun i gode 
Høstaar vil kunne udføre Korn og i slette Høstaar 
vil være nødsaget til at indføre større eller mindre 
Kvantiteter, medens det i næste Tiaar oftere vil 
komme til at indføre end til at udføre Korn. At 
der til den Tid skulde blive en forøget Udførsel af 
de øvrige Landbrugsprodukter, som kunde yde 
Erstatning for, at Kornet ikke længere er Udfør- 
selsgjenstand, maa efter det foran Paaviste anses 
for lidt sandsynligt; at den større Menneskemæng
de ogsaa vil behøve saa meget større Mængder 
paa Kjød, Smør og andre Fødevarer, at ogsaa 
denne Udførsel vil aftage. (Scharling 1883, s. 25J)

Der var ifølge Scharling kun en vej; vi måtte finde an
dre eksportmuligheder:

Hvorledes skulle vi til den Tid kunne skaffe os 
den nødvendige Tilførsel af Kul, Metaller, Kolo
nialvarer, Tømmer o.a. uundgaaelig nødvendige 
Artikler, som vort Land ikke kan producere eller i 
alt Fald ikke i tilstrækkelig Mængde? I sine store 
Træk ligger Svaret lige for Haanden: Det maa 
blive vor Industri, vor Handel og Skibsfart, som 
skulle skaffe de nødvendige Midler til at betale vo
re Indførseler med, naar vort nuværende Hoved- 
Betalingsmiddel, Landbrugsprodukterne, formind
skes og delvis forsvinder. (Scharling 1883, s. 26)

Men det var en helt forkert prognose. Dansk landbrugs 
måske mest glansfulde periode overhovedet blev pe
rioden fra 1883 til 1914; specielt husdyrproduktionen 
steg kraftigt, jf. tabel 1.

tabel i. Husdyrproduktion i mio. kg

Periode Smør Ost Svinekød Æg

!875-79 41 12 60 9
1880-84 47 13 72 9
1885-89 53 14 86 II

1890-94 68 14 IOO 15

!895-99 74 15 133 20

1900-04 84 16 160 27

1905-09 104 T7 187 31
1910-14 112 T7 229 40

Kilde: Bjørn 1988, s. 264
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figur i. Udførslen 
af landbrugsvarer 
fandt sted fra både 
Esbjerg og en ræk
ke østjyske havne
byer. Her ses Jyske 
Dampskibsselskabs 
båd »Freja«, der er 
ved at blive lastet 
med smørdritler, 
en aflandbrugets 
store eksportvarer 
til England. Foto: 
Randers Lokal
historiske Arkiv.

Det, der skete, var, at man omstillede sig fra produk
tion af korn til produktion af animalske produkter 
(figur i). Dermed blev billigt korn ikke en ulempe, 
men en fordel, for nu var korn ikke længere noget, 
man skulle sælge, men noget man skulle bruge som 
foder.

Produktionsstigningen for en række af de animal
ske produkter, dansk landbrug stadig lever højt på, 
startede i denne periode. Den største succes helt op til 
vor tid har utvivlsomt været det danske svin; fra be
skedne 500.000 i 1881 er bestanden gradvist steget til 
omkring 13 mio., jf. tabel 2.

Kilde: Statistisk Årbog, diverse årgange

tabel 2. Bestanden af svin i Danmark, 1000 stk

1881 527

T9°3 1-457

T923 2-855

T933 4-477

T953 4-310

1963 7-334

T973 8-929

t983 9-253

T993 11.568

2003 12-949

Men det var ikke sådan, at man fandt nye markeder - 
tværtimod steg eksporten til Storbritannien, og en sti
gende andel af produktionen gik til eksport, jf. tabel 3.

Kilde: Olsen 1962 og Henriksen 1993

tabel 3. Dansk landbrugseksport

Andelen af 
animalske 
produkter i 
eksporten %

Andelen af land
brugseksporten, 
der går til Stor
britannien %

Eksportens 
andel af den 
samlede 
produktion %

i875 58 41 38

1880 51 38 40

IT)
O
O

O
O 68 49 37

000 81 56 43

IT)

00 87 59 48

1900 88 59 53

T9°5 86 53 58

1910 91 60 61

Der er mange mulige forklaringer på denne succes. 
Både den teknologiske udvikling og de folkeligt-reli- 
giøse vækkelser var medvirkende årsager. Der skete 
bemærkelsesværdige ting, det er værd at se nærmere 
på, på begge disse områder i denne periode.
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FIGUR 2. Th. R.
Segelcke (1831- 
1902) er blevet 
kaldt »det danske 
mejeribrugs fader«. 
Han var fra 1873 
lærer på Den Kon
gelige Veterinær- 
og Landbohøj
skole, og her ses 
han ved tavlen på 
Landbohøjskolen. 
Foto: Det Biovi
denskabelige Fa
kultetsbibliotek.

Den teknologiske udvikling

Når man i dag taler om vækst, er det almindeligt at 
lægge vægt på innovationer og tekniske fremskridt. 
Og innovationer var der en bølge af i den periode. Al
lerede i 1878 konstruerede og patenterede Lars Chri
stian Nielsen (1849-1929) på Maglekilde Maskinfabrik 
den første kontinuert virkende centrifuge, som fra 
1881 blev produceret i et større antal på Burmeister & 
Wain. Ligeledes i 1878 udviklede svenskeren Dr. Karl 
de Laval (1845-1913) en anden type centrifuge, og en 
frugtbar konkurrence mellem de to typer udviklede 

sig. Specielt for de små brugs leverancer var centrifu
gerne en stor fordel, for de kunne isolere fløden, selv 
for mælk, der var transporteret ad ujævne veje og 
hældt sammen fra mange producenter, hvor mælken 
ellers skulle have ro for at få fløden til at flyde ovenpå 
(se Bjørn 1988, s. 324).

Men også flere forskere prægede perioden, spe
cielt Th. R. Segelcke (1831-1902) og N.J. Fjord (1825- 
1891). Segelcke (figur 2) blev uddannet i 1854 på Poly
teknisk Læreanstalt og var i 1861-1889 mejerikonsu
lent ved Det Kongelige Danske Landhusholdnings
selskab. Fra 1873 havde han hovedstilling på Den 
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, først som 
docent og senere som professor. Det var i høj grad 
hans forskning i mejeridrift og hans uddannelse af 
unge i mejeribrug, baseret på systematisk iagttagelse 
af praksis, der dannede basis for mejeribrugets omstil
ling fra en lidt tilfældig biproduktion til en stor og na
turvidenskabeligt baseret produktion af kvalitets
smør. »Det er derfor med rette, at han kaldes det dan
ske mejeribrugs fader« (Christensen 1926).

N.J. Fjord blev docent i fysik på Landbohøjskolen, 
inden han havde færdiggjort sin kandidateksamen, og 
gik straks i gang med observationer og forsøg, fx med 
de meteorologiske observationer, der førte til Meteo

FiGUR 3.11883 oprettedes på docent Fjords foranledning Landøkonomisk Forsøgslaboratorium, der fik til huse på 
Rolighedsvej 25 på Frederiksberg. Laboratoriet fungerede indtil 1. verdenskrig som en del af Landbohøjskolen, men 
blev derefter udskilt under navnet Statens Husdyrbrugsforsøg. Det blev i 1989 lagt sammen med Statens Planteavls
forsøg til Danmarks Jordbrugsforskning. Det oprindelige hus på Rolighedsvej med Fjords statue foran rummer i 
dag Københavns Universitets Fødevareøkonomiske Institut. Foto: Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek.
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rologisk Institut, med varmens forplantning i kød un
der kogning (bl.a. for at bekæmpe trikiner) og måske 
først og fremmest med isafkøling i mejeribruget. An
dre af hans betydningsfulde forsøg vedrørte roers an
vendelse som foder for malkekøer og pasteurisering af 
mælk. Ved hans død bragte Tidsskriftf or Landøkonomi en 
54 sider lang nekrolog, der omtaler ham som »Land
brugets dygtigste og mest geniale Raadgiver« (Storch 
1891). Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles 
laboratorium for landøkonomiske forsøg, senere be
nævnt »Landøkonomisk Forsøgslaboratorium«, blev 
startet i 1882 (figur 3). Det var bygget op omkring 
N.J. Fjords person. Segelcke og Fjords officielt aner
kendte betydning for samfundet kan bl.a. ses af, at de 
begge stadig har veje i København opkaldt efter sig.

De videnskabeligt baserede fremskridt og den 
deraf følgende teknologiske udvikling viste sig også 
tydeligt i landbrugets produktivitet, fx gav en mal
keko i gennemsnit 1.350 kg mælk pr. år i 1871 og 2.750 
kg pr. år i 1914 (Olsen 1962, s. 91), og kerneudbyttet af 
byg steg fra 16,9 hkg per ha i 1880-1884 til 22,4 hkg per 
ha i 1910-1914 (Dannfelt 1926, s. 314). Mange ting spil
lede en rolle for produktivitetsfremskridtene; afgø
rende var bl.a. en ting som vinterfodring af køerne (jf. 
Henriksen & O’Rourke 2005).

Ånden i sektoren og socialkapitalen

Der er imidlertid langtfra enighed om, at det var tek
nologien, der skabte den økonomiske vækst i dansk 
landbrug i perioden 1880-1914. Mange har set udvik
lingen som et resultat af de folkelige og religiøse væk
kelser, der var inspireret af bl.a. N. F. S. Grundtvig 
(1783-1872). De økonomiske effekter af disse vækkel
ser henføres mest til højskolerne og andelsbevægel
sen.

Dansk Landbrugsmuseum på GI. Estrup har i 
2009 opstillet en udstilling med en dansk landbrugs
kanon. Her er ti genstande fra stenalderens grutte- 
kværn til 1950’ernes Ferguson-traktor udvalgt som re
præsenterende de mest centrale milepæle i dansk 
landbrugshistorie. Den i denne artikel behandlede pe
riode er repræsenteret med hele tre genstande, Magle- 
kildecentrifugen, Lurmærket fra 1901 - og Grundtvig 
symboliseret ved en talerstol.

Mange har set folkehøjskolen, andelsbevægelsen 
og grundtvigianismen som tre sider af samme sag, fx i 
kirkehistorikeren P. G. Lindhardts formulering:

Andelsmejeriets skorsten, højskolens borge og de 
»frie« menigheders kirkespir er i lige grad bevæ

gelsens symboler; uanset om man anlægger øko
nomiske, kulturelle eller religiøse perspektiver 
drejer det sig om de samme mennesker. Grundt
vigianismen var og forblev gårdmandens religion-, det 
var en mægtig styrke at have rod i en klassebe
vidst stand, styrket af økonomisk opgang og soci
alt fællesskab. (Lindhardt 1978, s. 126)

Mindst lige så lyrisk beskrives dansk landbrugs om
stilling i Herbert Heatons klassiske lærebog vedrø
rende Europas økonomiske historie, der kom i adskil
lige oplag fra 1936 til 1965. Det hedder heri:

Cooperation became part of the Danish atmo
sphere. If cooperation was the nitrogen, educa
tion was the oxygen. In the fifties and sixties, 
when the peasant and political outlook was 
rather grey, Bishop Grundtvig and Kristen Kold, 
son of a shoemaker, began to organize »people’s 
high schools«. By 1885 over a hundred existed, 
with 10,000 students. To them young men went in 
winter and young women in summer. Their work 
was not vocational or technical, but cultural and 
civic. In them the young Dane got an interest in 
life at large, a pride in his place in society, and an 
enthusiasm for his class and country. The spirit 
that gave stimulus, leadership, and morale to the 
agricultural transformation was distilled in those 
schools. (Heaton 1948, s. 253t)

Kirkehistorikeren Anders Pontoppidan Thyssen be
skriver forbindelsen mellem grundtvigianismen og 
andelsbevægelsen noget mere forsigtigt:

Først bør det fastslaas, at det i Reglen ikke var de 
Ordførere, der ellers stod i Forgrunden inden for 
den grundtvigske Kreds, som gik i Spidsen. Den 
grundtvigske Presse beskæftigede sig overhove
det kun lidt med Andelssagen. Højskolerne synes 
heller ikke at have gjort det i større Udstrækning; 
men alligevel er der almindelig Enighed om deres 
Elevers Betydning for Bevægelsen. Fra den 
grundtvigske Høj - og Landbrugsskole udgik »de 
fleste af de Mænd, der havde Vilje og Evner til at 
tage Ledelsen i deres Haand paa en Maade, som 
Landbefolkningen forstod og billigede«. Og de 
egentlige Pionerer inden for alle tre grundlæg
gende Andelsforetagender hørte for en stor Del 
hjemme i Grundtvigianismen og Højskolens Ver
den ... Mejeristerne følte sig da ogsaa ofte knyttet 
til den grundtvigske Kreds; i 1888 hed det sig, at 
næsten alle Fyns Mejerister og Mejersker var
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Medlemmer af Ryslinge Valgmenighed, der fik 
Navnet »Mejeristmenigheden«. Og noget lig
nende gjaldt sikkert deres Arbejdsgivere; i hvert 
Fald viste en Undersøgelse, som Poul la Cour fo
retog i 1897, at 47 pct. af Andelsmejeriernes For- 
mænd havde været paa Højskole og 24 pct. paa 
Landbrugsskole. (Thyssen 1957, s. 466!)

Selvom denne holdning ikke har stået uanfægtet, men 
af nogle er blevet anset for en romantisering af en ret 
kontant økonomisk omstilling, så har den også fundet 
støtte i nyere økonomisk forskning. I de allerseneste 
årtier er det igen blevet moderne at lægge vægt på 
værdien af mere abstrakte begreber som tillid og sam
menhængskraft. Blandt økonomer er det blevet al
mindeligt at tale om »social kapital«, og dette begreb 
er også blevet brugt som udgangspunkt for analyser 
af den danske andelsbevægelse og landbomiljøet i 
slutningen af 1800-tallet (jf. fx Chloupkova mfl. 2003, 
Svendsen & Svendsen 2000 og 2006).

Rent empirisk ligger det i hvert fald fast, at andels
bevægelsen er en helt central del af landbrugets om
stilling fra 1880’erne og frem (figur 4). Det første an
delsmejeri kom i 1882, og derefter bredte bevægelsen 
sig hurtigt, jf. tabel 4.

tabel 4. Brugsforeninger, andelsmejerier og 
andelsslagterier i udvalgte år

Brugsforeninger Andelsmejerier Andelsslagterier 
på landet

1880 ”9 0 0

000 395 679 10

1900 827 942 26

19 T4 i47° 1168 41

Kilde: Olsen 1962, s. 58

Der er ingen tvivl om, at dansk smør, ost og bacon 
først og fremmest blev produceret på andelsmejeri
erne og andelsslagterierne. Det er mindre klart, om 
andelsbevægelsen var en pragmatisk løsning på nogle 
praktiske problemer, eller om det var en mere ideolo
gisk del af de folkelige bevægelser omkring den kirke
lige grundtvigianisme og det politiske Venstre.

Andelsmejerierne var en hensigtsmæssig løsning 
på nogle størrelsesøkonomiske problemer. Gårdene 
var ikke store nok til, at de hver for sig kunne bear
bejde mælken, slagte svinene og markedsføre produk
terne på en rationel måde. Med de begrænsede trans
portmuligheder for frisk mælk var bønderne helt af
hængige af et lokalt mejeri og mejeriet tilsvarende af-

figur 4. Fårevejle Andelsmejeri lige efter 1900. Den lille bygning til højre for skorstenen er nok et af spånklædte 
ishuse, som blev almindelige i slutningen af 1800-tallet. Isafkøling var et af de store fremskridt i 1800-tallets slut
ning. Bemærk også, hvordan kirken står lige bag mejeriet. Foto: Odsherreds Lokalarkiv.
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hængigt af leverancer af lokale råvarer; der var et 
oplagt potentielt lock-in problem, hvor begge parter 
var helt afhængige af hinanden. Det måtte løses ved 
en eller anden form for langtidskontrakt eller vertikal 
integration. Et andelsmejeri med bønderne som an
delshavere var en nærmest ideel løsning på dette pro
blem. Kvalitetsmålingerne, fx måling af fedtprocenter 
i mælken, var i starten også vanskelige, og de sociale 
normer til forhindring af snyd (fx ved at blande vand 
i mælken) var utvivlsomt også større, når det var ens 
kollegaer, man snød, end hvis det havde været en 
erhvervsmand fra byerne, der led tabet (Henriksen 
T999)-

Der er således ingen tvivl om, at andelsmejeriet var 
en økonomisk hensigtsmæssig konstruktion, men der 
er også mange indikationer, der peger på, at andelsbe
vægelsen, højskolen og det religiøse hang tæt sam
men.

Eleverne på højskolerne var i høj grad gårdmands
sønner. Den første folkehøjskole blev startet i 1844, og 
i 1916 var der 72 folkehøjskoler og 18 landbrugsskoler 
(figur 5). I tabel 5 ses en fordeling af højskoleeleverne 
efter sociale baggrund; forbindelsen mellem gård
mandsklassen og højskolen er tydelig.

tabel 5. Fordeling af højskoleelevernes 
sociale baggrund, procent

Kilde: Bryld & Haue 1982, Skovmand 1944

År r873 1879 1883 1888

Gårdmænd 69 60 63 57
Husmænd T7 23 21 23
Håndværkere 6 9 IO 12

Andre 8 8 6 8

I alt IOO IOO IOO IOO

En indikation af den tætte forbindelse mellem det kir
kelige og andelsbevægelsen er de søndagslukkede me
jerier. Indre Mission kæmpede for at komme hvileda
gen i hu, og »Foreningen til Fremme af Søndagens 
rette Brug« spillede en betydelig rolle i periodens of
fentlige debat. I Ringkøbing Amt, hvor Indre Mission 
stod stærkest, var over halvdelen af mejerierne i 1930 
helt eller delvist søndagshvilende, jf. tabel 6. En hel 
del steder var konflikterne mellem de religiøse retnin
ger så bitre, at der var både et grundtvigiansk andels
mejeri og et søndagslukket indremissionsk mejeri; det 
er der eksempler på i 11 jyske sogne.

figur 5. De re
ligiøse vækkelser 
og højskolen var af 
central betydning 
for fremskridtene i 
landbruget i slut
ningen af 1800-tal- 
let. I den grundt
vigske højskole
bevægelse blev 
Askov et flagskib. 
Her ses forstander 
Ludvig Schrøder 
på Askovs talerstol 
i 1902 malet af Erik 
Henningsen. Foto: 
Det Nationalhisto
riske Museum, 
Frederiksborg Slot.
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Kilde: Bryld & Haue 1982, Bjørn 1982

tabel 6. Mejerier med søndagshvile i 1930

Amt Antal andels
mejerier i alt

Heraf helt eller 
delvist søndags
hvilende

Søndags
hvilende 
i procent

Ribe 79 II i3>9
Ringkøbing 121 63 52.1

Thisted 37 9 24.3

Vejle 80 T3 16,2

Viborg 92 7 7.6

Andre Jyske 49 8 12 2,4

Øerne 506 6 I,I

I alt 1-413 122 8,6

i®75’76 1883-84 1890-91 1900-01 1912-13

Det er også oplagt, at bygningen af både andelsmeje
rier, forsamlingshuse og missionshuse toppede i 
1880’erne ogi89o’erne,jf. tabel 7.1 tabellen er kun an
ført tal for missionshuse, men konkurrerende mis
sionshuse og grundtvigianske forsamlingshuse blev 
meget ofte opført næsten samtidigt, jf. Larsen 2005, så 
tallene for forsamlingshuse ville antagelig se helt til
svarende ud.

Kilde: Larsen 2005 og Olsen 1962

tabel 7. Opførelsestidspunkt for andelsmejerier 
og missionshuse

Periode Andelsmejerier Missionshuse

Før 1880 0 9
1880-89 679 103

i89o-99 263 323
1900-1909 120 221

1910-1919 - 91

Der er altså mange argumenter for en sammenhæng 
mellem de forskellige religiøse vækkelser og landbru
gets økonomiske omstilling. Kevin O’Rourke 2002 
finder faktisk signifikante forskelle i mejeribrugets ud
vikling mellem katolske og protestantiske distrikter i 
Irland. O’Rourke understreger dog andetsteds, at re
ligiøs enighed er det afgørende, snarere end hvilken 
religion der er enighed om: »Denmark’s homoge- 
niety, not its Protestantism, led to the success of co
operation there« (O’Rourke 2007, s. 1357).

Den afgørende forudsætning
Både den teknologiske udvikling og de folkelige væk
kelser (»social kapital«) spillede altså en rolle for 
dansk landbrugs succes i perioden 1880-1914. Men det

er værd at understrege, at det hele byggede på en til
pasning til de internationale markeder. Det hele var 
styret af de internationale markeder for landbrugsva
rer og udviklingen i efterspørgslen efter fødevarer i 
Storbritannien.

Hele omstillingen blev som allerede antydet ud
løst af de faldende priser på korn, der blev forårsaget 
af introduktionen af billigt amerikansk korn på det 
europæiske marked. Som figur 6 viser, faldt priserne 
på både animalske produkter og korn, men priserne 
på korn faldt mest, og det gjorde hele omstillingen ra
tionel. Det afgørende for rentabiliteten i den animal
ske produktion var ikke, at priserne på de animalske 
produkter gik op - for det gjorde de ikke - men at for
holdet mellem priserne på de animalske produkter 
(output) og på råstoffer som foder (input) bevægede 
sig i gunstig retning. De animalske produkter faldt 
nok i pris, men kornet, der blev brugt til foder, faldt 
endnu mere, og derved blev det muligt at etablere en 
profitabel animalsk produktion.

Men det billige korn var ikke den eneste forudsæt
ning for den succesfulde omstilling af dansk land
brug. Der var også et voksende marked for animalske 
produkter i England. Velstandsstigningen i Storbri
tannien havde nået sådanne højder, at der var blevet et 
marked for disse animalske produkter. Englænderne 
var blevet så rige, at de ikke ville leve af brød og kar
tofler alene; de ville også have smør på brødet, og ba
con og æg til morgenmad. Det er et relativt generelt 
udviklingstræk, at når forbrugerne bliver rigere, går 
de fra en vegetabilsk kost til at inkludere flere animal
ske fødevarer som fx kød. Og de engelske forbrugere 
havde nået et stade i velstandsudviklingen, hvor mar
kedet for animalske produkter var i fremgang.

figur 6. Priser på 
animalske landbrugs
produkter og korn, 
1875-76 = 100

no

100

90

80

70

60

Animalske produkter

Kilde: Olsen 1962
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Det er selvfølgelig helt berettiget og relevant at 
analysere den danske teknologiske udvikling og de 
uddannelsesmæssige og menneskelige forhold, der 
muliggjorde omstillingen og landbrugets vækst. Der 
er en lang række personligheder, der fortjener at blive 
husket som foregangsmænd og igangsættere. Men 
det må ikke glemmes, at den helt afgørende forudsæt
ning for hele succeshistorien var udviklingen på de in
ternationale markeder for landbrugsprodukter.

Konklusion

Dansk erhvervsliv - landbrug, industri og søfart - har 
mange succeshistorier. Dygtige pionerer og driftige 
ledere har banet vejen for små og store triumfer. For
skellige bevægelser har skabt entusiasme og samar
bejdsvilje i befolkningen, og det har været afgørende 
for de største succeser.

De største resultater er opnået, når det er lykkedes 
at få mange grupper til at spille sammen. Dansk land
brugs største triumf, perioden 1880-1914, er netop ka
rakteristisk ved, at der ikke er nogen enkeltperson, 
som rager meget op over de andre. Dygtige forskere, 
tilpasningsparate bønder, veluddannede mejerister 
og driftige ledere var alle led i kæden, og det er meget 
svært at sige, om det var højskoleforstandere, landbo
ledere, forskere, teknikere eller grundtvigianske præ
ster, der spillede den største rolle (figur 7). Det er nok 
en vigtig lære, at de, der viste sig nyttige, ikke kun var 
dem, som økonomer og politikere normalt anser som 
direkte nyttige for produktiviteten og konkurrenceev
nen; teologer, humanistiske højskolelærere og lokale 
idealister spillede mindst lige så vigtig en rolle for det 
økonomiske fremskridt. Det er relevant at spørge, om 
det var ingeniører og teknikere eller præster og høj
skolelærere, der betød mest for dansk landbrugs kon
kurrenceevne i 1880’erne; og svaret er langtfra oplagt. 
Det er der måske en morale i, som det er værd at hu
ske, når man diskuterer, hvad der er samfundsnyttig 
forskning og uddannelse.

Der er måske også en pointe i, at hele den impone
rende erhvervsudvikling i Danmark i perioden 1880- 
1901 foregik uden prioriteringer og strategier fra det 
politiske systems side. I hele perioden var landbruget 
og dets parti Venstre på kant med regeringen og øn
skede ikke nogen indblanding. Det er også nævnt, 
hvordan eksperterne (professor Scharling) ikke så no
gen udviklingsmuligheder i landbruget. »Vækst uden

figur 7. Selv om landbrugets succes i perioden 1880-1914 ikke kan tilskrives 
nogen enkeltpersoner, var der en lang række personligheder, der ragede op. 
En af de betydeligste var N.J. Fjord (1825-1891). Han blev docent på Landbo
højskolen ved Højskolens start i 1858, allerede inden han var blevet kandidat 
fra Polyteknisk Læreanstalt, og »Docent Fjord« blev en legende i dansk land
brugsforskning og rådgivning. Alfred Jacobsens Billeder til Skolebrug, Dansk 
Skolemuseum.

plan« har professor Svend Aage Hansen kaldt en ana
lyse af 1890’ernes erhvervsudvikling (Hansen 1969).

Men det er helt centralt at huske, at denne succes 
- og stort set alle de andre succeser, dansk erhvervsliv 
har haft - er baseret på en forudseende og iderig til
pasning til de internationale markeders muligheder. 
Succesernes helt afgørende forudsætninger har ligget 
i udlandet - men der skulle selvfølgelig initiativrige 
danskere til at gribe chancerne.

174 NIELS KÆRGÅRD



Litteratur

Bjørn 1982: Claus Bjørn (red.): DanskMejeribrugi882-2ooo, 
De Danske Mejeriers Fællesorganisation. København.

Bjørn 1988: Claus Bjørn (red.): Det danske landbrugs historie 
III, 1810-1914, Landbohistorisk Selskab. København

Boserup 1965: Ester Boserup: The Conditions of Agricultural 
Growth, Aldine. Chicago.

Bryld & Haue 1982: Carl-Johan Bryld & Harry Haue: 
Det agrare Danmark i68o-ig8oem.e. Historiske kildehaj.ter, 
Systime. Herning.

Chloupkova mfl. 2003: Jarka Chloupkova, Gert Tinggaard 
Svendsen & Gunnar Lind Haase Svendsen: »Building 
and destroying social capital: The case of cooperative 
movements in Denmark and Poland«, i: Agriculture and 
Human Values, vol. 20, s. 241-252.

Christensen 1920: Anton Christensen: »Niels Johannes 
Fjord«, i: Dansk biografisk Haandleksikon I, s. 492f, Nyt 
Nordisk Forlag. København.

Christensen 1926: Anton Christensen: »Thomas Riise 
Segelcke«, i: DanskbiografiskHandleksikonlll, s. 39if, Nyt 
Nordisk Forlag. København.

Dannfelt 1926: H. Juhlin Dannfelt: LantbruketiNorden under 
senastehalvsekel, Göteborgs Litografiska Aktiebolag. 
Göteborg.

Friedman 1980: Milton Friedman: Free to Choose, Harcourt 
Brace Jovanovich. New York.

Hansen 1969: Svend Aage Hansen: »Vækst uden plan«, 
i: Aktuelle Økonomiske Problemer - Festskrift til Carl Iversen, 
s. 217-231, Nationaløkonomisk Forening. København.

Hansen 1972-1974: Svend Aage Hansen: Økonomisk Vakst i 
Danmark I-II, G.E.C. Gads Forlag. København.

Heaton 1948: Herbert Heaton: Economic History ofEurope, 
Harper & Brothers. New York.

Henriksen 1993: Ingrid Henriksen: »The transformation of 
Danish agriculture 1870-1914«, i: K.G. Persson (red.): 
The Economic Development of Modem. Europe since 1870, Den
mark and Norway. Aidershot. Elgar.

Henriksen 1999: Ingrid Henriksen: »Avoid lock-in: co
operative creameries in Denmark, 1882-1903«, i: Euro
pean Review of Economic History 3, s. 57-78.

Henriksen & O’Rourke 2005: Ingrid Henriksen & Kevin 
O’Rourke: »Incentives, technology and the shift to 
year-round dairying in late nineteenth-century Den
mark«, i: The Economic History Review vol. 58 (3), s. 520- 
554-

Kærgård 2002: Niels Kærgård: »Economic theory and 
economic development in Denmark 1848-1914«, i: 
M. Psalidopoulos & M.E.Mata (red.): Economic thought 
and Policy in Less Developed Europe, Routledge. New York.

Lindhardt 1978: P. G. Lindhardt: Vakkelseogkirkeligeretninger, 
Forlaget Aros. Århus.

Larsen 2005: Kurt E. Larsen: »Missionshusene - om bag
grunden for deres opførelse«, i: Kirkehistoriske samlinger 
2005, s. 95-133.

North 1990: Douglas C. North: Institutions, Institutional 
change andEconomicPaforman.ee, Cambridge University 
Press. Cambridge.

Olsen 1962: Erling Olsen: Danmarks økonomiske historie siden 
1750, G.E.C. Gads Forlag. København.

O’Rourke 2002: Kevin H. O’Rourke: »Culture, Politics 
and Innovation: Evidence from the Creameries«, i: 
CEPR Discussion Paper no. 3235.

O’Rourke 2007: Kevin H. O’Rourke: »Culture, Conflict 
and Cooperation: Irish Dairying before the great war«, 
i: The Economic Journal, Vol. 117, s. 1357-1379.

Romer 1990: Paul M. Romer: »Endogenous Technological 
Change«, i: Journal ofPolitical Economy vol. 98, s. 71-102.

Scharling 1883: William Scharling: »Hvor længe vil Dan
mark forblive et kornudførende Land?«, i: Nationaløko
nomisk tidsskrift bind 21, s. 1-27.

Schumpeter 1912/1934: Joseph A. Schumpeter: Theory of 
Economic Development: An inquiry into Profits, Capital, Credit, 
Interest and the Business Cycle. Harvard University Press, 
Cambridge (tysk udgave 1911-12).

Skovmand 1944: Roar Skovmand: Folkehøjskolen i Danmark 
1841-1892, Det Danske Forlag. København.

Smith 1776: Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes 
of the Wealth of Nations, bl.a. udgivet 1976, Chicago 
University Press. Chicago.

Solow 1956: Robert Solow: »A Contribution to the Theory 
of Economic Growth«, i: Quarterly Journal of Economics, 
vol. 70, s. 65-94.

Storch 1891: V. Storch: »Docent N.J. Fjord«, i: Tidsskriftfor 
Landøkonomi. 5te række iode Bind, s. 424-497.

Svendsen & Svendsen 2000: Gunnar Lind Haase Svendsen 
& Gert Tinggaard Svendsen: »Measuring Social 
Capital: The Danish Co-operative Dairy Movement«, 
i: Sociologia Ruralis Nr. 1, s. 72-86.

Svendsen & Svendsen 2006: Gunnar Lind Haase Svendsen 
& Gert Tinggaard Svendsen: »Socialkapital og histo
risk institutionalisme: Andelsbevægelser i Danmark og 
Polen«, i: Historie nr. 1, s. 72-110.

Thyssen 1957: Anders Pontoppidan Thyssen: DenNygrundt- 
vigske Bevagelse med sarlig Henblik på den Borup ske Kreds, Det 
Danske Forlag. Aarhus.

Weber 1904-1905: Max Weber: Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus, dansk oversættelse bl.a. 1995, 
Nansensgade Antikvariat. København.

DE INTERNATIONALE MARKEDER OG ERHVERVSUDVIKLINGEN I75



Engelsk indflydelse på nyere dansk
AF KNUD SØRENSEN

Intet sprog forbliver uændret. Alle sprog undergår 
ændringer over tid, dels ændringer på grund af spro
genes egne indre udviklingstendenser, dels ændringer 
som følge af påvirkning fra andre sprog. Det er den 
sidste type ændringer af yngre nydansk, der skal rede
gøres for i det følgende.

Da Videnskabernes Selskab blev oprettet i 1742, 
blev det bestemt, at meddelelserne skulle gives og 
drøftelserne foregå på dansk. Man bestræbte sig der
ved på at værne om og udbygge modersmålet som vi
denskabeligt sprog, selv om det internationale viden
skabssprog på dette tidspunkt og endnu 100 år senere 
var latin. Denne beslutning om at bruge dansk falder 
i tråd med samtidens sprogrenserbevægelse, hvis mål 
det var at fjerne græske, latinske, franske og tyske lå
neord og erstatte dem med gode danske udtryk. Man 
bemærker, at der ikke førtes korstog mod engelske lå
neord, for dem var der på den tid meget få af, ligesom 
kendskabet til engelsk var yderst beskedent.

Den nære kulturelle forbindelse mellem England 
og Danmark er ikke meget mere end 250 år gammel. 
Endnu i midten af det 18. århundrede var der ikke 
mange danskere, der havde et godt kendskab til en
gelsk sprog og litteratur. De, der havde brug for at 
kunne engelsk, var henvist til at erhverve sig denne 
færdighed gennem tilfældige indfødte lærere, da der 
praktisk talt ingen regulær undervisning fandtes i fa
get. Fra omkring midten af århundredet begyndte en
gelsk litteratur imidlertid at interessere danske læsere, 
først og fremmest Shakespeare, Spectator-litteratu- 
ren, klassicismen og Ossian. Som det vil ses, blev Sha
kespeare sent opdaget, og det er karakteristisk, at de 
første oversættelser af ham skete via tysk.

Hvem ud over litteraturinteresserede havde brug 
for at kunne engelsk? Det fremgår af de samtidige 
hjælpemidler til engelsklæsningen, at en anden vigtig 
grund til, at interessen for engelsk nu begyndte at 
brede sig, var sprogets kommercielle betydning. Eng
lænderen Charles Bertram var den første, der i Dan
mark udgav en engelsk grammatik, Rudimenta Gramma
tices anglicana eller Begyndelses Grunde til den Engelske Sprog- 
Kunst (1750). I dedikationen til kong Frederik V angi
ver han som motiv for udgivelsen »de Studerendes, 
Sejlendes og med Store-Britannien Handlendes Nyt
te«. Den første, der udsendte en engelsk-dansk ord

bog, var nordmanden Andreas Berthelson (1754); i 
forordet siger han bl.a.: »i besynderlighed har ieg 
med Flid indfort i dette Werk de Ord og Talemaader, 
som ere nödvendige for en Kiöbmand og Söemand at 
viide«. For dem, der drev handel og søfart, var en
gelsk altså nyttigt. Blandt maritime lån fra det 18. år
hundrede kan anføres ord som brig, kutter og skonnert, 
og fra samme periode kan der også registreres nogle 
betegnelser for mad og drikke som bøfsteg (fra beefsteak), 
pudding, porter, punch, rom og toddy.

Igennem det 19. århundrede voksede danskernes 
kendskab til engelsk gradvis i takt med, at græsk og la
tin kom til at vige noget i undervisningssystemet, 
mens de moderne sprog blev bedre tilgodeset; men 
her må det bemærkes, at fransk og tysk stadig i almin
delighed blev betragtet som vigtigere end engelsk, og 
det var først i 1893, at Otto Jespersen blev den første 
ordinære engelskprofessor ved Københavns Universi
tet. Denne forskydning til fordel for de moderne 
sprog fortsatte ind i det 20. århundrede, i stigende 
grad til gunst for engelsk, hvad der gav voksende gro
bund for indførsel af engelske, dvs. britisk engelske, 
lån. Men siden 2. Verdenskrig er det amerikansk en
gelsk, der har domineret den danske sprogimport.

Ortografi, udtale og morfologi

Hvis vi herefter ser på den ortografi og udtale, der er 
blevet de engelske lån til del, falder det i øjnene, at der 
her må skelnes mellem de tidlige og de senere lån. 
Hvad angår de tidlige låneord, var der en tendens til 
at opgive den engelske stavemåde og i stedet indføre 
fordanskninger (og forvanskninger) som dørtrcek fra 
dirt-track,fjces fraface, stirrids ‘dæksplads på en passager
damper’ fra steerage og tørn fra turn. Dette står i mod
sætning til situationen i dag, da kendskabet til engelsk 
er langt bedre. Nu bevares den engelske stavemåde 
gerne, og udtalen er tilnærmet engelsk. Undtagelser 
herfra er ord som lørner ‘person, der er i gang med at 
lære et fremmedsprog’ og nørd (fra nerdi), og et par ind
lånte fornavne, Brian og Joan, der har fået bogstavret 
udtale. Det er også bemærkelsesværdigt, at ordet gla
mour meget ofte bliver udtalt med tryk på sidste sta
velse, som om det stammede fra fransk.

Dernæst skal vi se på låneordenes morfologi. På 
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moderne engelsk har substantiverne ikke grammatisk 
køn - i modsætning til dansk, hvor der skelnes mellem 
fælleskøn og intetkøn. Når et direkte lån optages, må 
det nødvendigvis tilpasses et af de to danske køn, og 
spørgsmålet bliver da, hvordan det sker. Det kan her 
indskydes, at fælleskønsordene i dansk udgør ca. 75% 
af det samlede antal substantiver, og statistisk set 
kommer de fleste låneord til at tilhøre fælleskønsgrup
pen. Et par formelle faktorer kan være af betydning 
for kønstilpasningen. Danske substantiver, der ender 
på -al, er oftest fælleskøn, fx en lineal. Nogle engelske 
lån tiltrækkes af denne type, fx en musical, en professional, 
en terminal. Blandt intetkønsordene findes der en del 
såkaldte rodafledninger; som eksempel kan nævnes et 
knus, der er afledt af verbet at knuse, og denne danske 
type synes at tiltrække engelske paralleller som check 
‘afkon trollcring’,//«/; og hit: han tog et check på tallene, me
lodienblev etflopAit. Men vigtigere end de formelle fak
torer er de betydningsmæssige. Det er ofte tilfældet, 
at et lån får samme køn som det ord, det naturligt kan 
oversættes ved: en happening - en hændelse, en suitcase - en 
kuffert, etfallout-etnedfald, etmeeting‘sportsarrangement’ 
- et møde.

Hvad substantivernes pluralisformer angår, er der 
konkurrence mellem det engelske -r i pluralis og de 
danske pluralisendelser, inklusive nulendelsen: to pen
cils eller penciler, flere nyefilm, mangefans. Billedet er noget 
forvirrende, men der er tendens til, at de ord, der har 
erhvervet sig størst borgerret i dansk, bøjes efter 
dansk mønster.

Verballån fra engelsk ender i infinitiv i reglen på 
-e: at booke. Nogle verber bringes i overensstemmelse 
med dansk ved desuden at få konsonantfordobling: at 
droppe. Præteritum og perfektum participium dannes 
næsten altid regelmæssigt, dvs. ved endelserne -(e)de 
og -et: hanpostede Aar postet brevet. Regelmæssig endelse 
føjes også til de verber, der har uregelmæssig bøjning 
på engelsk: atfighte,fighte de.

Låneordstyper

De fleste af de lån, der har været omtalt ovenfor, er 
direkte lån, som optages uændret eller med mindre 
ændringer, fx aftershave, baktericid (engelsk bactericide). 
Hvad ordklassefordelingen angår, er det iøjnefalden
de, at substantiverne dominerer: de udgør godt 80% 
af lånene, mens verberne tegner sig for 9%, adjekti
verne for 8%, og adverbier, præpositioner og interjek- 
tioner udgør under 1% og altså statistisk spiller en for
svindende lille rolle; men her må der mindes om, at 

visse engelske interjektioner som fuck og shit optræder 
med stor hyppighed i navnlig mange unges sprog.

Ved siden af de direkte lån må nævnes oversættel
seslånene. De fleste af disse er sammensatte substanti
ver, i hvilke hvert af leddene er en oversættelse af et 
engelsk substantiv, fxjomfrurejse fra maiden voyage og me
taltræthed fra metalfatigue. De direkte lån, der jo gerne 
påkalder sig opmærksomheden ved deres form, er ca. 
dobbelt så hyppige som oversættelseslånene, der let
tere overses som værende lån. Men oversættelseslå
nene spiller en ikke uvæsentlig rolle, og der er somme 
tider konkurrence mellem de to typer, så der kan væl
ges mellem fx design ellerformgivning, thinktank eller tæn
ketank.

Blandt mindre talrige typer kan nævnes betyd
ningslån. Der foreligger et betydningslån, når et ord, 
der i forvejen findes på dansk, modtager en ny betyd
ning fra det tilsvarende engelske ord. Fx bruges duer 
og høge (fra doves og hawks') om politikere, der er hen
holdsvis forsonligt og uforsonligt indstillet over for 
modstanderne; disse betydninger blev oprindelig 
brugt om amerikanske politikere og deres holdning til 
Vietnamkrigen, men findes nu også løsere anvendt. Et 
andet eksempel er førsteleddet i sammensætningen 
paraplyorganisation, der har fået betydningen ‘fælles-’ 
fra første led i engelsk umbrella organization. Når et nyt 
betydningslån opstår, får det danske ord, der påvir
kes, udvidet sin begrebssfære og derved sine fore
komstmuligheder.

En anden ret talsvagt repræsenteret type udgøres 
af formelle omdannelser. Der opstår en formel om
dannelse, når et dansk ord, hvis betydning svarer til et 
engelsk ords betydning, undergår en ændring, der 
bringer det danske ords form nærmere til det engelske 
ords. På dansk taler vi om et checkhæfte, hvad der svarer 
til engelsk chequebook, og denne engelske form resulte
rer nu og da i dansk checkbog. Hvad der før hed mineud
lægger, kaldes nu minelægger efter engelsk minelayer, og 
busstoppested afløses i reglen af busstop (engelsk busstop).

Sluttelig skal endnu et par sjældnere typer omta
les. Der er først pseudolånene, dvs. ord, der ganske 
vist ser ud, som om de er engelske, men ikke er det. 
Det gælder fx slowfox, som englænderne kalder slowfox
trot, og stationcar, som svarer til engelsk station wagon el
ler estate car. Når vi bruger ordet hitliste, er det i betyd
ningen ‘fortegnelse over de mest solgte grammofon
plader eller CD’er’; engelsk har også et hitlist, men det 
betyder ‘liste over (politiske) modstandere, der skal 
generes eller ligefrem likvideres’. Helt hjemmelavede 
er udtryk som gamespoiler (for spoilsport) og joykiller (for 
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killjoy). Hertil kommer, hvad der kunne kaldes indi
rekte anglicismer. Fx har dansk lånt ordet hooligan, der 
bruges om en fodboldbølle, og et antonym hertil, men 
uden engelsk forbillede, foreligger i ordet roligan.

Det kan tilføjes, at der optræder talrige lån af en
gelske idiomatiske udtryk, enten i form af direkte lån 
som business as usual, the old school tie og the point of no return 
eller som oversættelse: at gå fra styrke til styrke, at have som
merfugle i maven og at holde en lav profil.

Betydningsområder

Efter denne oversigt over låneordstyper skal vi be
tragte nogle vigtige betydningsområder, hvor lånene 
er særlig udbredt. Dette kan give et indtryk af den kul
turelle påvirkning fra de angloamerikanske samfund; 
sprog og kultur følges ad.

I beskrivelsen af moderne vestlige samfundsfor
hold benytter vi os af ord som vefærdsstaten (the Welfare 
State), overflodssamfundet (the affluent society) ogforbruger- 
samfundet (the consumer society). Selv om der er problemer 
i de vestlige samfund, spiller kernefamilien (the nuclear 

family) stadig en væsentlig rolle. Der kan være uenig
hed om kønsrollerne (thesex(ual) roles), og mange kvinder 
reagerer mod mandssamfundet (the male-dominated society) 
eller mandschauvinismen (male chauvinism) for slet ikke at 
tale om sexchikane (sexualharassment). Med i billedet hø
rer desværre også ord som samfundstaber (social loser) og 
posedame (baglady).

Vi springer over til området mad og drikke og 
præsenterer et lille udvalg af anglicismer. Brunch er et 
måltid, der indtages op på formiddagen; dette udtryk, 
der er en såkaldt blend, er en kombination af breakfast 
og lunch. Mange, især blandt de yngre årgange, svær
ger til fastfood eller med en nedsættende betegnelse 
junkfood (junk = ‘bras’), dvs. mad som hamburgere, hotdogs, 
popcorn og chips ‘pommes frites’. Til en regulær mid
dagsret kan der være forskellige slags tilbehør: chutney, 
dressing til salaten, karry (fra curry), pickles, icebergsalat el
ler kinaradiser. Blandt drikkevarer er der først de alko
holfri, også kaldet soft drinks, fx coca-cola eller dens kæ
lenavn coke, fremdeles milkshake, juice og smoothie ‘pure
ret frugt med yoghurt eller is’. Blandt spirituosa kan 
anføres den amerikanske whiskytype bourbon og des
uden brandy, gin, rom og skotsk whisky, der somme tider 
blot kaldes scotch. En long drink får man, når der blandes 
meget vand i spiritussen.

Hvad betegnelser for tøj angår, kan der mindes 
om, at London i de senere år i stort omfang har dikte
ret moden, og det har afspejlet sig sprogligt. De tre 

ord, der angiver kjolelængde, maxi, midi og mini, er en
gelske lån. Der kan også mindes om de mange forbin
delser, i hvilke look optræder, begyndende med New 
Look i slutningen af 1940’erne. Også betegnelsen for 
den nye mode, der i slutningen af 1960’erne foreskrev 
ens tøj for kvinder og mænd, unisex, stammer fra en
gelsk, og begge køn kan gå i bermudashorts. Betegnelser 
for kvindetøj er fx bodystocking, der er i konkurrence 
med sin fordanskning kropsstrømpe, endvidere housecoat, 
jigger ‘løstsiddende jakke’, swagger ‘løstsiddende frak
ke’, sjal (fra shawl) og sækkekjole (fra sack dress). Blandt 
talrige betegnelser for mandstøj kan nævnes blazer, 
bush-shirt ‘skjorte, der bæres uden på bukserne’, cardi
gan, duffelcoat ogplusfours.

Hefter går vi over til at behandle en aktivitet, der 
engagerer mange mennesker, sporten. Selve ordet 
sport er engelsk. Det blev lånt omkring 1865, og de 
mangeartede aktiviteter, som ordet dækker, beskrives 
i vidt omfang ved brug af direkte låneord. Utvivlsomt 
den mest populære sportsgren er fodbold, dvs. soccer el
ler Asso dation Football. Meget af det, som spillerne fore
tager sig, udtrykkes ved direkte lån: de dribler, fister, 
header og scorer, og en spiller kan være offside', i andre til
fælde bruges der oversættelseslån: mål, målmand (hvis 
han da ikke kaldes keeper), hjørne (spark) og straffespark). 
Ordet frispark frembyder særlig interesse; det er en 
oversættelse affreekick, men dette engelske udtryk hen
viser kun til den ene halvdel af en situation, der hyp
pigt opstår på fodboldbanen. Før en spiller får til
kendt den fordel, som et frispark indebærer, er der af 
modstanderen begået en forseelse, der på engelsk 
hedder afoul. På dansk harfrispark således fået en dob
belt betydning: vi bruger det egentlig ejendommelige 
udtryk at lave frispark (svarende til engelsk commit afoul, 

foul somebody ), og vi taler om at fåfrispark (svarende til be 
awarded afree kick). Der er talrige andre sportsgrene, i 
hvilke terminologien er engelsk, bl.a. badminton, tennis, 
ishockey og golf.

Nyere musik er et andet område, der er præget af 
engelsk terminologi. De nye musikformer, der er op
stået i USA og Storbritannien i det 20. århundrede, 
optræder i de fleste tilfælde i dansk formidlet af di
rekte lån. Det gælder bl.a.Jatx, ragtime, blues, country and 
western, beat, soul, negro spirituals, swing og rock, og nye 
musiktyper med engelske betegnelser dukker hele 
tiden op. I 1990’erne er techno kommet frem; det er 
elektronisk musik med danserytme. Fra omtrent sam
me tid stammer også rap, der kan beskrives som en ryt
misk, rimet tale eller sang, der fremføres under musik
ledsagelse. En karakteristisk musikalsk stil eller udfø-
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Morgenavisen Jyllands-Posten 19.2.2009.
Tegning: Rasmus Sand Høyer

reise kaldes ofte lyd eller sound, spillestilen kan beskri
ves med adjektiver som cool ‘afdæmpet’ og hot ‘heftig’, 
og at synge med sentimental stemmeføring er at croone.

Engelske lån florerer i handel og industri. Erhvervs
virksomheder er af mange typer. Drejer det sig om big 
business, finder man betegnelser som konglomerat (conglo
merate'), koncern, gruppe og holdingselskab (holding company), 
og en større virksomhed kan være opdelt i divisioner. 
Det er the management, som leder virksomheden: en el
ler flere bosser, der under sig har nogle mellemledere 
(middle managers). Egnede ledere findes ved brug af ho
vedjægere eller headhunters, personer, der er særlig kva
lificeret til at vurdere lederegenskaber. Det er væsent
ligt for en virksomhed at skabe et godt image, dvs. det 
indtryk, virksomheden gør på både medarbejderne og 
offentligheden.

En moderne virksomhed bruger naturligvis com
putere, og computerterminologien er næsten helt do
mineret af engelsk. Ordet computer (egentlig ‘bereg
ner’) bruges nu langt oftere end synonymet datamat. I 
computersprog skelnes der mellem hardware, dvs. sel
ve maskinen, og sofiware, programmerne. Hvad der 

puttes ind i computeren, er input, og hvad der kommer 
ud af den, er output. Det eneste danske ord, der har vist 
sig livskraftigt i denne terminologi, er ordet mus.

Som afslutning på denne eksemplificering af en- 
gelskpåvirkede betydningsområder kaster vi et kort 
blik på et par anglicismer, der skyldes Danmarks med
lemskab af EU. Ganske vist er dansk officielt sprog i 
EU, men det dominerende sprog er engelsk, som sam
men med de andre vigtige sprog fransk og tysk har ud
viklet visse træk, der kaldes Eurospeak, og som også kan 
iagttages i dansk. EU-valutaen hedder euro, som bru
ges i EMU (Economic Monetary Union). Andre eksempler 
på Eurospeak er social dumping, den situation, der ind
træder, når et medlemsland påfører andre medlems
lande en urimelig konkurrence ved fx at indføre me
get lempelige sikkerhedsbestemmelser på arbejds
pladserne, og taskforce, der bruges om EU-kommissio- 
nens særlige arbejdsgruppe for små og mellemstore 
virksomheder. Endelig er der det meget omtalte og for 
mange gådefulde subsidiaritetsprincip. Udtrykket er lånt 
fra tysk Subsidiarität og engelsk subsidiarity og betegner i 
EU-sammenhæng det princip, at de opgaver, der kan 
løses på lokalplan, ikke skal varetages af EU. Dette be
sværlige fremmedord vil nok blive afløst af fordansk
ningen nærhedsprincippet.

Syntaks

I det foregående har vi beskæftiget os med det om
råde, hvor den engelske påvirkning af dansk er stær
kest, nemlig ordforrådet. Vi skal nu se på nogle til
fælde, hvor det er sandsynligt, at der foreligger syn
taktisk indflydelse fra engelsk.

På engelsk følges en superlativ ofte af en infinitiv 
(fx Hewasthefirsttocome), mens dansk normalt i den til
svarende konstruktion har en relativ sætning (Han var 
denførste, derkom). Men ikke så sjældent kan man finde 
den engelske formulering overført til dansk, fx »Han 
var den første til at afsløre det hemmelige amerikan
ske våbensalg til Iran« (Weekendavisen 30/10-5/11 
1987, s. 16, sp. 7).

På engelsk optræder der ofte, hvad der kunne kal
des en forkortet relativsætning: i stedet for at tale om 
an economy that is based on agriculturebruger man gerne for
muleringen an economy based on agriculture. Denne forkor
telse er væsentlig mere udbredt på engelsk end på 
dansk, og når den optræder på dansk som i »17 terro
rister trænet i Grækenland blev den 27. maj arreste
ret« (Weekendavisen 1-7/7 T994> s- 6, sp. 2), kan den 
meget vel tænkes at være engelskinspireret.
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Nogle danske verber har fået ændrede konstruk
tionsmuligheder under påvirkning fra engelsk. Engel
ske verber som sell og photograph, der i deres centrale 
anvendelser er transitive, optræder desuden intransi
tivt med adverbium og med tilnærmelse til passiv 
funktion. Standardeksemplet er The book sells well "Bo
gen bliver solgt i mange eksemplarer’ - eller for at bru
ge den anglicisme, der nu er veletableret: Bogen seelger 
godt. Tilsvarende »Jeg fotograferer desværre uheldigt, 
og så kommer jeg til at se bumset ud« (Alt for Damer
ne 6/6 1958).

I nogle danske forbindelser af verbum og præpo
sition bemærker vi, at præpositionen kan tabes, sand
synligvis fordi der på engelsk findes et transitivt ver
bum, som betydningsmæssigt svarer til den danske 
forbindelse, fx »at influere regeringsmedlemmers 
handlinger« (Politiken 7/11 1973, s. 8, sp. 1; normalt 
influere på, engelsk transitivt influence). Når forholdet er 
det omvendte, dvs. at en engelsk forbindelse af ver
bum og præposition svarer til et dansk transitivt ver
bum, kan den engelske indflydelse manifestere sig 
som i eksemplet »Miljøministeren vil ikke kommen
tere på sagen« (TV 12/10 1994; sml. engelsk comment on 
og dansk kommentere, der normalt er transitivt).

På engelsk har et substantiv ofte en foranstillet be
stemmelse, som består af substantiv, præposition og 
samme substantiv, fx a step-by-step process. Denne type 
bestemmelse har i de sidste årtier påvirket især dansk 
journalistisk sprog og kan iagttages i eksempler som 
»dør til dør transport« (Børsen 21/5 1965, s. 3, sp. 5-6), 
»en skridt-for-skridt politiker« (Politiken 25/5 1974, s. 
ii, sp. 7) og »side-for-side affotograferinger« (Danske 
Studier 1981, s. 144). I det sidste eksempel ville man i 
mere konservativt dansk nok foretrække, at bestem
melsen blev efterstillet: affotograferinger sidefor side. En 
anden type bestemmelse består af præposition og 
styrelse og kan, når den optræder i dansk, sandsynlig
vis også tilskrives engelsk indflydelse: »efter-Nixon 
æraen« (Aarhus Stiftstidende 15/2 1976, s. 17, sp. 2-3), 
»anti-Shah demonstrationer« (TV 12/n 1976), »under
bordet aftaler« (Jyllands-Posten 21/31984, s. 14, sp. 3). 
I mindre journalistisk præget, mere traditionel stil 
ville man nok foretrække formuleringen aftaler under 
bordet.

Vi slutter dette afsnit med en omtale af den indbyr
des placering af substantiver eller navne og de prono
miner, der henviser til dem. I forbindelsen bisætning 
fulgt af hovedsætning har dansk gerne substantivet el
ler navnet før det henvisende pronomen: Da Hans kom 
hjem, drak han sig en kop kaffe. På engelsk er rækkefølgen 
ofte den omvendte: When he came home, John had some tea.

Det engelske pronomen viser her frem til navnet, og 
denne pronominalbrug er blevet hyppigere på dansk i 
de senere år, sandsynligvis på grund af engelsk påvirk
ning. Her er et par eksempler: »Men under hvilken 
form den end optræder, giver atom-angsten sig ofte 
de mest ukvalificerede, hysteriske og fornuftsstridige 
udtryk« (Jyllands-Posten 9/8 1986, s. 10, sp. 7). »Mens 
de amerikanske og kinesiske myndigheder forhandler 
om deres skæbne, venter to bange kinesere på den 
amerikanske ambassade i Prag« (Jyllands-Posten 17/6 
1989, II, s. 2, sp. 1-2). Når det drejer sig om syntaktisk 
indflydelse, er situationen altså ikke altid sort/hvid. 
Der er tilfælde, hvor dansk har to konstruktionsmu
ligheder, en almindelig og en sjældnere, og engelsk li
geledes har to sådanne muligheder, men med den 
modsatte fordeling. Her kan indflydelsen tage den 
form, at den almindelige engelske konstruktion giver 
stødet til, at den sjældnere danske konstruktion vin
der større udbredelse.

Hvorfor lånes der?

Det kan være på sin plads her at stille spørgsmålet om, 
hvorfor der lånes. For det første kan der være tale om 
et ægte følt behov for at kunne omtale nye fænomener 
eller begreber. Indtil videre har det vist sig umuligt at 
finde frem til fordanskninger af betegnelser for mate
rielle fænomener som carport,film, gear og nylon eller for 
begreber som fair play, interview, standard og weekend. 
Flere af disse eksempler er internationalismer, og så
danne ord har afgjort deres berettigelse til berigelse af 
sproget. Men en anden og lidet agtværdig grund til 
optagelse af lån er sprogligt snobberi. Engelsk er pre
stigesprog, og mange føler, at det er smart og gør ind
tryk på omgivelserne, hvis de slår om sig med udtryk 
som implementering, knowhow, konsensus og personality. 
Dertil kommer, at mange lån optages som en følge af 
skribentens hastværk eller skødesløshed. Det er vel
kendt, at især journalister ofte arbejder under tids
pres, og for stort hastværk synes da også at være årsa
gen til nogle af de utilfredsstillende formuleringer, 
der dukker op navnlig i aviserne og i oversatte tekster. 
I nogle tilfælde skyldes miseren, at der til et engelsk 
ord svarer mere end én dansk gengivelse, og at skri
benten i skyndingen vælger den forkerte. Når man læ
ser, at »Cavendish ... sendte 500 kopier af sin bog til 
venner og bekendte som julegave« (Jyllands-Posten 
3/11988, s. 13, sp. 5), kan man være sikker på, at det en
gelske forlæg har haft »500 copies«; men copy betyder 
både ‘kopi’ og ’eksemplar’, og det er den sidste gengi
velse, der burde have været brugt her. Ureflekteret og 
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ukritisk oversættelse foreligger også i et eksempel som 
»Janson vil i kommende år blive et husholdningsord i 
mange danske hjem« (Politiken 29/9 1977, II, s. 6, sp. 
3), hvor det ejendommelige »husholdningsord« er in
spireret af engelsk household word ‘et navn, som alle ken
der’; men læsere, der er mindre velbevandrede i en
gelsk, lades her i stikken. Ureflekterede gengivelser af 
engelsk forlæg kan endvidere give som resultat, at der 
indføres ord, som er ganske overflødige, fordi de er sy
nonyme med eksisterende danske ord. Det gælder de
tente, der betyder det same som afspænding, sale i stedet 
for udsalg og sideeffekt (fra side effect), der er synonymt 
med bivirkning. Mad ud af huset fortrænges ofte af take
away.

Afsluttende bemærkninger

Der er ingen tvivl om, at mange af lånene fra de an- 
gloamerikanske samfund indebærer en kulturel beri
gelse for dansk. Men der er også negative sider ved 
lånene. Herom vidner fx de talrige avislæserbreve, 
hvori der reageres kraftigt mod lånene med den be
grundelse, at de er irriterende eller ligefrem uforståe
lige. I den forbindelse må der erindres om, at ca. en 
femtedel af den danske befolkning har ingen eller 
ringe engelskkundskaber og derfor i nogen grad kan 
føle sig sat udenfor i et samfund, der er præget af vok
sende internationalisering og globalisering med ver
denssproget engelsk som kommunikationsmiddel.

Dertil kommer faren for domænetab for det dan
ske sprog. Denne fare opstår, hvis dansk på nogle om

råder fortrænges af engelsk, og den danske begrebs
dannelse derved svækkes. Nogle danske virksomhe
der har allerede indført engelsk som koncernsprog, 
computerterminologien, luftfartsproget og manage
mentkulturen er engelske, og for tiden debatteres det 
ivrigt, i hvilket omfang engelsk skal være undervis
ningssprog på universiteterne og de højere læreanstal
ter. Handelshøjskolen i København kalder sig nu of
test Copenhagen Business School (CBS), og Danmarks Turist
råd er blevet til Visit Denmark. Det er også betænkeligt, 
at det i foråret 2009 er blevet foreslået, at skriftligt 
dansk ikke længere skal være obligatorisk ved studen
tereksamen. Til imødegåelse af den slags anslag mod 
det danske sprogs status var det ønskeligt at have en 
sprogpolitik, der kunne sikre, at sprogimporten sker 
med mådehold og fornuft. Men selv om dansk er un
der stærk indflydelse fra engelsk, er der dog næppe 
fare for, at sproget går sin undergang i møde.
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Das Fremde im Spiegel musikalischer Karikaturen 
und dessen Integration in ein 
ambitioniertes Bühnenwerk
Baggesens und Kunzens Oper Holger Danske (1789) als Türkenoper

VON HEINRICH W. SCHWAB

Einleitung

Zu aktuellen Schwerpunkten im Bereich der neueren 
Kulturgeschichte zählt das Interesse, sich mit dem 
Phänomen »Fremde« oder »Fremdheit« zu beschäfti
gen. Die Universität Kopenhagen hat jüngst hinsicht
lich dieser Thematik einen beachtenswerten Sammel
band vorgelegt (Bogh u.a. 2005; vgl. hierzu ebenfalls 
Göbel-Uotila 2005). Leider hat man hier nicht auch 
die Musikwissenschaft hinzugezogen. Gerade die 
Musik weist im Blick auf Kompositionsstile, Gattun
gen, Musizierweisen, Instrumente oder auf die jewei
lige Herkunft von Musikern, eine Fülle von geschicht
lichen Fakten dessen auf, was expressis verbis als 
»fremd« bezeichnet, was einerseits begrüßt und adap
tiert wie andererseits verspottet, geächtet oder gar ak
tiv bekämpft wurde. Fragt man nach den Ursachen, 
dann stößt man auf unterschiedlich künstlerische, so
ziale, religiöse, psychologische oder wirtschaftliche 
Gründe. Reagiert wurde häufig mit administrativen 
Maßnahmen, gezielter Parodie oder entschlossener 
Inbesitznahme, wobei das Fremde zumeist zu einem 
Eigenen wurde, um dessen Herkunft man schon bald 
gar nichts mehr wusste.

Wenn die Musikgarde der dänischen Königin mit 
»großem Spiel« durch Kopenhagen zieht, dann ist 
wohl nur Kennern bekannt, dass Schlaginstrumente 
wie große Trommel, kleine Trommel, Zimbeln, Be
cken, Schellenbaum oder Triangel ursprünglich Stan
dardinstrumente einer türkischen »mehterhäne« bzw. 
eines »Janitscharenchors« waren. Bereits im hohen 
Mittelalter repräsentierten in den islamischen Län
dern berittene Militärmusiker, umgeben von Standar
ten und Fahnen, den Glanz und die Würde ihrer Herr
scher (Abb. 1; vgl. hierzu Farmer [1966], S. 76L). Ein
zelne Exemplare ihrer ebenfalls Furcht und Schre
cken auslösenden Schlag- und Blasinstrumente ge
langten als Kriegsbeute nach Europa. An den Höfen 
in Dresden, St. Petersburg, Stuttgart, Warschau und 
Wien wünschte man eine komplette Janitscharenmu- 

sik zu besitzen. Solchen Interessen kam der osmani
sche Hof großzügig entgegen (Jäger 1996, IV, Sp. 1325; 
Pirker 2001, S. 8o2f.; Bowies 2006, S. 546). Seit 1600 
haben an den genannten Residenzen, aber auch an
dernorts, häufig Janitscharenchöre bei aufwendigen 
Festivitäten mitgewirkt. Zusammengestellt waren sie 
großenteils aus der Schar der eigenen Musiker, die zu
vor in exotische Gewänder gesteckt wurden. Ein Bild
dokument belegt, dass sich auch der dänische Hof 
beim Großen Beilager des Jahres 1634 an einer solchen, 
Augen und Ohren gleichermaßen ansprechenden At
traktion ergötzt hat (Abb. 2). Als König Frederik IV. 
im Jahre 1709 den Dresdner Hof besuchte, marschier
te ebenfalls ein Janitscharenchor auf (Abb. 3).

Beim geschichtlichen Rückblick lässt sich ein Re
zeptionsprozess beobachten, der von der ursprüngli
chen Bewunderung dessen, was man bei islamischen 
Herrschern vorfand und woran man selbst gern teil
haben wollte, wegführt, und zwar zu einer Selektion 
und Übertreibung gerade jener Charakteristika, bei 
denen die Fremdheit zunehmend als bloßes Lärmen 
wahrgenommen wurde. Im Vergleich zu der eigenen 
in Kompositionen fixierten Musik sprach man folge
richtig von Rückständigkeit und musikalischer Primi
tivität. Um Fakten nicht auszublenden: Was hier als 
»Musik bey den Türken« bezeichnet wird, vermittelt 
ein einseitiges Bild. Übersehen wird etwa die Spezies 
der kunstvollen Lauten- oder Streichermusik, deren 
diffizile Struktur nicht in einer für Europäer lesbaren 
Notenschrift festgehalten war. Von dieser »Kunstmu
sik« hat man vergleichsweise spät erst Näheres ken
nen gelernt (vgl. hierzu Oransay 1964; Jäger 1996).

Da sich die europäischen Länder ständig erneut in 
kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Türken 
befanden, blieb vorrangig deren lärmende Militär- 
und Schlachtenmusik im Gedächtnis haften, zusätz
lich bestärkt durch die zunehmenden Reiseberichte. 
Das »Alla turca« verfestigte sich in der Folge zu ei- 
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nem festen Topos für Fremdheit schlechthin. In dem 
Maße wie dies geschah, wurde man sich - jedenfalls 
auf musikalischem Terrain - der eigenen Überlegen
heit bewusst. Dies sollte und konnte tatsächlich die 
permanente Angst mindern, die man vor einer kon
kreten Macht aus dem Orient besaß, selbst wenn man 
- wie 1683, als die Türken Wien belagerten (vgl. hier
zu Riedel 1982) - gegen diesen Feind immer wieder er
folgreich bestehen konnte. Was das »Türkenkolorit« 
anbelangt, so gewann es zusehends an Popularität 
und blieb nicht nur auf exotische Festmusiken oder 
lärmende Karikaturen beschränkt. Aufgenommen 
wurde es vor allem in Gattungen des Musiktheaters.

Zunächst ist es angebracht, weitab vom Opern
haus und dem Türkenkolorit, auf einige Fälle des mu
sikalischen Alltags aufmerksam zu machen, bei denen 
direkt von »fremden Musikern« die Rede ist. Von de
ren existentieller Bedrängnis durch gesetzliche Maß
nahmen war ebenfalls Friedrich Ludwig Aemilius 
Kunzen betroffen, der Komponist der Oper Holger 
Danske. Gerade an diesem Werk lässt sich zeigen, dass 
das Türkenkolorit nicht nur zu Karikaturen taugte, 
sondern dass es bei einem jungen und schöpferischen 
Musikdramatiker bedeutsame Impulse auslöste, die 

den Kunstrang dieser dänischen Oper geprägt haben. 
Konkret fassen lässt sich dies daran, dass und wie »det 
Fremmede«, variativ integriert in ein artifizielles Kon
zept, künstlerische Individualität geradezu herausfor
derte.

I. Fremde Musiker im dänischen Gesamt
staat und das Indigenatsgesetz von 1776

In dem Eintrag »Fremmede« vermerkt Salmonsens Kon
versations Leksikon: »F. ell. Udlændinge i Forhold til et 
Land er alle Personer, der ikke har Statsborgerret 
(Indfødsret) i Landet, hvad enten de bor ell. opholder 
sigi Landet ell. ikke« (Anden Udgave, Bd. VIII, 1919, 
S. 916). Ohne Umschweif wird hier auf das 1776 von 
König Christian VII. für den dänischen Gesamtstaat 
erlassene Gesetz hingewiesen. Als »national manife
station« stellt es in der Tat etwa »enestående i 1700-tal- 
lets Europa« dar (Feldbæk 1991a, S. 197). Gewährlei
sten sollte das Gesetz, dass »des Landes Dienst die 
Kinder des Landes nähre«. Demzufolge wurde ver
fügt, dass ebenfalls in den Herzogtümern Schleswig 
und Holstein »alle Aemter in Unserem Staate, es mö
gen Hof-, Geistliche-, Civil- oder Militär-Aemter, von

abb. 2.Janitscha- 
renchor anlässlich 
des Großen Bei
lagers in Kopenha
gen (1634). Kup
ferstich aus: Trium
phus nuptialis danicus, 
Copenhagen 1648. 
Kopenhagen, Det 
Kongelige Biblio
tek. Photo: Det 
Kongelige Biblio
tek.
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großer oder geringerer Wichtigkeit seyn, an sonst nie
manden, als eingebohrne Landeskinder und die ihnen 
gleich zu achten seyn möchten, vergeben werden kön
nen und sollen« (zitiert bei Schwab 1976, S. 27 nach 
der 1798 in Kiel gedruckten Sammlung der »1776 er
gangenen Verordnungen und Verfügungen«). Davon 
war auch die Musikkultur in allen Teilstaaten betrof
fen, insofern sich daraus ein Privilegsystem entwickel
te, das »Kunst« nicht gerade zu fördern vermochte. 
Zugleich wurde ständig bewusst gemacht, wer im 
Lande Einheimischer, wer Fremder war, welche Diffe
renzierungen existierten. Als sich 1777 um das vakante 
Schleswiger Stadtmusikantenamt ebenfalls ein Mili
tärmusiker beworben hatte, der »in den letzten Jah
ren in Hannover« Dienst tat, wurde der Zuschlag 
Friedrich Adolph Berwald zuerkannt, weil ihm als 
Landeskind der »Vorzug für einen am fremden Hofe 
engagirten Manne eingeräumt« werden müsse 
(Schwab 1972, S. 21). Fortan war bei Stellenbesetzun
gen die musikalische Qualifikation nicht mehr allein 
ausschlaggebend.

Von dem Indigenatsgesetz waren alle Musiker be
troffen. Eine Ausnahme bildeten lediglich die am Hof 
dienenden Mitglieder der Königlichen Kapelle. Hier 
bestimmte wie eh und je der absolutistische König 
allein, welche Ausländer er an seinen Hof ziehen 
wollte. Nachdem zeitweise viele Italiener das Musik
geschehen in Kopenhagen geprägt hatten, wurde 1787 
Johann Abraham Peter Schulz, der am preußischen 

Hofe zu Rheinsberg tätig war, als Hofkapellmeister 
berufen. Nach Schulzens Abschied wurde 1794 Fried
rich Ludwig Aemilius Kunzen dieses Amt angetragen. 
Er nahm es freudig an, hatte er doch zwischenzeitlich 
bereits bekundet, dass er 1789 nur deshalb die Stadt 
und das Land verlassen habe, weil er keinerlei Hoff
nung hatte, »je befördert zu werden«, sich deshalb 
gezwungen sah, sein »Brod ausserhalb eines Landes 
zu suchen, das mir damals mehr als mein Vaterland 
war«.1 Bereits während der Jahre 1784 bis 1789 hatte 
sich der junge Kunzen als freischaffender Musikleh
rer, Klavierist und Komponist in Kopenhagen aufge
halten, ohne Amt freilich, aber als »Genie« vom Hofe 
bewundert. Weil Schulz Kunzens kompositorische 
Fähigkeiten kannte, erteilte er ihm auch den Auftrag, 
Baggesens Libretto zu Holger Danske zu vertonen.

i. Brief vom 22. April 1793, zitiert in: Schwab 1995, S. 133.

Dass sich das Indigenatsgesetz mittlerweile auch 
im Denken des neuen nationalbewussten Bürgertums 
niederschlug, lässt sich daran ablesen, dass bei der 
Diskussion des Theatergeschehens der Unterschied 
von dänischen und fremden Stücken, Themen und 
Musikern eine zunehmende Rolle spielte. Recht deut
lich bekam dies Kunzen zu spüren, kaum war der Pre
mierenbeifall verhallt, der 1789 seiner Oper gezollt 
wurde. Und es war dann dieses Bühnenwerk, das ei
nen heftigen Streit um literarische Positionen und um 
die Gattung Oper auslöste, der schließlich sogar zu 
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einer »Tyskerfejde« eskalierte. Sie stellt nachgerade 
ein Hauptkapitel in der Dansk Identitetshistorie dar (Feld
bask 1991b, S. 9-104; siehe ergänzend Michelsen 2003).

Kunzen, der kein Musikamt innehatte, weil er - 
aus der Freien Reichsstadt Lübeck kommend - kein 
Untertan des Königs war, musste erfahren, dass jenes 
Gesetz ebenfalls gegen ihn ins Feld geführt wurde, 
weil ihm vorzuhalten war, dass er als Fremder anderen 
etwas wegnahm. Wenn gegen ihn bislang keine Be
hörde einschritt, dann ließ sich die subtilere Möglich
keit nutzen, ihn und seine Oper mit einer freilich 
recht platten Parodie zu attackieren. Noch im Urauf
führungsjahr des Holger Danske hatte Peter Andreas 
Heiberg unter dem Titel Holger Tyske ein Stück in 
Druck gebracht und mit einem Vorwort versehen 
(Heiberg 1789). Das Indigenatsgesetz, d.h. den Un
terschied zu einem »Fremmede« bewusst vor Augen, 
sprach er sich hier sehr offen gegen Kunzen und des
sen Komponieren aus, obgleich er zunächst seine ei
gene fachliche Inkompetenz eingestand: »Musiken 
kan jeg ikke egentlig tale om, da jeg ei er Musikus, og 
følgelig maae dømme blot efter mit Øre«. Da er je
doch erleben konnte, »at en stor Hob Mennesker af 
Smag finder den Musik skiøn«, bekannte er gleich
falls, »at jeg finder nogle Stykker af Hr. Kunzens Mu
sik overmaade deilige«. Er äußerte sogar anerken
nend: »Jeg gratulerer virkelig Hr. Kunzen, som en 
ung Mand, at han saa lykkelig har udført et Arbeide, 
som jeg troer at endog en gammel Komponist ville 
have gaaet skielvende til« (ebenda, S. 8.) Da es von 
dieser Seite aus nichts zu beanstanden gab, richtete er 
seine Kritik gezielt an das »Danske Publikum« und 
dessen beklagenswerte Vorliebe für alles Deutsche.

Gefordert hat Heiberg einen Komponistenver
gleich zwischen Kunzen und dem fraglos begabten, 
seit 1779 als Hofviolinist angestellten Claus Schall. 
Dessen Musik zu Goethes Singspiel Claudine von Villa- 
bella war 1787 in Kopenhagen uraufgeführt worden. 
Ob Schall, der Jahre zuvor Kompositionsschüler 
Kunzens war, über eine solche Gegenüberstellung 
glücklich gewesen wäre, ist nicht bekannt. Peinlich ist 
dies schon gar, wenn für den »Patrioten« Heiberg die 
nationale Zugehörigkeit mehr zählen sollte, als die 
Kenntnis kompositorischer Regeln, als Sachverstand 
und künstlerische Ideen. Sein Vorwort schloss Hei
berg mit dem Vorwurf ab, dass Kunzen als fremder 
Mann der Auftrag, die Oper Holger Danske zu kompo
nieren, rechtmäßig eigentlich gar nicht zustand:

I Betragtning heraf vil Hr. Kunzen selv vist ikke 
fordømme min Patriotisme, naar jeg aabenhier- 

tigen tilstaaer, at jeg misunder ham, som en frem
med Mand - thi han staaer ikke, saa vidt jeg veed, 
i nogen Besoldning her i Landet, hvorfore han 
kunde ansees som min Landsmand - at have viist 
sig første Gang i et Arbeide, der, efter naturlig 
Ret og Billighed tilhørte dem, der enten ved Fød
selen ere, eller i Følge andre Forbindelser bør an
sees som Danske (ebenda, S. 10-12).

Jeden »redelig Patriot« regte Heiberg zum Nachden
ken an »over den nedtrykkende Subordination, hvori 
Landets Børn, desværre! endnu for en stor Deel, staae 
i under Udlændingen«. Lieber hätte er es gesehen, 
wenn Kunzens Erstlingsoper zu einem deutschen 
Text in Deutschland entstanden, dort aufgeführt und 
dann erst dem Königlichen Teater angeboten worden 
wäre. Auf welches musikalische Kunstwerk Däne
mark hätte verzichten müssen, falls es dieses Bühnen
werk nicht gäbe, dies konnte sich Heiberg schwerlich 
vorstellen. Im Jahre 1911 zog der deutsche Musikologe 
Hermann Kretzschmar Bilanz und sprach von Holger 
Danske als »der bedeutendsten romantischen Oper 
großen Stils aus dem 18. Jahrhundert« und der däni
sche Musikhistoriker Torben Krogh zählte sie 1940 zu 
dem Besten, was direkt für die dänische Musikbühne 
geschrieben worden sei (vgl. hierzu Schwab 2009, S. 
138). Diese Urteile wurden international bestätigt, als
1995 die Oper, die noch immer nicht als Partitur ediert 
ist, in einer CD-Einspielung auf den Markt kam und
1996 für den Grammy Award nominiert wurde. Im 
Jahre 2000 erfolgte eine Wiederaufführung auf der 
Bühne. Und 2006 setzte sodann eine vom dänischen 
Kulturminister berufene Kommission diese Oper ne
ben Peter Heises Drot og Marsk (1878) und Carl Niel
sens Maskarade (1906) auf die lediglich durch zwölf 
Einzelwerke repräsentierte Kanonliste des nationalen 
dänischen Musikerbes (Skaaning 2006, S. 48-55).

II. Musikalische Fremdheit und das 
Paradigma der türkischen Musik

Dass die Janitscharenmusik beispielhaft einsteht für 
den gesamten Komplex von Fremdheit und Anders
sein, von Karikatur eines Vorfindbaren, das sich in 
Einzelfällen noch potenzieren ließ, ist einem instruk
tiven Dokument zu entnehmen, das vom Hof in St. 
Petersburg berichtet. Hier werden nicht nur mehrere 
Details des Instrumentariums, der Besetzung und 
Spielweise aufgeführt wie auch deren Wirkung, son
dern ebenfalls die beständig wiederkehrenden kom
positorischen Eigenheiten: der schroffe Wechsel zwi-
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sehen Dur und Moll, das Unisono oder das Fehlen ei
nes mehrstimmigen Satzes. Sie haben sich in dem spä
teren »Alla turca« zu einem Gattungsmerkmal verfe
stigt. Zum Ausdruck kommt aber auch, dass das ei
gentlich Wilde, wurde eine »türkische Musik« von 
europäischen Musikern imitiert, notwendig einer 
Übertreibung bedurfte (Stählin 1770, S. 2O5f. wieder
gegeben in Betzwieser 1993).

Das Türkenkolorit wurde also nicht nur bei barocken 
Festmusiken verwendet. Unter dem Terminus »Tür
kenoper« kam es schließlich zur Ausprägung eines 
speziellen Genres, das Singspiele, Ballette, aber auch 
Schauspielmusiken umfasste (vgl. u.a. Preibisch 1909; 
Wünsch 1972; Griffel 1975; Würtz 1981; Leopold 1982; 
Wilson 1985; Schmitt 1988; Jopping 1989; Betzwieser 
1993; Hunter 1998; Holm 2002). In keinem der in Pa
ris, Wien, Hamburg oder St. Petersburg aufgeführten 
Stücke konnte und wollte man auf jenes Kolorit ver
zichten. Auch auf der Opernbühne Kopenhagens 
hielt es seit 1770 Einzug. Es geschah anlässlich der 
Darbietung von Charles Simon Favarts Komödie Soli- 
man second ou Les Trois sultanes, ins Dänische übersetzt 
von Charlotte Dorothea Biehl und mit Musik verse
hen von dem damaligen Hofkapellmeister Giuseppe 
Sarti. In Paris bildete 1761 diese Komödie den »vor
läufigen Höhepunkt des Orientalismus«, zugleich 
den »Neuansatz auf dem Weg zur couleur locale« 

(Betzwieser 1993, S. 255). Sowohl in Paris als auch in 
Kopenhagen genoss das Publikum bei diesem Stück 
vor allem die Balletteinlage mit einem Tanz der Der
wische sowie die in ein Serail verpflanzte Janitscha- 
renmusik. Eine Arie wurde einem Muphti zugedacht, 
die mit den Worten beginnt: »O Mahomet, prends 
soin des déstinées / Du plus grand sultane«. Über die 
Funktion des islamischen Rechtsgelehrten und Prie
sters heißt es in einer Regienotiz: »Le Muphti est le 
souverain pontife de la loi mahométane« (ebenda, S. 
255). Gesungen hatte in Kopenhagen diesen Part 
übrigens der gleiche Bassist Jens Mustedt, der auch in 
Holger Danske eine solche Rolle zu gestalten hatte. Auf
grund späterer Umarbeitungen erlebte die Komödie 
auf dem Königlichen Theater bis zum Jahre 1792 ins
gesamt 48 Aufführungen (Barfod 1994, S. 555L).

In der zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts nahmen 
die »Modeliebhabereyen ... an türkischer Musik« 
fraglos überhand, so dass es nicht an Überlegungen 
fehlte, kunstlose Lärmereien dieser Art aus dem 
Opernhaus zu verbannen. Tatsache ist, dass auch die 
großen Meister Gluck, Haydn, Salieri, Mozart und 
Beethoven das Türkenkolorit nicht außer Acht gelas
sen haben. Einen »Chor der Derwische« und eine 
»Marcia alia turca« enthält Beethovens Musik zu dem 
Festspiel Die Ruinen von Athen (op.113; EA: 1812). Selbst 
in derg. Symphonie (op.125; EA: 1824), die Schillers 
»Ode an die Freude« ausklingt, deren Melodie zur 
»Europahymne« gekürt wurde,2 3 wirken im Finale bei 
dem Abschnitt »Alla marcia« die typischen Janitscha- 
reninstrumente Piccoloflöte, Triangel, Cinelli sowie 
ein Gran Tamburo mit und verleihen der Interpreta
tion des Schillerschen Textes eine besondere Note.3

2. 1972 wurde die Melodie vom Europarat angenommen, 1985 
von den Staats- und Regierungschefs als offizielle Hymne der 
Europäischen Union anerkannt. Siehe hierzu 
http://dictionary.sensagent.com.EURO PAHYMNE/de-de.
3. Vgl. hierzu Seidel 1994, II, S. 268E: »Wenn man die Struktur 
der Komposition ernst nimmt, dann darf man die bizarre 
Kriegsmusik nicht zur Musik des Helden und seines Anhangs 
erklären. Dann muß man darin die Musik von Barbaren hören, 
die den neuen Hymnus und die Gesellschaft, die er repräsen
tiert, verhöhnen. Eine Notiz Beethovens scheint diese Interpre
tation zu stützen. Sie findet sich zwischen Skizzen des Finales: 
‘türkische Musik in: Wer das nie gekonnt, stehle’ - . Die türki
sche Musik knüpft demnach an die zweite bereits verklungene 
‘Strophe’ an, an die Verse: ‘Und wers nie gekonnt, der stehle 
weinend sich aus diesem Bund’. Damit erschließt sich auch der 
Sinn der langen, harmonisch bewegten, fugierten, instrumenta
len Durchführung, die aus der türkischen Musik hervorgeht. 
Sie ist der Ausdruck des Kampfes zwischen den Brüdern und 
ihren trunkenen Verächtern«. Siehe ergänzend hierzu Kramer 
2006, S. 95-107.

Um in der Zeit um 1800 die Klangeffekte türki
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scher Musik nicht nur im Opernhaus zu erleben, son
dern sie auch in den bürgerlichen Musiksalons hei
misch zu machen, wurden - auch in Kopenhagen 
(siehe Hammerich 1909, S. io5f. (Nr. 484); Falcon 
Møller 2004, S. 93) - so genannte »Türkenklaviere« 
gebaut (Abb. 4), bestückt mit eingebauten Glocken, 
Tschinellen und Trommeln (Abb. 5), letztere durch 
zusätzliche Pedale hörbar gemacht. Welch lärmende 
Wirkung etwa die karikatureske Coda des Alla Turca- 
Satzes (Abb. 6) in Mozarts A-Dur-Klaviersonate (KV 
331) auf einem solchen Instrument zu erzielen ver
mag, ist einer Schallplatteneinspielung zu entneh
mend

Das nachgerade bekannteste Meisterwerk des 
Genres »Türkenoper« ist Mozarts Entführung aus dem 
Serail (1782). Während der Entstehung hat Mozart sei
nen Vater über zahlreiche Details informiert. Von 
dem »Janitscharen Chor« schreibt er, er biete »alles 
was man verlangen kann - kurz und lustig; - ganz für 
die Wiener geschrieben« (Mozart 1963, S. 163). Und 
von der einleitenden »türkischen Musick« schwärmte 
er: »Ich glaube man wird dabey nicht schlafen kön
nen, und sollte man eine ganze Nacht durch nichts 
geschlafen haben« (ebenda, S. 163). Diese Klänge an
gemessen wiederzugeben, wurden eigens Wiener Mi
litärmusiker engagiert, die im Besitz der benötigten 
Instrumente waren (vgl. hierzu Pirker 2001, S. 804). 
Bei diesem Bühnenwerk zog Mozart zudem alle mög
lichen Register seines Könnens, wobei er auch das 
herbe Karikieren nicht ausschloss, das vor allem den 
Haremswächter Osmin betrifft.

Bereits der Librettist hat ihn zu einer bedauerns
werten, über Gebühr lächerlichen Figur gemacht. Os
min vereinigt in seiner Person kaum etwas, was positiv 
gesehen wurde; er ist »Türke, Griesgram, mürrisch 
schwerfällig, unzufrieden, grob argwöhnisch, miss
mutig, dumm, boshaft« (Mahling 1973, S. 98E). Für 
Mozart selbst war er ein »grober flegel, und Erzfeind 
von allen fremden« (Mozart 1963, S. 163). Dennoch: 
Indem Mozart ihm eine Hauptrolle gab, erlebt man 
Osmin nicht nur als eine »Karikatur«, sondern letzt
lich als einen »tragischen Charakter« (Mahling 1973,
S. 98E).

Gegenüber seinem Vater hat Mozart erklärt, dass 
er sich im Blick auf Osmins Arie Nr. 3 bewusst satz
technische Freiheiten erlaubt habe, um dessen Wut
ausbrüche zu karikieren (Mozart 1963, S. 162).

4. Vgl. hierzu etwa die Einspielung der Sonate auf einem 
»Türkenklavier« durch Fritz Neumeyer (Archiv der Deutschen 
Grammophon Gesellschaft 13 013 AP, 25 cm).

abb. 5. Detail des Türkenklaviers. Kopenhagen, Musik- 
museet - Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ 
Samling. Foto: Musikmuseet.

In völligem Gegensatz zu Osmin steht der Sultan 
Bassa Selim. Er ist der »edle« Herrscher, humanitäres 
Vorbild für alle, die damals Macht besaßen. Um die
sen anderen Fremden musikalisch angemessen por
trätieren zu können, fehlte es aus Mangel einer türkis
chen Standesmusik an geeigneten Mitteln. Und um 
den Sultan nun nicht in das Korsett europäischer 
Kunstmusik zu zwängen, nutzte Mozart auf einfache, 
aber geniale Weise die besondere Chance der Gattung 
Singspiel; einzig Bassa Selim wurde als Hauptfigur 
eine Sprechrolle zugedacht. Ihm wird singend gehul
digt, aber er selbst singt keinen einzigen Ton. Als 
Komponist bekundete F. L. Ae. Kunzen zeitlebens 
eine hohe Achtung vor Mozart, gewonnen aus dem 
Studium der Mozartschen Partituren (Schwab 1995, 
S. 186-191). Mozarts kompositorische Individualisie
rung der überkommenen Topoi türkischer Musik hat 
zweifelsohne auch einen Niederschlag in seinem Hol
ger Danske gefunden.

III. Zur Gattungsvielfalt der Oper
Holger Danske

1792 schrieb Peter Grønland, damals offiziell als Sek
retär an der Deutschen Kanzlei tätig, der sich selbst 
aber auch als Komponist hervorgetan hat, in der Ber
liner Musikalischen Monathsschrift:
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abb. 6. Coda des 
Alla Turca aus 
Mozarts Klavier
sonate, KV 331 
(Erstdruck Wien: 
Artaria 1784). Ko
penhagen, Institut 
for Kunst- og Kul
turvidenskab.
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Der Verfasser dieses Aufsatzes würde sich kein 
öffentliches Urtheil über das gemeinschaftliche 
Werk der Herren Baggesen und Kunzen, ihren 
Erstling in dieser Gattung, erlauben, wenn er 
nicht bey zufälliger Gegenwart in Copenhagen 
diese Oper, von den fünfmal, die sie daselbst 
gegeben seyn wird, viermal gehört - sie zu hören, 
darf er wohl sagen, das Glück gehabt hätte, denn 
sie ist ein wahres Genieproduckt, und wird - 
nicht mehr gegeben! diejenigen, die ... aus einem 
gewissen Grunde an ihrer Zurückhaltung Schuld 
sind, sollen, wie die Nachrichten aus Copen
hagen lauten, dem anders gesinnten Publicum ... 
ihr Gefallen an elenden, aus dem Italiänischen, 
Französischen, Deutschen übersetzten Operetten 
mittheilen, ohne in diesen Geschmack und Sitten 
verderbenden Carricaturen das weit auffallendere 
Vorhandenseyn jenes Grundes zu bemerken 
(Grønland 1792, S. 6f.).

Die dergestalt gelobte Oper besticht in der Tat durch 
Mannigfaltigkeit und einen erstaunlichen Beziehungs
reichtum. Versucht man zu generalisieren, dann ist sie 
zunächst

i. Eine Große Oper.5 Groß meint in doppeltem Wort
sinn zum einen das ihr zu zollende Qualitätsprädikat, 
zum anderen, dass sie sich als »durchkomponierte 
Oper« abhebt von der weniger ambitionierten Form 
eines Singspiels als einer Abfolge einzelner »Num
mern«, zwischen denen nicht komponierte, also ge
sprochene Monologe oder Dialoge die Handlung vor
antreiben. Kunzens Modernität ist dabei dem Vorbild 
Gluck verpflichtet, der das Musikalisch-Dramatische 
prioritierte, d.h. dem Erlebenlassen einer realistisch
dramatischen Abfolge entsprechend Raum gab. Ein
zelne Szenen gehen fast filmartig ineinander über. In
dem selbst Akte als eine übergreifende Einheit gestal
tet werden, wird deutlich, weshalb - im Gegensatz zu 
dem Singspiel oder der barocken »Nummernoper« - 
auch einmal auf eine Pause verzichtet wird. Dies be
trifft in der konkreten Situation mehr noch die nur 
störende Unterbrechung durch den herkömmlichen 
Pausenbeifall. Der Begriff »Große Oper« trifft nach 
dem Vorbild der französischen »grande opéra« des 
19. Jahrhunderts gleichfalls zu im Blick auf den vor
handenen Kunst- und Farbenreichtum sowie den Auf
wand an Pracht und Mannigfaltigkeit. Eine solche 

Oper wurde in Kopenhagen als »aristokratisch« dis
kreditiert. An ihrer Stelle wollte man lieber populäre 
Singspiele haben oder das belehrende Schauspiel mit 
Gesang. Knud Lyne Rahbek machte sich 1789 zum 
Sprecher einer Partei, die gerade aus diesem Grund 
leidenschaftlich gegen die Oper agitierte (Rahbek 
i789> S- r53 )•

5. Vgl. ergänzend hierzu und zu dem Folgenden die gattungs
bezogenen Hinweise in dem Programmheft des Kongelige 
Teater, herausgegeben von Alette Scavenius anlässlich der 
Wiederaufführung des Holger Danske im Jahre 2000.

6. Cramer 1789, S. 17, 19: »Daß er den Langulaffer vom Theater 
nur verjagen, nicht durch Holger ihm den Kopf abschlagen; 
daß er im Gedränge der Hauptscene des zweyten Acts nicht den 
Helden selbst, sondern den Waffenträger ins Horn stoßen läßt; 
daß er dem Sultan die Zähne schenkt, und sich mit der abge
schnittenen Bartlocke begnügt; verdienen mehr Lob, als daß sie 
Entschuldigung bedürften. Sie zeugen von seinem feinen Ur- 
theile. Die Absäblung des Kopfs wäre leicht an einer ausge
stopften Puppe zu bewerkstelligen gewesen, und hätte die 
Gallerie amüsirt. ... Das Lied der Almansaris, welches Sie bloß 
beschreiben, Baggesen erfinden mußte, zähle ich zu den Ersten 
musicalischlyrischen Meisterstücken, die ich kenne«.
7. Nur Cramers deutscher Klavierauszug enthält den Doppel
titel Holger Danske oder Oberon.

2. Holger Danske ist zum anderen eine Literaturoper. 
Die Vorlage geht auf Christoph Martin Wielands Obe
ron (1780) zurück. Diese Dichtung ist kein bereits in 
Akte strukturiertes Drama, sondern ein Versepos. Die 
Arbeit, die Baggesen bei der Einrichtung des Textes 
zu leisten hatte, ist immens. Bereits im Vorfeld distan
zierte er sich von den barbarischen Zügen, die Karl 
der Große von dem Ritter Hüon de Bordeaux als 
Sühne verlangte. Bei den Wieland-Kennern bat er um 
Nachsicht, dass er »sparet Sultanen sine Tænder, og 
Langulaffer sit Hoved, da det er saa en egen Sag, at 
miste sligt paa Skuepladsen«(Baggesen 1789, S. [7]). 
Carl Friedrich Cramer würdigte 1788 gegenüber Wie
land gerade solche wohlbegründete Eingriffe.5 6 7

3. Als Literaturoper ist Holger Danske im engeren 
Sinne eine Oberon-Oper J in welcher der König der 
Elfen als eine Naturgestalt eine zentrale Rolle ein
nimmt. Er besitzt dank seines Horns, das einen Tanz
zwang auszulösen vermag, Macht über alle Men
schen, die Strafe verdient haben. Der Elfenkönig ist 
aber selbst in seelischer Not, weil er sich nach einem 
Streit mit seiner Gattin Titania, der Königin der Syl
phen und Sylphiden, mit ihr entzweit hat. Erst wenn 
sich ein Menschenpaar findet, das sich über alle Ma
ßen liebt und sich gegen alle Verführungen als treu 
erweist, sollen beide Naturwesen von dem sie bereits 
seit Jahrhunderten belastenden Eid wieder befreit 
sein. Sogesehen ist die Oper sogar eine frühe Spezies 
der romantischen Erlösungsoper. Dass der Oberonstoff, 
zurückgehend u.a. auf Shakespeares A Midsummer 
Night’s Dream, für das Musiktheater plötzlich interes
sant wurde, ist Wieland zu danken. Nach seinem Vers- 
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epos entstanden im selben Jahr 1789 neben der däni
schen Oper »romantische Singspiele«, komponiert 
von Carl Hanke, Paul Wranitzky und Franz Danzi 
(Abert 1978). Auf Bestellung der Covent Garden 
Opera schrieb Carl Maria von Weber 1826 seine 
»Grand Romantic and Fairy Opera in Three Acts« 
mit dem Titel Oberon or The Elf King’s Oath. Gemeinsam 
ist ihnen, dass sie im Orient spielen und demgemäß 
reichlich Gelegenheit bieten, mit türkischem Kolorit 
aufzuwarten. Hinsichtlich der sich erst allmählich 
einbürgernden Gattungsbezeichnungen ist Kunzens 
Oper als romantische Zauber- und Märchenoper charakteri
siert worden. Bei Baggesen und Kunzen beherrschen 
Naturgeister die Szene, die Stimmen unsichtbarer 
Wesen ertönen aus der umgebenden Natur. Seltsame 
Zauberkräfte gehen von Oberon aus. Nur er kann die
ses Märchen verwirklichen, dass Holger, »en christen 
Prinds i Europa«, und Rezia, »en mahomedansk 
Prindsesse i Asien« überhaupt zueinander finden 
können (Baggesen 1789, S. [3]). Oberon lässt Holger 
in Rezias Traum erscheinen. Er gebietet über den 
Wind und das Meer und ist im Besitz eben eines Zau
berhorns. Damit vermag er Menschen entweder zu 
ungewolltem Tanzen zu zwingen oder durch einen 
lauten Hornstoß zu lähmen.

4. Holger Danske wird ebenfalls als Nationaloper be
zeichnet. Chronologisch gesehen ist sie sogar eine der 
frühesten überhaupt. Entstanden war dieses Genre 
erst Ende des 18. Jahrhunderts, als man die Bedeu
tung von »Nation« erkannte. Maßgeblich hat Johann 
Gottfried Herder zu sehen gelehrt, wie eine gemein
same Sprache eine Nation formiert, wie sich Völker in 
ihrem Dichten, Singen und Tanzen unterscheiden. 
Während des 19. Jahrhunderts war nahezu jedes Land 
bemüht, sich darin als Kulturnation zu profilieren, 
dass es neben einer Nationalliteratur auch eine Natio
nalmusik besitzen wollte, in deren Kompositionen 
unterschiedliche Klassen und Stände eines Volkes 
Identität finden konnten. Zur Eigenart von National
opern gehörte demgemäß, dass die Stoffe der eigenen 
Geschichte entstammen sollten, dass jedenfalls Natio
nalhelden auf die Bühne gelangten. Musikalisch muss
ten Nationalopern ferner einen »Nationalton« besit
zen, gestiftet von melodischen oder harmonischen 
Charakteristika, die dem Schatz der nationalen Lieder 
und Tänze eigen sind (Schwab 2005). Identität ließ 
sich um so zwingender erreichen, wenn man direkt 
auf Melodien zurückgriff, die jedem vertraut waren. 
Bei seinem Textbuch hatte Baggesen Wielands fran
zösischen Ritter Hüon durch Holger Danske ersetzt. 
Als sich Holger, der Prinz von Dänemark, in Babylon 

vorstellen muss, bekennt er: »Mit Navn er Holger, 
Danmark er mit Fødeland; til Danmarks Krone fødtes 
jeg - og Orlog var altid Danmarks Sønners Skole«. 
Als Däne weist sich Holgers Knappe Kerasmin da
durch aus, dass er eine Ballade über den Ritter Oller 
singt. Sie ist einer Volksballade nachgebildet, die 
Kunzen mit Besonderheiten des später so bezeichne
ten »nordischen Tons« ausgestattet hat (ebenda, S. 
Ö5ff.). Die Holgerfehde entzündete sich entscheidend 
daran, dass viele ihr Bild von dem Nationalhelden 
Holger in der Oper eher parodiert als bestätigt sahen. 
Holger Danske ist, musikhistorisch gesehen, gewiss erst 
auf dem Weg zu einer Nationaloper. Gelungen ist ein 
solches Vorhaben eher in Baggesens und Kunzens 
nächstem gemeinsamem Werk, in der 1798 uraufge- 
führten Oper Erik Ejegod.

Neu ist in dem Kontext »Nationaloper«, dass sich 
- ohne dass Baggesen oder Kunzen offenbar darum 
wussten, weil ihr Interesse nicht primär auf die Schaf
fung einer Nationaloper gerichtet war - ihr Bühnen
werk in einem einseitig geführten Theaterkrieg mit 
Schweden befand (Holm 2008 ).8 9 Dort hatte der le
gendäre »teaterkonge« Gustaf III. eine Nationaloper 
mit dem Titel Gustaf Vasa konzipiert, deren Libretto Jo
han Henrik Kellgren ausarbeiten und der damalige 
Hofkapellmeister Johann Gottlieb Naumann verto
nen sollten (siehe ergänzend Landmann 1991). 1786 
wurde das vorläufige Resultat in einer aufwendigen 
Szenographie in dem neuen Opernhaus präsentiert. 
Die eigentliche Premiere fand erst 1790 nach Beendi
gung des Krieges gegen Dänemark und Norwegen 
statt. Wenigstens den Sieg im Theaterkrieg glaubte 
man in Stockholm errungen zu haben, festgehalten 
auf Bildsatiren, welche die dänische Polizei konfis
ziert hat. Auf einem Stich stand zu lesen »Gustaf 
Wasa. De danske bliver slagne paa Theatret«.9

8. Zu dem Krieg zwischen Schweden und Dänemark-Norwegen 
(1788), dessen Ausgang in Dänemark als Erfolg gefeiert und vor 
allem dem jungen Kronprinzen Frederik zugeschrieben wurde, 
der 1784 durch einen Staatstreich an die Macht gekommen war, 
siehe Feldbæk 1991a, S. 356-364.
9. Die Kupferstiche sind wiedergegeben bei Holm 2008, S. 91- 
94. Holm hat übrigens auch dafür plädiert, Holger Danske als 
eine Freimaureroper zu betrachten (S. 86ff.).

5. Legt man gesondertes Gewicht auf die Nähe zu 
einem neuen, in Frankreich aufgekommenen Genre
typus (vgl. stellvertretend hierzu Döhring 1989), dann 
darf der Hinweis nicht fehlen, dass Holger Danske eben
falls eine Rettungsoper ist. Zwar stehen dort aktuelle po
litische Ereignisse im Mittelpunkt, die dem Publikum 
die Zuversicht geben wollen, dass das Gute stets über
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das Böse siegt. Beispielhaft ist die Rettung aus Ker
kerhaft, wie sie in Pierre Gaveaux’ Leonore (1798) ge
schieht oder in direkter Nachfolge in Beethovens Leo
nore (1805; 1806) resp. im Fidelio (1814). Spektakulär ist 
dabei häufig bereits die Art, wie sich diese Rettung an
kündigt; bei Beethoven durch das Trompetensignal, 
bevor der Minister Don Fernando als Retter einschrei
tet. Einer Rettungsoper steht Kunzens Oper insofern 
nahe, als hier zum einen Oberons Zauberhorn Holger 
und Kerasmin vor der Tötung durch Langulaffer oder 
durch Buurmans Leibgarde bewahrt. Zum anderen 
rettet es im letzten Augenblick Holger und Rezia, die 
auf dem bereits angezündeten Scheiterhaufen anein
ander gekettet sind.

6. Holger Danske ist vor allem auch eine Tanzoper. 
Dies bezeugt Baggesen, indem er an die Entstehungs
zeit des Librettos erinnert. Unter mehreren von ihm 
skizzierten Themen hatte sich Kunzen für den Obe
ronstoff entschieden, weil ihn allein schon der durch 
Oberons Horn ausgelöste Tanzzwang faszinierte, da 
er viel versprechende Möglichkeiten eröffnete, die di
rekt musikalisch umsetzbar sind. Und tatsächlich 
durchziehen Tänze, eingeschlossen eine Pantomime, 
die Oper von der Ouvertüre bis zur Schluss-Szene 
(Einzelheiten zu diesem Stichwort können in einer 
jüngeren Spezialstudie nachgelesen werden, Schwab 
2009).

7. Baggesens und Kunzens Oper ist nicht zuletzt 
eine Turkenoper. Wie ganz anders jedoch werden hier 
die dafür in Frage kommenden Topoi eingesetzt und 
gezielt verändert, um dergestalt eine künstlerische 
Funktion zu erfüllen. Dies gilt insbesonders auch für 
das Lärmend-Fremde, das nicht, wie zumeist gesche
hen, parodiert und karikiert wird. Bei Kunzen ist es 
ein Movens, das dazu dient, etwa Rezias seelische 
Befindlichkeit musikalisch zum Ausdruck zu bringen.

IV. Die Oper Holger Danske als Türkenoper

Baggesens und Kunzens Bühnenwerk ist insofern 
eine Türkenoper, als eine Vielzahl der zu erwartenden 
Kriterien erfüllt werden. Sie spielt im Orient, in Baby
lon resp. in Bagdad am Hof des Sultans Buurman und 
seiner Tochter Rezia, die mit Langulaffer, dem von ihr 
verabscheuten libanesischen Prinzen, gegen ihren 
Willen verheiratet werden soll. Der ganze 2. Akt ist 
eine einzige Szene in Buurmans Palast. Der 3. Akt 
führt zu Beginn in den prachtvollen Garten der Sulta
nin Almansaris, Gattin des Sultans Bobul von Tunis. 
Die Bühne wird, abgesehen von dem Elfenpaar und 
dessen Gefolge, laut Textbuch außerdem bevölkert 

von Wesiren, Emiren und anderen Hofleuten, von 
Derwischen, Türken und Juden, von schwarzen Eu
nuchen, Sklaven und Sklavinnen, von einem Herold, 
einem Muphti und ihn umgebende Sänger, außerdem 
von Musikern, die zum Tanz aufspielen, von Tänzern 
und Tänzerinnen, Haremswächtern und anderen 
Wachleuten, von Gewürzhändlern, Köchen, Gärt
nern und Gärtnerburschen. Holger und sein Waffen
träger sind hier die einzigen Europäer.

Gesonderte Aufmerksamkeit verdienen in dem 
Schlusskapitel zum einen die türkische Musik in ihrer 
Funktion als Zwischenaktmusik beim Übergang vom 
i. zum 2. Akt, zum anderen die von dem Muphti zele
brierte Liturgie sowie drittens die Rolle der Sultanin 
Almansaris.

Ad 1: Wie bereits erwähnt, zeichnen filmartige 
Übergänge Kunzens Oper besonders aus. Eben noch 
befanden sich Holger Danske und Kerasmin im liba
nesischen Wald. Ohne eine musikalische Pause führt 
uns die Musik an den Sultanshof in Bagdad, direkt in 
Rezias Schlafgemach. Es ist bereits Tag geworden. 
Rezia träumt noch immer davon, dass ihr zuvor Hol
ger erschienen ist und versprochen hat, sie von Lan
gulaffer zu befreien. Sie steht Ängste aus, wenn sie an 
die Trauung denkt. Die aus dem Festsaal ertönende 
Fanfare - intoniert von einem unsichtbar hinter der 
Bühne postierten »2. Orchester« - steigert diese 
Angst. Noch mehr geschieht dies, wenn in dem Fest
saal ein Janitscharenmarsch einsetzt, gespielt hinter 
nun gefallenem Vorhang als Zwischenaktmusik (Abb. 
7). Ausgestattet ist sie selbstverständlich mit Picco
loflöte, Triangel, Zimbeln und einem Tambouro 
grande. Wenn sich der Vorhang zum 2. Akt hebt, wird 
der Marsch als Festtanz wiederholt.10 Unvermutet 
taucht Holger am Sultanshof auf und stört die Festivi
tät. Konklusion: Die Türkenmusik ist in der geschil
derten Situation keine modisch-lärmende Einlage, 
sondern soll vielmehr auf unmissverständliche Weise 
Rezias Gefühle zum Ausdruck bringen. Einen an
fangs süßen Traum lassen sie zu einem Alptraum wer
den.

10. Der geschilderte Ablauf ist in den Partituren nicht eindeutig 
fixiert. Deutlicher ist er aus den beiden Klavierauszügen zu er
kennen, vgl. hierzu Schwab 1996, S. 110-112.

Ad 2: Dass in einer Türkenoper auch ein hoher is
lamischer Repräsentant mitwirkt, geschieht selten, ist 
aber nichts Ungewöhnliches. Da der 2. Akt nach dem 
Tanzbeginn eine Huldigung des Sultans präsentiert, 
die von der Hochzeit gekrönt werden soll, darf ein 
Muphti nicht fehlen. Dass er dabei eine Liturgie an-
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abb. 7. Türkischer 
Marsch der 
Zwischenaktmusik 
in der Oper Holger 
Danske (1789). 
Kopenhagen, Det 
Kongelige Teater, 
Musikarkivet.

. KeffemaJit

stimmt, durchzogen von Anrufungen Allahs und des 
Propheten Mohammed, muss als Novität betrachtet 
werden. Vergleichbare Beispiele haben sich bislang in 
anderen Opern nicht finden lassen. Ob Kunzen dabei 
auf Zitate orientalischer Musik zurückgreift, mitge
bracht eventuell von Orientreisenden, oder ob er sich 
diese Litanei selbst ausgedacht hat, was wahrschein
licher ist, konnte noch nicht definitiv geklärt werden. 
Jedenfalls unterscheidet sich in diesem Detail die Ko
penhagener Türkenoper des Jahres 1789 von mehr als 

hundert anderen, aufgeführt in den europäischen 
Opernzentren. In Paris existiert unter den Notizen 
zur Aufführung des Solimanll (1761) über den Muphti 
die Notiz, »il condamne l’usage du vin, et cependant 
en boit comme d’autres en secret« (Betzwieser 1993, S. 
255). In Kopenhagen ist und bleibt seine Rolle un
tadelig und seriös. Selbst wenn auch er von dem bur
lesken Tanzenmüssen nicht befreit ist. Im Blick auf 
die - »nach Christenmanier zu reden« - von ihm 
vorgenommene »Trauung«, schrieb Peter Grønland, 
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diese »Einsegnungsceremonie« sei zwar »von un
beschreiblicher vis comica; selbst ohne Action beym 
Clavier in einer aufgeräumten Gesellschaft ist sie 
das«. Dennoch versicherte er denjenigen, welche die 
Oper nicht haben sehen können: »Die Einbildungs
kraft« stelle sich hier ja »keine Carricatur vor«. Jens 
Mustedt gestaltete diesen Part »ganz vortreflich«. Er 
spielte »einen gravitätschen, durch Bauch, Bart und 
sonoren Baß äußerlich ehrwürdigen Pontifex«.

In Kopenhagen war man offensichtlich bedacht, 
die muslimischen Standespersonen nicht dem Ge
lächter preiszugeben. Dabei hätte es nahe gelegen, 
die Türken ebenfalls als Barbaren zu porträtieren, 
denn im Krieg gegen Schweden standen sie auf des 
Gegners Seite. Den Sultan Bobul betreffend hatte 
Grønland ebenfalls beobachtet:

Glaubt man nichts als Tanzgetümmel vorzufin
den, so merke man unter andern doch einmal auf 
den Sultan! Er tanzt mit, gleich den übrigen; aber 
er bleibt beständig ... Sultan, jetzt zum erstenmal 
in seinem Leben Befehl annehmender Despot. Er 
hält am längsten Stand gegen die Macht des Zau
bers. Selbst da sie bereits ihn mit fortwirbelt, ver- 
räth noch jede Gebehrde, jede Handbewegung, 
jeder Tritt, jede Wendung sein kräftigeres Sträu
ben. Wer zuletzt vor Ermattung hinsinkt, ist er; 
und im Fallen noch ruft er, sein: Tödtet, Sclaven! 
knirschend, alle Kräfte zum verzweifeltsten 
Widerstande zusammen. In diesem Geist spielte, 
so meisterhaft als Schröder seinen King Lear, 
Herr Knutzen in Copenhagen seinen Sultan 
Buurmann (ebenda, S. 13).

abb. 8. Almansaris, die Lieblingsfrau des Sultans von 
Tunis versucht Hüon zu verführen. Illustration von Ga
briel Max in der Ausgabe von Wielands Oberon, Leipzig 
1869. Deutsches Literaturarchiv Marbach.

Ad 3: Der tugendhaften Rezia ist mit der Sultanin 
Almansaris eine gänzlich andere Frau gegenüber
gestellt. Deren egoistisch-erotische Eigenart wider
spricht so ziemlich allem, was man von einer morgen
ländischen Standesperson erwartet. Wen sie als Mann 
begehrt, den will sie unbedingt auch besitzen. Wehe 
dem, der sich ihr verweigert und sie dadurch kränkt. 
Baggesens Textbuch hat hier einen extremen Charak
ter vorgezeichnet. Ihm gerecht zu werden, inspirierte 
Kunzen dazu, extreme kompositorische Mittel aufzu
bieten.

Almansaris erblickt man zuerst früh am Morgen 
im Pavillon ihres Gartens, verführerisch auf einem 
Sofa hingestreckt. Ihre Sklavinnen fordert sie auf, 
nach dem Gärtnerburschen Hassan, alias Holger 
Danske, zu suchen. Als Hassan mit Blumen erscheint, 
soll er neben ihr Platz nehmen. Dann beginnt sie, ihn

mit einer ergreifend schönen, von ihr gesungenen und 
auf der Laute begleiteten Liebesballade zu verführen 
(Abb. 8). Zuletzt wirft sie sich ihm in die Arme. Da 
Holger gesteht, nur Palmine, alias Rezia, lieben zu 
können, die an den gleichen Hof als Sklavin ver
schleppt wurde, wird die enttäuschte Almansaris so
gleich von heftigster Rachlust erfasst. Sie verdammt 
ihn und lässt ihn sogleich ins Gefängnis werfen. 
Kaum wieder bei Besinnung, ist sie über ihre Reak
tion bestürzt und eilt ins Kellerverlies. Dort versucht 
sie erneut, Holger für sich zu gewinnen, wirft sich ihm 
zu Füßen, ist sogar bereit, für ihn ihren Gatten aus 
dem Weg zu schaffen und Holger zum Sultan zu ma
chen. Holger bleibt standhaft. Almansaris wird aber
mals von zerstörerischem Racheverlangen ergriffen. 
Fest entschlossen - übrigens wie Bobul, der vergebens 
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Rezia zu verführen versuchte - wollen nun beide Hol
ger und Rezia auf dem Scheiterhafen sterben sehen. 
Dazu kommt es jedoch nicht, weil Oberon im letzten 
Augenblick einschreitet.

Was Almansaris auf der Bühne darzustellen hat, 
ist für die Zeit um 1790 etwas Außergewöhnliches, 
schon gar im Rahmen einer »Türkenoper«. Die un
glückliche, von Liebeswahn und Rachsucht heimge
suchte »Heldin« ist keine tragische antike Frauenge
stalt wie Phädra (Lautenschläger 2008), sondern eine 
Sultanin, die sich als gekränkte Frau zu einem Aus
bund an Leidenschaft entwickelt. In der Tendenz zur 
Individualisierung ist sie Mozarts Osmin verwandt. 
Was Kunzen diesem Part hinsichtlich einer von Szene 
zu Szene gesteigerten Exaltiertheit an gestalterischem 
Können abverlangte, erstaunt nicht minder. Selbst ei
ner heutigen hochdramatischen Sopranistin stellen 
sich Schwierigkeiten. Die Schauspieler-Sänger des da
maligen Kgl. Theaters waren damit schlicht überfor
dert. Auf welche Weise Marianne Catherine Preisler 
1789 gleichwohl diese Rolle meisterte, hat Peter Grøn
land beobachtet und anschaulich beschrieben:

Madame Preisler, die in Copenhagen die Rolle 
der Almansaris spielte, und bis auf Virtuosität des 
Singens alles dazu Erfoderliche in sich vereinigt, 
versuchte es auf beyde Arten, gab das einemal 
dem Gesänge, was des Gesanges ist, und milderte 
so viel erforderlich die Heftigkeit der Action; das 
andremal agirte sie mit aller Stärke der Leiden
schaft und man hörte aus ihrem Munde nur abge
stoßene Laute, keine gereihete Töne. (Grønland 
1792, S. 14).

Es war nachgerade die Rolle der Sultanin Almansaris, 
deretwegen 1789 die Zensur auf den Plan gerufen 
wurde. Sie hat letztlich die Oper zu Fall gebracht. An
stoß nahm man an den allzu wollüstigen Szenen, auch 
wenn man dabei Madame Preisler in Schutz nahm, 
weil sie noch Schlimmeres hatte verhüten können.11

ii. Vgl. hierzu Rahbek 1789, S. 154: »Endnu een Ting kan Anm. 
ikke forbigaae, ... den wielandsk anstødelige Scene imellem 
Almansaris og Holger; dadler man allerede Wieland med Rette, 
fordi han saa gierne opflammer sine Læsers Indbildningskraft 
med Beskrivelsen af deslige vellystige Scener, da var det sikkert 
endnu meere at ønske, at Holgers Digter havde vogtet sig for at 
fremstille den for vore Sandser, og med de meest glødende Far
ver at udmale, hvad hans Forgænger kan havde anlagt. Heller 
ikke kan Anm. tilbageholde sin Forundring, at Skuespillenes 
Censor, Sædernes og Smagens nidkiere Talsmand; har ladet 
denne Scene gaae uanmærket bort«.
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Don Quijote spejlet i dansk digtning
AF FLEMMING LUNDGREEN-NIELSEN

Typefigurer fra verdenslitteraturen som Hamlet, Hol
ger Danske, Don Juan eller Faust kan gå tilbage til 
mennesker, der virkeligt har levet. Den sindrige ridder 
af den bedrøvelige skikkelse, Don Quijote, er med sik
kerhed ene og alene en litterær figur, skabt af den 
spanske renæssancedigter Miguel Cervantes Saavedra 
i tobindsromanen El ingenioso hidalgo don Quijote de la 
Mancha, 11605, II1615.

Der er endda tale om litteratur i flere lag. Ud
gangspunktet er middelalderlige versdigtninge om 
tapre helte som Alexander den Store, Karl den Store, 
Roland, Arthur og ridderne af hans runde bord. Se
nere tilsættes genren opdigtede riddere, som udfolder 
sig i mere fantastiske omgivelser, inspireret af folke
eventyr og overtro; samtidig skifter formen til prosa. 
Navnlig i det 16. århundrede videreleverer det nye 
bogtryksfag denne litteratur i såkaldte folkeboger, 
som i lav eller blandet stil gengiver de eksotiske fabu
leringer. Ved renæssancens hoffer i Italien forfines 
stoffet atter, omsat i nyere versemål som fx ottavestro- 
fen. Ridderromaner på prosa blomstrede navnlig i 
Spanien, og de fleste stod på hylderne i Don Quijotes 
privatbibliotek (I, kap. 1 og 6).1 Oprindeligt var Cer
vantes’ skydeskive den stærkt beundrede og ofte efter
lignede AmadisdeGaula, trykt 1508.

i. Henvisninger til Cervantes’ roman bringes i parentes med 
bind- og kapitelnummer. Ridderens navn staves i citater i hen
hold til det pågældende forlæg, i andre tilfælde staves Don 
Quijote.

Cervantes’ projekt lykkedes - genren gik af mode. 
Skønt hans parodi hurtigt blev uaktuel, blev værket 
en succes. Alene i 1605 kom bind I i seks oplag (og i alt 
i 16 før digterens død 1616). Et uægte bind II blev ud
givet i 1614 af den ellers ukendte spanier Avellaneda, 
der lader ridderen ende på et sindssygehospital. Cer
vantes’ eget bind II fra året efter slutter med ridderens 
omvendelse på dødslejet fra subjektive fantasier til 
sund fornuft. Den fade morale kunne have virket dræ
bende på skikkelsen. Men Don Quijote overlevede sin 
død, fordi hans liv på fascinerende vis demonstrerer, 
at han altid bevarer sin menneskelige værdighed trods 
de mange umulige situationer, som hans manglende 
evne til at sanse den normale virkelighed skubber ham 
ind i. Hans gerninger udspringer af en urokkelig tro 

på at kæmpe for det gode imod verdens indbyggede 
egoisme og anden ondskab, og hans ulitterære og ma
terialistiske ledsager Sancho Panza profilerer ham 
yderligere og bringer ham til gang på gang til at for
kynde det ridderlighedens reglement, hans romanlæs
ning har indprentet ham.

Cervantes har komponeret sin tekst som en lang 
kæde af selvstændige og korte episoder, så parret kan 
flakke rundt i det uendelige og gøre de samme erfarin
ger i stadigt skiftende miljøer uden at lære af det. På
visningen af forskellen mellem ideal og realiteter har 
værket til fælles med samtidens slyngelroman og va
gabond- eller vandringsmandslitteratur.

Løsrevet fra den geografiske og historiske spanske 
lokalkolorit bliver ridderen med sin væbner et stående 
ciffer i europæisk kultur. Da han dukker op i Dan
mark, er modtagelsen lige så varieret som på de kroer, 
han besøger i de enkelte kapitler. Nogle digtere afvi
ser ham eller ser ham negativt, for andre bliver han et 
ideal, og atter andre kan nuancere og specialisere 
ham, indtil en modernisering indtræffer, der helt æn
drer hans karakter og funktion.

i. Afvisning

Ludvig Holberg, som talte Cervantes’ roman blandt 
sine yndlingsboger, lægger 1719-1720 ud med en dansk 
quijotiade, det komiske epos Peder Paars. Han roser i 
førsteudgaven sig selv via den fiktive kommentator 
Just Justesen: »Hans Heros Per Paars er sig altid selv 
liig, og bliver hans Caracter udi den Post bedre soutene- 
ret end Don Quixots hos Cervantes, som denne berømme
lige Autor undertiden roeser, undertiden raillerer« (Pe
tersen 1914, s. 32). Kritikken erstattes dog i tredje edi
tion, 1720, med en konstatering af, at »Don Qyichots 
latterlige Historie fast haver dempet de Spaniers do
minante Passion at læse u-riimelige Romaner« (s. 
206). Holberg ser en nar i ridderen og intet universelt 
symbol.

Komedierne har quijotiske træk, der dog ikke er de 
bærende. Pernille påstår, at når hendes herre, den 
stundesløse (i komedien af dette navn, opført 1726), 
hører tale om breve og forretninger, reagerer han »li
gesom Don Qyichot, naar man taler om vandrende 
Riddere« (I.2). Modsætningsparret Quijote-Panza 
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skimtes i Erasmus Montanus’ forhold til sin lillebro
der Jacob. I parodikomedien Ulysses von Ithacia (opført 
1724) er den selvhøjtidelige ridder langt mindre mor
som end den djærve, jordbundne væbner Chilian og 
dennes ligesindede kollega Marcolfus. Omvendt 
mangler der i DonRanudo (opført 1752) et solidt mod
stykke til den ægte, men ludfattige spanske adels
mand og hans hustru, som bliver anakronistiske typer, 
tangerende det tragiske. Andre Holbergske fantaster 
- Jean de France, den politiske kandestøber, Jakob 
von Tyboe og magister Stygotius - har aner i komiske 
narre fra antikken og fremefter. Juraen omkring bort
skyllet agerland i kandestøber-komedien (V.2) kan 
dog være fra Quijote (II, kap. 51).

Den ældre Holberg husker navnlig, at Quijote al
tid troede at se fjender omkring sig, som burde ned
kæmpes. Et eksempel er den berømte kamp mod 
vindmøllen (II, kap. 8). Den bruger Holberg i 1744 
imod tåbelige læsere, som leder efter personlige an
greb på sig selv overalt i universel satire (Billeskov 
1943, s. 176), og i 1748, adskilligt dristigere, om kristne, 
der på trods af moderne astronomi opfatter Jorden 
som skabt udelukkende for menneskenes skyld (Ep. 
122, Billeskov 1945, s. 138). Quijotes selvcentrering er 
kun til at le ad.

Overordnet synes Holberg at sætte større pris på 
Sancho Panza-typer som Peder Ruus, Pernille, Chi
lian og Marcolfus end på den virkelighedsforvræn
gende og -fortrængende, skønt gennemheroiske rid
der.

Adam Oehlenschlåger masede en overgang seriøst 
med Quijote. Under sin årelange dannelsesrejse skrev 
han i Paris på tysk fra november 1806 til marts 1807 en 
ambitiøs digtning på alt 108 ottelinjede strofer, Der ir
rende Ritter. Ein Abentheuer in vier Romanzen. En smuk ren
skrift i pragtindbinding tilgik i april 1807 hans forlo
vede i København, Christiane Heger. I januar-februar 
1809 finpudsede Oehlenschlåger i Schweiz sin tyske 
sprogform sammen med A. W. Schlegel, men Napole
onskrigene udsatte offentliggørelsen til hans Gedichte, 
1817 (optrykt 1844), hvor alternativtitlen oder Don Qui
xote der Jüngere var kommet til. 11830 udkom på et an
det forlag Oehlenschlägers Schriften, med andenudga
ven Werke, 1839, begge gange med digtet kortet ned til 
92 strofer. Teksterne af 1807,1817 og 1830 blev i hund
redåret for digterens død nyudgivet synoptisk (Thom
sen 1950, s. 20-57). De to første sange tryktes i hans 
egen oversættelse til urimede danske heksametre i 
tidsskriftet Athene for august 1815 (Molbech 1815, s. 163- 
190). Titlen lød nu »Den vandrende Digter eller Don 

Quixote den Yngre. (Et Fragment.)«; et optryk i Oeh
lenschlägers Samlede Digte II, 1823, rcttcr parentestek
sten til »En Idyl«. Disse indviklede data røber den be
tydning, han tillagde sit arbejde.

Samtlige versioner handler om en ung fanatiker, 
der sværmer for de gode gamle kristne middelalder
dage og foragter nutidens spidsborgerliv. I de fire 
tysksprogede tumler han en mørk nat i en borgruin 
alene rundt mellem gamle rustninger, glemte biblio
tekshylder, halvtomme sarkofager og smuldrende tor
turinstrumenter. Et uventet møde med en smuk pige 
næste dag udløser kærlighed ved første blik og får 
ham til at se den kultur, han oprindeligt fandt triviel, 
som et ideal, han bør tilslutte sig ved omgående at æg
te hende. Hun er det direkte modsatte af en Dulcinea. 
Originalhåndskriftet beretter i strofe 108, at skønt han 
som ægtemand aldrig mere går op på borgen, skriver 
han dog gode digte om høje emner. Strofen udelades 
i trykkene, der alle ender med hans afkald på fortids
dyrkelse og accept af hverdagen.

Da det nydannede par ankommer til pigens hjem, 
er hendes fader netop blevet færdig med at læse højt 
for familien af Don Quijote, »der ehrenfeste Helden- 
gothe«, (strofe 101-103). Det er dog vagt og usikkert 
formuleret, hvad den unge mand kender til Quijote:

Ja, er hat die Ehr’;
Das Buch ist, wie man Ihm berichtet,
Zuerst im Spanischen gedichtet!

hvortil faderen bemærker, at den tit er blevet oversat 
til tysk, »bald gut bald schlecht« (strofe 102). Lige
som spanieren specialiserede sig i ridderromaner, har 
ynglingen forlæst sig på tyske romantiske hjertebøger 
som Tiecks Franz Stembalds Wanderungen, 1798, Novalis’ 
Heinrich von Ofterdingen, 1802, og Wackenroders Herzens
ergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, 1797 - ikke i 
påviselige detaljer, men som »fri overførelse af en psy
kisk og verbal atmosfære« (Thomsen 1950, s. 66f). 
Det konkret quijotiske ved ham består i, at han rider i 
sine egne forestillingers verden uden at tøjle sin hest 
og styre den (strofe 1, jf. fx I, kap. 2 og 4), tager fejl ad 
virkeligheden og kun dårligt hører efter, hvad andre 
siger til ham (strofe 8,11,18, 75). De optrædende per
soner er alle typer uden egennavne.

Den danske tekst er blevet et helt andet digt, hvor 
den unge titelperson Philip fantaserer om Nibelungen
lied, Didrik af Bern, Roland og kæmper og dværge og 
nærer »eensidig Foragt« for nutiden (Molbech 1815, s. 
164). Dog betoner Oehlenschlåger, at han langtfra er 
nogen fabulerende Don Quijote, der gør kroer til bor
ge, deres vært til ridder og den hæslige tjenestepige 
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Maritorne til en attraktiv mø (s. 167). I stedet for et 
natligt mareridt i en borgruin oplever Philip i et telt 
uden for en fattig hytte to lysende øjne, der holder 
ham vågen, til morgengryet afslører dem som en kat. 
Et særdeles beskedent gys. Efter en gudstjeneste i en 
gotisk landsbykirke sender den sølvhårede sogne
præsts hulde datter ham et langt, blidt og uskyldigt 
blik, som han rødmer ved. Slut. Trods titlens »Dig
ter« optræder han ikke som en sådan. Fortsættelsen 
udeblev.

Fortællingen »Lykkeridderne« i Digtninger, II, 
1813, hentyder direkte til Cervantes’ persongalleri 
(Liebenberg 1861b, s. 138 og 156), men trekanthistori
en forener snedkeren Xaver (Sancho) med den skønne 
Giulia (Dulcinea), der ægter ham for hans penges 
skyld, mens Alberto (Quijote) forsvinder.

Oehlenschlåger har også teoretiseret lidt over Cer
vantes. I Digtninger, 1811, sætter han i ottavedigtet 
»Mine Mestere« væksten i sin indbildningskraft ind i 
en litteraturhistorisk sammenhæng, der tæller Ewald, 
Shakespeare, Cervantes, Homer, Sofokles og Schiller, 
men ender med at genfinde og forene alle disses bed
ste sider i Goethe. Det hedder, at just som Oehlen
schlåger, kold over for nutidens dåd, sværmede med 
Macbeth mellem spyd og skjolde, styrede Cervantes 
hans fantasi i en anden retning:

Da dæmped atter Poesie dens Hede;
Den værnedes af Vittighedens Skiold;
Foragted Mambrims Hielm, og lytted heller
Til Borgerlivets yndigste Noveller.
(Thomsen 1950, s. 55).

Hjelmen er en del af Quijotes galskab (I, kap. 21,44t), 
og meningen må være, at Oehlenschlåger foretrak 
Cervantes’ indlagte kærlighedshistorier frem for ho
vedpersonernes ridderkult. I slutstrofen genfinder 
han Quijote i Goethes Wilhelm Meister (dvs. Lehrjahre,

I sin versificerede poetik Digtekunsten, 1848, roser 
Oehlenschlåger under stikordet »Romanen« Cervan
tes for hans Spaniensbilleder (Liebenberg 1861a, s. 
229), og under »Vittigheden. Det Humoristiske« kal
der han Quijote for indviet af Apollon (s. 211). I digtet 
»Indbildningskraften« siges kolde og abstraherende 
forstandsmennesker uden fantasi at gå rundt »som 
Don Quixote, i stive Pandser« (s. 210). Skønt fantasi 
netop var ridderens styrke, er Oehlenschlågers sym
pati for ham stadig begrænset. Omvendelsen til virke
ligheden opfattes åbenbart - noget overraskende - 
som hovedpointen i hans historie.

N. F. S. Grundtvig hørte første gang om Cervantes 
ved Henrich Steffens’ utrykte Goethe-forelæsninger i 
1803 (Grundtvig 1877, s. 275). Men allerede fra og med 
1806 havde Grundvig for megen sans for ægte helte
gerninger (i det gamle Norden) til at kunne godtage 
en parodisk vinkel. I Verdenskrøniken, 1812, gør han den 
spanske ridder til et negativt ciffer i universalhisto
rien: »Cervantes fremstillede med megen Kløgt i sin 
Don Quixotte et bagvendt Billede af den Riddertid 
der havde givet Kastilien sin Tilværelse og Giands«, 
hvad der dog ikke spåede en »daadfuld Fremtid« 
(Begtrup 1905, s. 270). Grundtvig var hverken kender 
eller tilhænger af romansk kultur.

I krigsåret 1848 skildrer Grundtvig 12/4 i sit uge
blad Danskeren tyskhed som en »styg, magerslagen, 
suurmulet, opfarende og trættekiær, men sei, stærk, 
stortalende, skarp og bidende Krigsmand« (Grundt
vig 1848, s. 59), der i lighed med Goethe er en »Roman- 
Helt eller vandrende Ridder paaÆventyr« og altså sam
menvæver drøm og virkelighed, Dichtung und Wahr
heit (s. 60).

I en serie foredrag om læsning og oplysning på sin 
egen højskole Marielyst i dennes anden leveuge (10- 
15/n 1856) gør Grundtvig midt imellem nordiske gu
der pludselig Quijote til et afskrækkende eksempel på

den flittige Læser, der stræber at bevise sin bog
lige Oplysnings Ægthed ved at udføre alt hvad 
han har læst om i sine Ridder-Romaner, og prø
ver paa med sin Indbildnings-Kraft at omskabe 
baade sig selv og hele Verden derefter, hvad jo gi
ver kostelige Løier i Læse-Verdenen, men som [i] 
de Bog-Lærdes Regierings-Tider giør store Ulyk
ker baade i Borgernes og i den lærde Verden.

Forholdet mellem skin og virkelighed bevirker nem
lig, »at det tit baade skryller og glimrer mest som der 
er mindst baade Sandhed og Lys i« (Johansen 1956, s. 
34). Den bedrøvelige ridder udlægges som den sorte 
skole med dens farlige overtro på skriftkultur.

I det store samtaledigt Dansk Ravne-Galder, skrevet 
i860, men først trykt 1909, bliver Quijote betragtet og 
fremstillet med ironi, da Grundtvig lægger en spanier 
i munden,

At hvad Veirmølle-Helten
I Bund og Grund giør latterlig,
Hans nagelfaste Tanke,
Er netop den, at hørtog last
Er hip som hap [dvs. er ét og det samme]

for Livet,
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Saa hvad man lærer udenad
Og ‘som en Bog opramser, 
Det er et Ord med Aand og Liv, 
Som skaber, hvad det nævner, 
Saa deraf bliver man en Helt, 
Et Dydens Mønster, halweis Gud, 
Og nyder hvad man nævner! 
(Begtrup 1909, s. 466).

En tysker ved navn Denkspruch ser i ridderen »Den 
blodigste Satire /Paa ‘ Classiskheden «, der på

sin Hest,
Sin Helhest, Rosinante,
Sad dinglende fra Top til Taa,
Sad kroget som en Bue,
Men kunde Ramsen udenad (s. 467),

nemlig læren om antikke idoler (hestene Pegasus og 
Bukefalos). Den åndløse klassicitet levede desværre i 
århundreder,

Før man paa Smilebaandet trak,
Og brast saa i en Latter, 
Som vare kan og vare maa 
Paa Jord til Verdens Ende! (s. 468).

En fiktiv nordmand identificerer forsøgsvis Alexander 
den Store som stifter af latinskolen, en »Grammatikens 
Don Qyixote« (s. 471) - i IIaandbogi Verdens-Historien, I, 
1833, forekom han med sit Asien-felttog Grundtvig 
»som en Lykke-Ridder, der gik paa Æventyr« (Begtrup 
1907, s. 321). Sancho Panza eller Dulcinea har hanikke 
nævnt.

At der kunne drages en parallel mellem Quijotes 
lystigt aggressive opførsel og den hasarderede danske 
udenrigspolitik, som Grundtvig støttede i krigsåret 
1864 indtil det store nederlag, kommer selvsagt ikke 
frem i hans skrifter.

Hans Egede Schacks roman Phantasterne, 1857, vibrerer 
imellem romantik og Det moderne Gjennembrud som 
et kritisk - og muligvis også ironisk - opgør med fan
tasi. Den har lagt navn til en påstået dansk nationalka
rakter. Schack gik midt i 1840’erne i gang med den 
som En moderne Don Quichotes Dagbog, en litterær satire 
over dårlige prosaskribenter, både æstetiske og poli- 
tisk-journalistiske. Det færdige værk rummer en 
håndfuld veltrufne stilparodier, men er ellers snarere 
blevet en sygejournal, hvis helbredelsesresultat frem
står noget tvetydigt. Quijote-rollen er spaltet ud på en 
religiøs fantast (Christian), der ender med at miste 
forstanden, og en psykologisk fantast (Conrad), der i 

sidste øjeblik redder sig fra samme skæbne og til slut 
ægter den spanske prinsesse Bianca, der netop ikke er 
en Dulcinea. Den lykkeligste figur er den jordbundne 
hyrdedreng (Thomas), der i kraft af sund sans og vel
beherskede fantasier bliver skovrider, altså en Sancho 
Panza.

Som viljestærk fantast med fatale fejlgreb går Quijote 
i advarende hensigt igen i et par af Det moderne Gjen- 
nembruds hovedværker. J. P. Jacobsen lader i 1880 på 
de sidste linjer af Niels Lyhne sin i 1864 dødeligt sårede 
titelperson fable om at skulle have sin rustning på, så 
modsat Quijote fastholder han på dødslejet en fanta- 
stisk-heroisk rolle. Allerede i kap. XI var han »Venska
bets vandrende Ridder i egen Person«, der af barn
domsvennen Erik fik »den halvt afvisende, halvt ynk
somme Velkomst, som vandrende Riddere altid har 
faaet af dem, for hvis Skyld de har trukket Rosinante 
ud af den lune Stald«.

Henrik Pontoppidans kapellan Emanuel Hansted 
i DetforjættedeLand, 1891-1895 (revideret udgave 1898), 
karakteriseres af bipersonen pastor Petersen som 
»Don Quixotes Genganger«, hvis liv blev en række 
komiske scener i »Enfoldighed og Vanvid« som »et 
Resultat af vor Tids usundt oppustede Følelsesliv, et 
Produkt af den lyriske Forraadnelsesproces«, der tru
er den gamle verdens samfund (Kielberg og Rømhild 
T997, s- 5°4> 5°5)-I private breve vakler Pontoppidan 
dog. Over for Edvard Brandes hævder han 9/111895, 
at Hansted er »et sølle Pjok« og hverken idealist eller 
martyr, men til Valdemar Vedel lyder det 23/9 1898, at 
Hansted langtfra er en Hjalmar Ekdal - den naive 
dagdrømmer i Ibsens Vildanden, 1884 - eftersom han 
»godtroende men højsindet ofrer alt indtil sit inderste 
Selv for det, han anser for sit Kald«, hvad der gør ham 
til en helt igennem tragisk skikkelse (Bay og Breds- 
dorff 1997, s. 158 og 189). Eller med andre ord en ægte 
og uomvendt Quijote.

Den unge Johannes V. Jensen bestemte spansk egen
art som en lidenskabelighed af »ugennemsigtig, blind 
og døv Natur« og rapporterede som korrespondent 
fra Spanien reaktionen på landets tabte krig med USA 
i 1898 i vendinger, der kunne være brugt om Quijote: 
»Sansen for det Faktiske forekom en Iagttager saa for
falden, at det grænsede til Utilregnelighed« (Jensen 
1901, s. 64 og 179).2 Mikkel Thøgersen i hans histori
ske roman Kongens Fald, 1900-1901, er både af udseende 

2. I mytesamlingen Pisangen. 1932, fortrød Jensen sin ungdoms 
negative opfattelse af spanierne (s. 94).
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og væsen en Quijote-variant. Han har visioner, hallu
cinationer og bliver let svimmel, ser ikke den banale 
virkelighed. Efter døden er hans ansigt præget af skuf
felse, græmmelse, slukt trods og forstummet smerte. I 
begge tilfælde overvælder en elegisk 1890’er-taber- 
stemning forfatteren. Men herfra gik han i hastigt sti
gende grad over til at fremstille aktive og nyttigt 
handlende personer. Hans boksende(!) og faktaorien
terede amerikanske digter Ralph Winnifred Lee i dob
beltromanen Madame D’Ora og Hjulet, 1904-1905, ser 
Cervantes som en nordbo i Spanien med et spil af nor
disk fantasi og hans Quijote som den sidste heroiske 
goter, der af mangel på rigtige modstandere ødslede 
sin kraft på ingenting. Heroverfor flyttede den energi
ske - og nordisk rødhårede - Columbus goternes ånd 
til Amerika, hvor den gav sig til at rydde agerland og 
bygge byer; Lee selv ender som jernbanekonge (Ros
sel 1997, s. 2O3fog4i5f).

Georg Brandes læste som 10-årig dreng Don Quijote og 
bevarede resten aflivet en sympati for den idealistiske 
verdensfjerne fantast (Fenger 1955, s. 10). Alligevel 
gav han ham løbepas, da han som 71-årig i sin essay
samling Fugleperspektiv, 1913, offentliggjorde novellen 
»Don Quixote og Hamlet«. Ridderen af den bedrøve
lige skikkelse er i en alder af lidt mere end 300 år ble
vet endnu bedrøveligere ved at indse, at al hans kamp 
for ret og imod undertrykkelse har været latterligt 
tidsspilde, for de farende ridderes tid var forbi, før 
han blev født. Han har udelukkende høstet prygl og 
vanære selv hos dem, han prøvede at befri og hjælpe, 
mens Sancho Panzas »sunde Syn paa de jordiske Ting 
og Forhold« og »svedne Bondekløgt« har sejret 
(Brandes 1913, s. 190, 191). Brandes opregner blandt 
Quijotes nederlag de mærkesager fra det 19. århund
rede, han selv føler at have tabt i: kvindefrigørelsen, 
bøndernes kamp imod regeringsbureaukrati og pen
gemagt, arbejderbevægelsen, jødernes og små natio
naliteters befrielsesforsøg. Imod Cervantes hævder 
Brandes dog, at Quijote aldrig var så dum at bekæm
pe vejrmøller, nej, hans lanse splintredes i kampen 
mod bøoterne - antikkens græske molboer. Deres 
dumhed var »ubrydelig, uovervindelig, uindtagelig, 
en Fæstning, mod hvilken alle Angreb prellede af« (s. 
193). Lige fra 1871 havde Brandes provokeret ved at er
klære de fleste mennesker for dumme.3 Nu lader han

3. Han udtalte således i 1871 på Københavns Universitet, at 
»een Part af Menneskeheden maa betragtes som vilde Dyr, en 
anden Part som sande Aber og den aldeles overveiende Majori
tet som Dosmere og Ignoranter« (jf. Emigrantlitteraturen^ 1872, 
kap. XI).

den ældgamle, trætte, grånede ridder begive sig på en 
sidste tur til bøoternes klippevæg for at hænge sit 
søndrede våben fra sig der. På vejen møder han imid
lertid sin jævnaldrende, Shakespeares prins Hamlet, 
der har holdt sig ung ved at »nyde baade Daarlighed 
og Dumhed« (s. 196) og derfor kan afløse ham. At 
give en dumrian en dukkert i hans egen dumhed er 
»de gode Hoveders evige Moro«, hævder Hamlet, så 
»ren destilleret Dumhed« er »Livsens Vand« (s. 197), 
en foryngelsens kilde. I kraft af sin permanente over
magt i »slebne Tanker« gav Hamlet aldrig tabt (s. 
198). Samtalen ender med, at Hamlet og Quijote slut
ter fostbroderskab og begiver sig ad Bøotien til for at 
bygge en fremtidens kirke på klippegrund. Deres 
makkerskab er ikke jævnbyrdigt. Hvor Hamlet forbli
ver evigt ung og uudryddelig ved sin indre styrke over 
for verdens rænker, må Quijote og Rosinante foryn- 
ges ved et ydre middel, en eleksir (s. 197). Andres 
dumhed gør Hamlet klogere, mens den desillusione
rede spanske ridder i omgivelsernes øjne kun har 
dummet sig. Den verdenshistoriske humor, Brandes i 
1895 krediterede Cervantes for (Brandes 1901, s. 5), le
ver og virker bedre i Hamlets muntre smil - som dog 
nærmere er at tilskrive Saxos og Rimkrønikens snarrå
dige kongesøn end Shakespeares grubler. Alt i alt et 
mentalitetshistorisk vagtskifte.

2. Idealisering

Johannes Ewald læste tidligt Don Quijote på tysk og fik 
næppe konsulteret C. D. Biehls gode danske oversæt
telse i fire bind, 1776-1777. Et idealistisk syn på ridderen 
lanceres i prosaforsøg, han for det meste efterlod sig 
utrykt.

En fortælling om et side- eller modstykke til Vol
taires naive idealist Candide (1759), hr. Panthakak, er 
fra ca. 1772. Fordi denne i optakten er en fortvivlet, 
men tøvende og derfor »tragi-comisk« selvmordskan
didat ved Holmens kanal, kalder Ewald ham for »Ca- 
nal-Ridderen« (Kuhr og Pallis 1919, s. 98, jf. 99,100, 
102, 115). En længere version fra året før har ikke ud
trykket. Som ægte romanforfattere anerkender Ewald 
i øvrigt kun Cervantes, Fielding, Sterne og til nød Pré- 
vost (s. 96). Begge Panthakak-tekster, som er ufuld
førte, trykkes i 1805 ved K. L. Rahbek.

I en drøftelse af begrebet sandsynlighed foretræk
ker Ewald realisme i karaktererne frem for i handlin
gen med netop Cervantes som eksempel: »Vi glemme 
gjerne at undersøge, om det og er sandsynligt, at alle 
de forunderlige Hændelser skulde være mødte hans 
Don Quixote paa saa kort en Tid; da han altid bliver
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den sande Don Quixote, altid bliver ved at handle, 
som han ufeylbarlig vilde have handlet, ifald de havde 
mødt ham« (s. 113).4

linjer parallelle som tremmer og to sæt krydsende lin
jer, og absolut friheds tomrum til højre repræsenterer 
ridderen i midten den menneskelige heroisme. Hos

Endnu mere direkte Cervantes-hentydninger er 
anbragt i Levned ogMeeninger, 1774-1778, en bevidst frag
mentarisk selvbiografisk roman. Rahbek offentlig
gjorde 1804-1808 ni separate kapitler fra den helt eller 
i uddrag; det første komplette tryk udgaves i 1855.

Ewald kalder her sin og sin broders flugt i 1759 fra 
forældrene i København for »vor Quixottiske Reyse« 
(s. 237) og antyder uden at bruge ordet, at den ældre 
broder var en Sancho Panza: fysisk stærk, men af na
tur blottet for »alle de umechaniske Forsvars- og An- 
gribelses Vaaben, hvormed den ellers udruster Menni- 
sket«, kort sagt uegnet til at udføre »store, eller blot 
dristige og romanske [dvs. romanagtige] Foretagen
der« (s. 236). Ewald beslutter derfor at forlade ham 
for at rejse videre alene og springer næste morgen ud 
af sengen som et muntert føl, »modig, som en Don 
Quixott, naar han gik ud paa Eventyrer« (s. 243). To
nen er lettere ironisk, og Ewald kan tilbageskuende 
også betegne sig selv som en »Amadis« (s. 257) og en 
»Roman-Ridder« (s. 274).

Alene i verden med en flaske vin på en høj ved El
ben glæder Ewald sig til at udføre alle de forsæt, hans 
hjerte svulmer af. Det var »et sværmerisk, et meer end 
Don Quixottisk Haab«, kun forstyrret af savnet af 
»en troe Sancho Pansa, som jeg kunde have meddeelt 
mine Følelser og mine Hensigter« (s. 279, 280). Men 
han er ingen Quijote-kopi: »Jeg kunde nu snart haabe 
de frygteligste og de løyerligste [dvs. morsomste] 
Hændelser - Thi deri maae jeg sige at jeg skjælnede 
mig [dvs. skilte mig ud] fra mit store Mynster; at det 
comiske løb i det mindste ligesaameget ind i min Plan, 
som det tragiske - Med faae Ord min heele Stilling var 
saa romansk som jeg kunde ønske den« (s. 280). 
Ewald reflekterer over sin status og er alt andet end 
naiv. Han benægter pure, at Arendse, hans store kær
lighed, skulle være »en Dulcinea, som min Indbild- 
ningsKraft allene skabte sig, fordi den trængte dertil« 
(s. 291). Nok går hans vinomdunstede dagdrømme 
om en officers- og heltekarriere også ud på ene mand 
at erobre en fæstning og sende alle »Udenværkerne af 
Commendantens Frue« [dvs. krigsbytte i form af kjo
ler, smykker etc.] hjem til Danmark »som et Seyers- 
Tegn til min Arendse« (s. 289) - en ægte Quijote-ge- 
stus - men at hun virkelig var og er til, er utvivlsomt.

4. Det er en ubetydelig detalje, at når Ewald bortskærer brug af 
ytringsord (s. 107), kan det afspejle Quijotes omtale af reglerne 
for at skrive glosser (II, kap. 28).

Nicolai Abildgaards Don Quijote. Han har under tegningen skrevet »dom 
quix otte d’Abissinie«. Else Kai Sass forklarer det abessinske som et skjult an
greb på W. H. F. Abrahamson, der i en fortælling fra 1787 havde ladet en Ha- 
bessinien-rejsende berette om en purung rosværdig kronprins, som med held 
overtager regeringsmagten fra sin ældgamle bedstefader (Sass 1986, s. i27f, 
med noter s. 2ggf). Den politisk mere yderliggående Abildgaard skulle altså 
have villet latterliggøre Abrahamsons næsegruse beundring for kronprins Fre
derik og hans kreds som quijotisk. Sass’ forslag må dog relativeres, idet Abes
sinien simpelthen kan stå for noget eksotisk som hos Holberg i DonRanudo, 
trykt 1745 og opført 1752 (IV.7 og V); Ewald nærede som barn et vildt ønske 
om at blive »Missionair i Aethiopien« (Kuhr og Pallis 1919, s. 249). Foto: Sta
tens Museum for Kunst.

Don Quijote bliver hos Ewald symbol på den nye 
borgerlige individualisme, der støder an i det omgi
vende samfund. I en nuanceret selvanalyse indrøm
mer han: »Jeg har virkelig fra det første, jeg kunde 
skjønne, haft noget Don Quixottisk i min Caracter; 
som et stolt Hjerte der altid indtil Enthusiasme var El
skere af Friheden; i Foreening med en hidsig Indbild
ningskraft, uden Tvivl avlede, og visse Feyl i min Op
dragelse bragte til Moedenhed« (s. 248, jf. 253). En 
lignende kærlighed til individets frihed forkyndes af 
Don Quijote over for Sancho Panza (II, kap. 58). Og 
ligesom spanieren fordærvedes af kulørte romaner, 
bebrejder Ewald sine skolelærere, at deres kedsomme
lige pensum jog ham over i læsning af al slags fanta
stisk litteratur.

Ewalds samtidige, den jævnaldrende kunstner Nicolai 
Abildgaard, afbildede i »1780’ernes slutning« Don 
Quijotes vindmøllekamp i en tegning (gengivet s. 
203). Den er komponeret frit over det litterære forlæg 
(I, kap. 8), i tre fløje næsten som et triptykon. Kraftigt 
sollys strømmer ind i billedet fra venstre side. Højre 
lodrette tredjedel er blank bortset fra en skygge forne
den på jorden, først kastet gråt af møllen, så forstær
ket til massivt sort af en kanonlavet. Ridderens lange 
skikkelse dominerer den midterste tredjedel med ben 
og arme, der danner to spidse vinkler med sværdet 
øverst som et spir pegende til himlen. I den sidste 
tredjedel til venstre står møllen som et tarveligt byg
ningsværk i træ, reduceret i volumen af, at dens be
skedne hætte og fod er klemt inde mellem de lineal
streger, der danner bund- og toplinje. Den minder om 
en stor stærekasse. Ingen af de spinkle vinger ses i fuld 
længde, og de virker derfor ikke farligt affejende.

Med fængselsagtige detaljer til venstre, hvor møl
lens tømrede sider skildres med godt en snes lodrette
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Cervantes er han senet og mager, nær de 50, med 
skarpskårne ansigtstræk. Her ses han bagfra med ho
vedet særdeles uklart skitseret, men er hverken ældet 
eller skrøbelig, har i det hele et åleglat legeme uden 
rynker og gebrækkeligheder, dertil gode lægmuskler 
og muskuløse underarme, hvad en dramatisk forde
ling af lys og skygge fremhæver (Sass 1986, s. 126). 
Cervantes udstyrer ham med rustning eller brynje, 
sporer, barberskålshjelm og et lille træskjold, mens 
Abildgaard nærmest tegner ham som akrobat i krops
nært trikot, dog iført en hjelm med bagtil nedhæn
gende sort fjerbusk.5

Cervantes’ ridder angriber med sin lanse møllen til 
hests. Abildgaard stiller ham op skrævende på en ka
nonlavets jernbeslåede hjul - et bundsolidt grundlag, 
der er beregnet på at skulle sikre sigtet og opfange re
kylen. Kanonen vender mundingen ud og op imod til
skueren og udgør med sin affutage set lige forfra et be
roligende symmetrisk mønster. Quijote har begge 
hænder på sit sværd, der løftes, så det flugter i forlæn
gelse af venstre underarm. På tegningen ses dog, at 
det oprindeligt har udgjort en let knækket fortsæt
telse af højre underarm, hældende ind imod mølle
hætten. Skal det mon associere til et zig-zag-lyn? Po
situren virker balletagtig, og den onde mølle er en tea
terkulisse i mindre end naturlig størrelse.

Abildgaards Don Quijote viser den triumferende 
drømmer på et højdepunkt af heroisme, lige før for
lægget lader møllevingen slå ham til jorden. Denne 
idealisering er beslægtet med Ewalds positive forstå
else af figuren.5 6

5. På titelbladet til en Valencia-udgave afbind 1,1605, ses Don 
Quijote med en strudsfjerbusk i hjelmen, og hesten Rosinante 
har en tredobbelt fjerpragt på hovedet - begge dele strider 
imod tekstens beskrivelser.
6. Abildgaard har for resten ejet en spansk Cervantes-udgave fra 
1744 med tegninger af Charles-Antoine Coypel, men ingen af 
disse ligner nu hans skitse (Sass 1986, s. 127). Billedteksten i 
Skovgaard 1978, s. 120 (jf. Sass 1986, s. 126), forekommer tem
melig misvisende: »Cervantes’ humor kan ligne Holbergs, her 
er det også det absurde, der har tiltalt Abildgaard, og den ulige
vægtige Don Quixote har fået et meget ustabilt underlag at stå 
på, og dertil en bevidst skæv komposition med næsten den 
halve flade tom og mange krydsende linier; Don Quixote er selv 
bygget op som en noget defekt og brækket møllevinge.«

Martin Andersen Nexø markerede i tidsskriftet Det ny 
Aarhundrede 15/5 1905 300-året for udgivelsen af Don 
Quijote I ved at feje ensidige og partikulære tolkninger 
af vejen og udnævne ridderen til mennesket slet og 
ret, med ædle dårskaber, en verdensfrelser, der altid er 
på vagt, fælder trolde og sætter fornuften til at be- 

stemme over den fantasi, der har tilløjet sig magten 
(Houmann 1981, s. 283-285). Det er høfligt sagt en me
get fri tolkning.

Højdepunktet af idealisme nåedes i 1939 af dramatike
ren Svend Borberg, da han i tragedien Synder o g Helgen 
lod Don Quijote møde verdenslitteraturens anden 
store spanier, Don Juan, og også tog Sancho Panza, 
Leporello, kommandanten og Dulcinea med. Den fyr
reårige Quijote svarer nøje til Cervantes’ drømmende 
ridder, ser »allerbedst med lukkede Øjne« (Borberg 
1939, s. 16). Han belærer Juan som lille dreng om, at 
»et godt Haab er bedre end en slet Besiddelse« (s. 21), 
hvad der siden betinger hans eget valg af Dulcinea 
som sit hjertes dronning (s. 47). Da Sancho skuffes 
ved, at hans lovede 0 blot er en luftspejling i skyerne, 
argumenterer Quijote logisk nok: »Har du nogen
sinde set noget i et Spejl, som ikke fandtes i Virkelig
heden?« (s. 49).

Ved den pestsyge Don Juans allersidste elskovs
møde på dødslejet kan regnskabet mellem de to gøres 
op. Det banker på døren, men i stedet for komman
danten træder den gamle Don Quijote ind og overta
ger initiativet. Han erkender, at »i vor Ungdom vi ri
der ud som Parcifal. Men imod Aften, naar Skyggerne 
bli’er lange, saa vender vi tilbage - som Don Quixote« 
(s. 108). Juan sammenfatter sine talløse erobringer af 
kvinder i erkendelsen af, at »Drømmen dør i Livets 
Skøgearme«, hvortil Quijote replicerer: »Jeg valgte 
Drømmen, fordi den er ukrænkelig. Det uopfyldte 
Haab, det lever evigt i sin hele Renhed. Og det er det, 
som bærer gennem Døden« (s. 109). Da Juan tilbydes 
en alterkalk, udbryder Sancho naivt: »Det Bæger er 
saa tomt som Eders, Herre«, hvortil Quijote svarer: 
»For den, der tror, er intet Bæger tomt« (s. in). Og i 
stykkets sidste ord hilser han sit livs søde Dulcinea: 
»Jeg tømmer dette Bæger til din Ære. Man siger, det 
er tomt. Jeg svarer: er det tomt, saa er det ogsaa uud
tømmeligt. Ja, uudtømmeligt som vore Drømme« (s. 
113). Det er en storslået og principiel tolkning.

3. Nuancering

I Søren Kierkegaards forfatterskab er Don Quijote 
ikke et grundciffer, men dog mere end en blot kliché. 
I marts 1836 mente den 23-årige forfatter in spe, at 
»det kunde blive en ret interessant Idee at udarbeide 
en comisk Roman: ‘En litterair Don Quixote’« (Pap. I 
1909, A 146). I Enten-Eller, 1843, fastslår æstetiker A i 
afhandlingen om Mozarts Don Juan, at ligesom en 
middelalderlig konge altid havde en nar ved sin side, 
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indgår Don Quijote »som Repræsentant for Ideen« i 
et komisk forhold til et andet individ, Sancho Panza, 
der står for »det virkelige Liv« (Kierkegaard 1997, s. 
93). Senere i sin anmeldelse af Scribes Denførste Kjærlig
hed sukker A i en fodnote over savnet i hele den euro
pæiske litteratur af et kvindeligt sidestykke til Don 
Quijote: »Skulde Tiden dertil endnu ikke være kom
men, skulde Sentimentalitetens Continent endnu ikke 
være opdaget?« (s. 249).?

I Stadier paa Livets Vei, 1845, kommenterer Frater 
Taciturnus dagbogen »‘Skyldig?’ - ‘Ikke-Skyldig?’« 
med bl.a. en udførlig fodnote, hvor den unge piges 
æstetiske naivitet momentant vinder sejr over den alt 
for reflekterede Qyidam, hvad denne dog ikke indser: 
»Han, den som Elsker bedrøvelige Helt, kun han kan 
ikke forstaae det, og i ingen Situation ligner han qua 
Elsker mere hiin udødelige Ridder af den bedrøvelige 
Skikkelse« (Kierkegaard 1999, s. 370). Lige derefter 
omtaler Frater Taciturnus episoden fra Cervantes, 
hvor Don Quijote ikke alene antager, at han er en rig
tig vandrende ridder, men også, at han er omgivet af 
et helt ridderskab, der kan mobiliseres til Spaniens 
frelse (II, kap. 1). Quidam har dog fornuftigere »for- 
staaet Tiden saaledes, at han selv bliver den eneste 
Ridder af den ulykkelige Kj ærlighed« og dermed en 
»Anachronisme i det 19de Aarhundrede« (Kierke
gaard 1999, s. 373,372).

Endelig erklærer Johannes Climacus i Afsluttende 
uvidenskabelig Efterskrift, 1846, at »Riddertiden egentli- 
gen slutter af ved Don Quixote, (thi den comiske Op
fattelse er altid den afsluttende)« (Kierkegaard 2002, 
s. 42). Videre hentydes til, at »hiin Ridder, maaskee til 
Vederlag fordi han vilde være verdenshistorisk, blev 
forfulgt af en Nisse, der fordærvede ham Alt« (s. 130) 
- Quijote udpegede jo regelmæssigt trolddom som år
sag til alle sine ulykkeligt endende eventyr. Johannes 
fastslår kort og godt: »Don Quixote er Forbilledet 
paa den subjektive Galskab, hvor Inderlighedens Li
denskab omfatter en fix enkelt endelig Forestilling« 
(s. 179). Året efter, 1847, er Kierkegaard i sin dagbog 
vred over slutningen på hans liv og fremsætter en 
æstetisk og psykologisk fuldstændig korrekt anke:

7. Der fandtes Kierkegaard uafvidende faktisk en sådan, nemlig 
Charlotte Lennox: The Female Don Quixote or the Adventures of Arabella, 
1752 (jf. Oubrina 2007, s. 179). Karen Blixen, der ellers ikke gør 
noget videre ud af Quijote, har siden også haft ideen ved at be
tegne sin hovedperson i »Drømmerne« fra Syvfantastiske Fortællin
ger, 1935, som en Donna Quixota de la Mancha, der ikke finder 
livet stort nok til at passe til sit hjerte (jf. Glienke 1986, s. 114 og 
186) - hun bærer tilmed navnet Pellegrina Leoni, hvad der pe
ger på såvel en vandrende pilgrim som en løveridder.

Det er dog et sørgeligt Misgreb af Servantes at 
ende D. Quixote saaledes, at han bliver fornuftig 
- og døer. Og Servantes der selv har faaet den 
ypperlige Idee at lade ham blive Schäfer [dvs. 
hyrde]! Her burde den ende. Det vil sige, D.Q. 
maa ikke ende, han maa fremstilles i Farten, saale
des at han aabner Udsigten til en uendelig Række 
af nye fixe Ideer. D.Q. er uendelig perfectibel i 
Galskab, men det eneste han ikke kan blive (ellers 
kan han blive Alt) er netop at blive fornuftig. At 
danne denne romantiske Ende (at der ingen Ende 
er) synes Servantes ikke at have været Dialektiker 
nok til (Kierkegaard 2003, s. 107).

Kierkegaard har i andre private notater beskrevet den 
moderne kristne i billede af den bedrøvelige ridder. I 
1849 lyder det: »jeg kæmper næsten i hele Samtidens 
Øine som en Don Quixote - at det er Christendom fal
der dem slet ikke ind, ja de ere overbeviste om lige 
[det] Modsatte« (Pap. X11924, A 646). Og videre: 
»Christendom er egentlig ikke til. Det der i Christen
heden ventes paa er en comisk Digter a la Cervantes 
der danner et Pendant til Don Quixote af den væsent
lige Christen«; det kan realiseres uden »digteriske 
Overdrivelser«, for blot man tager en almindelig kri
sten, Kristus selv eller en apostel, som har levet i for
sagelse og anfægtelser under forhånelser, er det nok: 
»Det Comiske fremkommer ved at Tiden har foran
dret sig saa uhyre, at den finder dette comisk« (Pap. 
X11 1926, A 32). I fortsættelse heraf sprutter Kierke
gaard i 1850 imod den typiske teologiske professor 
med et bagland af bøger og oversigter over litteratur, 
tidsskrifter og bogtrykkerier: han ligner ikke »i fjerne
ste Maade en sand christelig Existents«, så hans »Cul- 
minations-punkt indtraf just i vor Tid - da Christen- 
dommen ganske er afskaffet«. Det giver dagbogsfor
fatteren en brillant idé:

Funtus, her har jeg det! ‘Professoren’ det vil 
egentlig være Analogien til Don Quixote. 
Maaskee vil det blive en endnu dybere comisk 
Figur. En, der aldeles intet Begreb eller Menne
skeligt har i sig, i Retning af selv at begeistres til 
at ville handle og leve i Lighed med Forbilleder
ne, men som troer, at det er lærde Spørgsmaal. 
(Pap. X111926, A 633).

Kierkegaard udfører aldrig denne yderliggående ana
logi.
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4- Modernisering

11935 tager Johannes. V. Jensen Quijote op i Faust-ro- 
manen Dr. Renaults Fristelser. Titelpersonen agter at 
gendrive forestillingen om, at livets slutfase er forfald 
og afstumpethed, fordi han som 59-årig har erkendt, 
at »Alderdommen er det sidste Trin og rummer den 
højeste Kapacitet, alt hvad Menneskeheden har op
samlet i sig« (Jensen 1935, s. 158). I det lys forstår han 
Cervantes allegorisk: hans ridder er alderdommens 
ironi, Dulcinea er det kvindelige ideal, der siger nej til 
den gamle, Sancho Panza den uerfarne ungdom, der 
besidder alt uden at værdsætte det, og vindmøllerne 
illustrerer tidens gang, som ingen kan kæmpe imod. 
Den beske lære bliver, at »naar man har erhvervet sig 
nogen Erfaring og Indsigt, Betingelserne for Følsom
hed, slaar Tilværelsen sine Døre i« (s. 159). I en vari
ant af temaet på endnu friere hånd, myten »Møllen«, 
1944 (fra bogen af samme navn), gøres tidens ødelæg
gende kraft til hovedfjenden, da en purung lykkerid
der under et natligt uvejr søger ly i en værkbruden 
stubmølle og om morgenen vågner som en gammel 
mand. I solskinnet forynges han dog mirakuløst og 
genoptager sit ridt.8 Hverken mand eller hest får 
navne. Cervantes’ figurer er tabt af sigte.

8. Tegneren Anton Hansen har til bogens omslag tegnet en helt 
quijotisk opfattet mølle med to kulsorte udtryksløse øjne og en 
gabende mund (dvs. glugger og indgangsdør). En rigtigere illu
stration ville nok kunne hentes i Walt Disneys tegnefilm The Old 
Mill fra 1937, der netop beskrev en uvejrsnat i en forladt mølle, 
der kører løbsk. Den spilledes i København i 1938 og 1942. I rej
sebogen Fra Fris taterne. 1939, hyldede Jensen efter et besøg i Dis- 
ney-studierne i Hollywood tegnefilmen som »den mest henri
vende Kunstart« (s. 56).

I 1938 arbejdede Martin A. Hansen på en fortælling 
om »Den sidste Don Quixote« (Andersen og Jørgen
sen 1999, s. 41 og 983). 21/8 1940 malede han Quijote 
og Sancho på en skydedør (s. 95J) og lod sig i 1949 fo
tografere foran den. Ingen tvivl om, at parret står cen
tralt i hans sind.

Eventyrromanen jfonatans Rejse, 1941, revideret an
denudgave 1950, placerer i en fiktiv udgiverfortale 
Cervantes i et galleri af store afdøde læremestre. Men 
de to rejsefæller, landsbysmeden Jonatan og ynglin
gen Askelad, er ikke gengangere af hans berømte par. 
Inde midt i bogen udpeges Quijote dog som inspira
tion til en besynderlig friherre, og Sancho Panza er 
omsat til en ikke mindre mærkelig dr. Kaliban (Han
sen 1941, s. 152 og 169).

En troværdigere variant udgøres tilsyneladende af 
Lykkelige Kristoffer, 1945, en historisk roman om tiden 

i534'i569- I den episodisk komponerede handling - et 
Cervantes-træk - rider den unge lavadelsmand Kri
stoffer, lang og tynd som en tarm, på sin enøjede 
hingst Rufulus fra Skrokhult i Halland til det luthe- 
ransk-belejrede København og ender med at ofre sit 
liv i forsvar for katolikken Paulus Heliæ en junidag 
1536, en måned før byens kapitulation.

I bogen er Sancho Panza-rollen skudt i forgrun
den. Den spilles af klerken Martin, den fiktive fortæl
lerinstans, »kun en tynd Skygge af Polybios« (Han
sen 1945, s. 125). Men forskellene fra væbneren er 
langt større end lighederne. Martin er under den fæl
les odyssé dobbelt så gammel som Kristoffer. Det er 
ham og ikke ridderen, der gentagne gange ægger til 
heltedåd. 11530’erne kan han naturligvis ikke være be
kendt med Quijote fra 1605 og strør i stedet om sig med 
heltenavne hentet fra Bibelen, antikkens eper, Saxo, 
Snorre, Njals Saga og middelalderlige legender og 
folkeboger - mest træffende er vel Christoforus og 
Parcifal.9

Martin er i sit eget sjæleliv en til det fortænkte 
»reflekterende Daare« (s. 182), selv om han har prak
tisk held med sin købmandsgesjæft, ligesom Panza i 
fredstid regerer sin såkaldte 0 ganske fornuftigt. Mar
tin savner umiddelbarhed, har et afmagret følelsesliv 
og undergraves af sin egen ironi, der er en »lidt tvivl
som Munterhed« (s. 7). Han véd noget om mangt og 
meget og er i stand til at se alting fra mindst to sider. 
Samtidens ideologiske kamp, med uret og havesyge 
på begge sider (gårdenens dom s. 109), finder han 
vanvittig (s. 240, 242, 243). Han er ikke politiker, men 
en æstetisk nyder af den heroisme, hans helt bør stå 
for. Han har »en homerisk Evne« til at erindre (s. 37), 
»en glad Daarskab« med at skrive holder ham oppe 
(s. 69, i2of), og han formår at dele sit jeg i rolleperso
ner (s. 132J). Inden Cervantes lod sin Quijote dø strå
døden i soveværelset, nåede han lige at strejfe den ka
rantæneramte ridders plan om at leve som hyrde og 
begå hyrdepoesi (II, kap. 67). Martin klerk bliver i 
stærkere grad hen mod sit livs slutning en kunstner 
med »ikke saa megen Smag for at opleve Eventyr, 
men megen Smag for at mindes dem« (s. 196).

Som historisk type er Martin på både ondt og godt 
således snarere den første humanist end den sidste 
munk. Hele romanen fremtræder som hans beretning 
32 år efter Kristoffers død, nedfældet under belejrin
gen af fæstningen Varberg 1568-1569 i Den Nordiske 
Syvårskrig. Han minder samtidig om en aktuel type

9. 1945-originaludgavens omslagstekst beskrev Kristoffer som 
»en Gralsridder i Bondeklæder«. 
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fra udgivelsesåret - oppportunisten med paddehjer
tet, der altid indretter sig efter omgivelsernes tempe
ratur (han er endt med som overløber at tjene gode 
penge hos svenskerne, er altså i 1945-sprog værnema
ger). Ægte følelser glider han af på med hentydende 
adfærd, fordi hjertet er så dumt, »en Ulykkesfugl« (s. 
232).

Over for Martin er den unge Kristoffer kun nomi
nelt hovedpersonen. Af udseende er han træk for træk 
så grim (s. 12,14,19, 29, 236!), at det samlede indtryk 
bliver skønt (s. i86f). Han er ucharmerende, ordknap 
og blottet for de fantasier, som sætter den spanske rid
der i gang. Han opleves som iskold af sine omgivelser 
(s. 133), lider faktisk bogstavelig talt af koldesyge (s. 
2if). Martin A. Hansen har givet ham en række ger
ninger fra Cervantes at udføre. Han aflægger ridder
løfte (s. 40, på ny s. 98) og indvier også sin hest (s. 
68), opdriver damer i nød at befri (s. 119, igof), holder 
nattevagt (s. 129), er naiv i sine forelskelser, idet både 
Lucia og Anna Eriksdatter forbliver Dulcinea-gåder 
for ham (s. 128,186f) - han begriber hverken krig eller 
kærlighed (s. 203).

Modsat Quijote forholder Kristoffer sig til virke
lighedens mennesker og fænomener og bekæmper 
hverken troldmænd, fåreflokke eller vejrmøller. Hal
lands regnfulde og skovmørke provins er regulært 
mudder og dyster uigennemskuelighed og egner sig 
ikke som det solbagte spanske højland til skarpskårne 
eventyr. Mod slutningen vokser Kristoffers alvor til 
sand heroisme. Han rydder sin Portos-agtige krigs
kammerat Paal til side i en ærlig duel (s. 224-227), af
viser den bedærvede Anna (s. 245-247) og slagter sin 
stridshingst til glæde for de hungrende belejrede kø
benhavnere (s. 249f). Han søger døden i en bevidst og 
symbolsk kamp imod overmagt (s. 253O og realiserer 
således sin replik til klerken: »Men bare een Gang vil 
jeg have Lov at leve fuldt og vældigt« (s. 247). Derved 
hæver Martin A. Hansen sig over det konventionelt flo
ve omvendelseskapitel på Cervantes’ sidste sider. Alle 
hans seks mandlige hovedfigurer - medregnet hesten 
Rufulus - ledes frem til en død, der giver mening efter 
et liv præget af større eller mindre tilfældigheder (s. 7).

Lykkelige Kristoffer bliver således noget ganske andet 
end det berømte forlæg - titlens tillægsord er ikke iro
nisk. Men hvor Cervantes i sit bind II kom til at om
fatte sine figurer med voksende varme og udfriede 
dem af den snævre litterære satire, søger Martin A. 
Hansen frem mod en modernisering, der udvisker de
res profil og sætter alt i tvivl. Med handlingen forlagt 
til 1530’erne (det dengang skete) og 1560’erne (det ske
ende) paralleliseres to skæbnesvangre historiske pe

rioder. Romanens tilblivelsestid under besættelsen 
udgør en tredje relativerende faktor, bevidst eller ube
vidst. For besynderligt nok gik det efter eget udsagn 
først sent op for Martin A. Hansen, at hans værk i 
grunden handlede om det samme som det, der foregik 
uden for hans arbejdsværelse fra samarbejdspolitik
kens ophør 29/8 1943 over folkestrejken i juli 1944 til 
befrielsesforåret 1945. Cervantes’ lineære fremstilling 
af et stiliseret par narre er hos ham afløst af tre ram
mer, som hans personer bevæger sig indenfor som set 
i en omvendt kikkert, formindskede. Det er en konse
kvens af ideernes og idealernes krise efter 2. verdens
krig, at traditionel symbolik udfases.

Flere eventyr?

Den omflakkende ridder af både den bedrøvelige 
skikkelse og løvemodet ændrer virkelig konturer og 
skæbne gennem sin færden på dansk grund. Seneste 
variant er i efteråret 2009 en bearbejdelse og forkor
telse af hans levned i Dansklærerforeningens regi be
regnet på unge læsere. Her har gendigteren, Oscar K. 
(dvs. Ole Dalgaard), bl.a. ajourført ridedyrene Rosi- 
nante og Panzas æsel til en Fergu son-traktor og en 
knallert. Illustrationer af Lilian Brøgger i naivistisk 
forvreden stil gengiver komisk-ironisk de blodige 
handlinger, som Quijote gang på gang er ophavs
mand til. Det ligner den voldsæstetik, der kendes fra 
senmoderne westerns og fra splatterfilm. Hvem bliver 
den næste til at kalde Cervantes’ figurer ud til ny litte
rær dåd?
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Den geniale ensomhed
Da Nietzsche og Brandes fandt hianden

AF KELD ZERUNEITH

En befrugtning

En søndag eftermiddag i april 1888. Strindberg, der 
på det tidspunkt logerede hos en politibetjent Harlew 
i Tårbæk, var søgt ind til København for at finde lidt 
adspredelse i sit trængte familieliv. Men han mødte in
gen. Vennen Edvard Brandes var sandsynligvis hos 
forældrene. Grædefærdig og træt, hans egne ord, slog 
han sig ned på en bænk på Kongens Nytorv. Her traf 
Georg Brandes ham, på vej til en middag, men så op- 
tændt af Nietzsche, som han var, fortalte han Strind
berg en times tid om den tyske filosof.

Strindberg, der ikke stak sine følelser under stolen, 
måtte gribe til en seksuel analogi for at beskrive det 
voldsomme indtryk, Nietzsches tanker havde gjort på 
ham. Han havde af Nietzsche i sin uterus modtaget 
»en förfärlig sädesuttömning«, så han nu følte sig 
fyldt i sin bug som en tæve (»hynda«, Brandes 1939, s. 
133). Sjældent, at en forfatter indrømmer så dyb en på
virkning.

Hvad det er, som især tænder Strindbergs fantasi, 
erindrer han siden Brandes om i den eneste replik, der 
er overleveret fra deres samtale, og hvor han havde 
sagt: »Nå Strindberg, Ni som hatar »de små« Ni skall 
vål tycka om N-e. « (a.a. s. 300). I fortællingen Desmå, 
som Strindberg havde udgivet året før, beskriver han, 
hvordan det græske og romerske rige gik til grunde, 
da små mennesker tog magten fra de store, en fortsat 
kamp, hvor sejren synes at tilsmile de små, som kri
stendommen har givet en guldalder.

Det er med andre ord Nietzsches forestilling om 
overmennesket, Brandes navnlig har talt om, og som 
Strindberg har taget til sig i følelsen af en kongeniali- 
tet. Deres enighed omfatter også kvindesynet, da 
Strindberg konstaterer, at Nietzsche som alle bega
vede mænd er »Qyinnohatare« (a.a. s. 133). Nietz
sches øjeblikkelige indflydelse på Strindberg kan spo
res i forordet til Frk. Julie, som han skrev i sensomme
ren samme år. Brandes’ egen vej til Nietzsche havde 
derimod været lang og kringlet.

Brandes’ vej til Nietzsche og vice versa

Allerede i 1883 må Nietzsche have haft Brandes i tan
kerne som en potentiel formidler af sin filosofi. 13/2 
1883 skriver han til sin forlægger, Ernst Schmeitzner, 
fra Rapallo, at han fra Berlin har hørt, at han ivrigt 
diskuteres imellem intelligente mænd. Og han frem
hæver i særdeleshed Brandes, »kulturhistorikeren«, 
som han beskriver som »der geistreichste jetzigen Dä
nen. Ich erfahre, dass er sich eingehend mit mir be
schäftigt hat« (Nietzsche 1986, s. 328). En sandhed 
med modifikation.

Du Also sprach Zarathustra er færdiggtrykt, 1. del, maj 
samme år, anmoder han sin forlægger om i hans navn 
at forære Brandes et frieksemplar (a.a. s. 373). Enten 
skete det ikke, eller værket gik tabt - Ein BuchJur alle 
und Keinen, som undertitlen lyder.

Der er det rigtige i Nietzsches påstand, at Brandes 
rent faktisk under i sit ophold i Berlin havde anskaffet 
sig Menschliches, Allzumenschliches (Brandes 1966, s. 439 
og 445), måske tilskyndet af Nietzsches ven, filosoffen 
Paul Rée, som han nævner i et brev til Nietzsche (a.a. 
s. 445). Formentlig har han ikke læst værket, eller det 
har ikke gjort nævneværdigt indtryk på ham, han om
taler det i hvert fald ikke i denne periode.

11886 tilsender Nietzsche ham så Jenseits von Gut und 
Böse i håb om, at Brandes nu skulle skabe en vej for 
ham, ensom og ukendt, som han var. Men Brandes 
reagerede heller ikke denne gang. Først året efter 
kommer der skred i tingene, efter at han har modtaget 
Zur Genealogie der Moral.

Det får Brandes til 26/111887 at skrive et hyldest
brev til Nietzsche. Og han åbner dermed en korre
spondance, der står på, indtil Nietzsches sindssyge 
bryder ud primo januar 1889.

Han forklarer ikke direkte, hvorfor han ikke har 
svaret før. Men han begrunder det senere med, at han 
dels dagligt modtog så mange bøger, at det ikke var 
ham muligt at svare på alle, dels at han nok læste Jen
seits von Gut und Böse, fik »et stærkt Indtryk, men intet 
simpelt eller bestemt« (Brandes 1901, s. 647). Med Zur 
Genealogie der Moral forholdt det sig straks anderledes, 
fordi den var »meget klarere« og samtidig stillede de 
to andre i et nyt relief for ham.
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Brandes begrunder ikke, hvorfor han ikke kan 
komme i dialog med de to første bøger. Det skyldes 
imidlertid den enkle årsag, at de var affattet i den 
aforistiske form, som Nietzsche netop slog ind på med 
Menschliches, Allzumenschliches i 1877. Han vælger et så ra
dikalt skifte i udtryk for at distancere sig fra den logi
ske fremstillingsform, som han anvender i sine første 
skrifter, men som han nu betragter som dekadent. 
Han fører denne dialektik tilbage til Platon, der havde 
valgt de evige ideers verden frem for kroppens jordi
ske liv. I Nietzsches øjne fjerner en logisk diskurs er
kendelsen fra den subjektive erfaring, hvorigennem 
individet søger at blive sig selv bevidst - »Bliv den, du 
er!«, et citat af Pindar, der som et mantra går igennem 
hans forfatterskab.

Brandes karakteriserer i sine forelæsninger - med 
et lån fra Poul Martin Møller - aforismerne som liden
skabelige og originale »Strøtanker«,1 der vanskelig
gør tilegnelsen, men han gør heller intet forsøg på at 
forstå deres eksistentielle betydning. Tværtimod, da 
denne udtryksform netop blokerer for hans forståelse. 
For som vi skal se, bygger hans formidling af Nietz
sches tanker på hans ungdomsskrifter, fordi de i lig
hed med et eneste af hans senere værker, Zur Genealogie 
der Moral, har en logisk, fremadrettet argumentation. 
De aforistiske værker omtaler han stort set ikke.

i. Brandes 1902, s. 615 og 640. P. M. Møller giver denne beskri
velse af aforismen: »Strøtanker, som Frugter af Øieblikkets kla
rere Anskuelse, ere poetiske ved deres aphoristiske Form, ikke 
videnskabelige. De ere Tænkningens Culminationspuncter - et 
slags Hermaphroditer, halv Poesie, halv Prosa« (Efterladte Skifter, 
bd. 3, 2. udg. København 1848, s. 3).

2. Brandes 1901, s. 647. Nietzsches breve citeres i Brandes’ over
sættelse.

Nietzsche har et par gange udtalt sig om sin brug 
af aforismen: »Aforismen, sentensen, i hvilken jeg 
som den første blandt tyskere er en mester, er ‘evighe
dens’ former; min ambition er at sige i ti sætninger, 
hvad enhver anden siger i en hel bog - hvad enhver 
anden i en hel bog ikke siger« (AR s. 113).

I sin krystallinske form kræver aforismen mao. for
tolkning og fordybelse af sin læser, ikke mindst når 
aforismerne som hos Nietzsche strider imod hinan
den. Han finder heri en skriftlig form, der svarer til li
vets egen modsigelsesfylde. Og han kan med denne 
form etablere en musikalsk, munter erkendelse, en 
»distancens patos« (a.a. s. 98), hvori han aflæser til
værelsens tegnkarakter, dens »semiotik« (a.a. s. 53), 
der ligger til grund for alle de moralske domme og 
værdier, som eksistensen selv fremtvinger. Det er disse 
betydninger, han afdækker i et stort ja til livets lykke 
og tragedie.

Breve og juvenalia

I sit første brev til Nietzsche skriver Brandes, at Nietz
sche hører til de få mennesker, som det er nødvendigt 
for ham at tale med. Så meget stemmer overens med 
hans egne tanker og sympatier. Det gælder ringe
agt for asketiske idealer og demokratisk middelmå
dighed, der hos Nietzsche kontrasteres med det, han 
definerer som en »aristokratisk radikalisme« - »ari
stokratischer Radikalismus« (Brandes 1966, s. 439). I 
samme åndedræt lægger han dog her som andre ste
der afstand til Nietzsches kvindesyn.

Nietzsche tager med kyshånd imod Brandes’ brev, 
finder udtrykket »aristokratisk radikalisme« slående 
og hilser ham som en »god Europæer og Kultur-Mis
sionær«.2 Brandes bryder sig ikke om at blive slået i 
hartkorn med det missionske, selv om det med tanke 
på hele hans virke og forsøg på at løfte europæisk kul
tur ind i dansk åndsliv vist er et meget passende ud
tryk.

Til gengæld piner det tydeligvis Nietzsche, at 
Brandes finder hans bøger »dunkle« (Brandes 1901, s. 
648). Han vil derfor sørge for, at han enbloc får tilsendt 
hans ungdomsskrifter - »Juvenilia ogjuvenalia« (a.a. 
s. 650). Det vil gøre det muligt for Brandes at træde 
ind i hans »hule« (»Höhle«, Brandes 1966, s. 442), 
dvs. hans filosofi, og det vil kaste lys over ham som en 
»vir obscurissimus« (Brandes 1901, s. 652). At Nietz
sche sammenligner sin filosofi med en hule, er dels en 
åbenbar indrømmelse af den ensomhed, han mere el
ler mindre befinder sig i, dels en skjult identifikation 
med hans overmenneskelige helt Zarathustras selv
valgte position.

De ungdomsskrifter, det handler om, er Die Geburt 
der Tragödie (1872) og de fire afhandlinger, der indgår i 
Unzeitgemässe Betrachtungen (1873-76). Alle, som sagt, af
fattet i samme argumenterende form som Zur Genealo
gie der Moral.

Hvad nu end årsagen er, lader disse værker vente 
på sig, så Brandes først modtager dem i begyndelsen 
af marts. De følgende uger læser han intenst. Og nu 
finder den tilegnelse af Nietzsches tanker sted, der lig
ger til grund for hans forelæsninger. Krystallisations
processen består deri, at han i ungdomskrifterne fin
der en række af de hovedtemaer i svøb, som Nietzsche 
siden videreudvikler i sine aforistiske værker. Uden 
stort set at forholde sig til disse skrifter kan han nu 
trække Zur Genealogie der Moral sammen med ungdoms-
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skrifterne og således trin for trin i en stigende indsigt 
tage hans filosofi i besiddelse og på dette grundlag 
tegne sit eget helhedsbillede af Nietzsche.

Som han skriver til Nietzsche, har hans ungdoms
værker været ham til overordentlig nytte. Meget i de 
modne (»reifen«, Brandes 1966, s. 458), dvs. de afori- 
stiske bøger, fatter han ikke. De virker ofte meget in
time og er som et skønt skrin uden nøgle. Som han ud
dybende skriver et andet sted, havde han i læsningen 
af disse værker en følelse af ikke at forstå til bunds, 
som han plejede, noget undslap ham hele tiden (Bran
des 1890, s. 87).

Krisetid

For helt at forstå, hvad mødet med Nietzsche kom til 
at betyde for Brandes, er det nødvendigt at se lidt nær
mere på hans livssituation på dette tidspunkt. Som 
han forklarer Nietzsche, er han den mest forhadte 
mand i Norden, dagligt skydeskive for angreb (Bran
des 1966, s. 448). Han, den ellers hyperaktive mand, 
har i tre år ikke skrevet et større værk (a.a. s. 453).

Brandes var i februar 1882 vendt skuffet tilbage fra 
Berlin. Efter den første festivitas havde han følt sig 
både kulturelt og sprogligt isoleret, samtidig med at 
han hele tiden skelede til situationen i Danmark. Vel 
blev han ved hjemkomsten fejret ved en storstilet fest 
på D’Angleterre. Men glæden var kort. Snart følte 
han sig lige så alene og forstemt, som da han i 1877 
havde forladt Danmark med beskyldninger for at 
være landsforræder, immoralist og plagiator hæn
gende efter sig - og uden at have opnået det eftertrag
tede professorat i æstetik efter Carsten Hauch.

Da han i slutningen af 1883 udgiver Det moderne 
Gjennembruds Mand, er de forfattere, han heri skriver 
sammen som sine proselytter, stort set faldet fra: 
Bjørnson, Drachmann, selv vennen Schandorph; for
holdet til Ibsen var køligt og J. P. Jacobsen dødsmær
ket, helt bortset fra at han ikke brød sig om Niels Lyhne 
med dens dødsforbundne helt og lyriske stemnings
prosa. Han var en hærfører uden hær.

De evindelige angreb gjorde ham hård og foragt
fuld. Med tiden udviklede han en af paranoia bestemt 
polemisk stil, tenderende til det perfide som under 
den såkaldte sædelighedsfejde i 1887.

I et dagbogsnotat fra nytåret 1886 registrerer han, 
at enhver tale om fremskridt er tom - »Menneskehe
den enfoldig og raa!« (Brandes 1908, s. 151). Hans 
sind vender sig nu, som da han var 17 år, imod »hero- 
worship, Dyrkelsen af de faa, som frembringer og for- 
staar« (smst.). Dengang havde han behov for at tjene 

et geni, med modenheden kom hans trang til selv at 
råde, og han slår fast: »Der gives kun ét afgørende paa 
Jorden: Vilje, ledet af Intelligens« (smst.) Og selv om 
han faldes i ryggen, kender han sin stilling som »aan
delig Fører« (a.a. s. 350).

Vækkelsen

Det er på denne baggrund, at Nietzsche kommer som 
kaldet. Som en vækkelse: Hans kritik af det, han kal
der dannelsesfilisteriet og en kristen moralitet, mod
stillet en dyrkelse af de store og enestående menne
sker. Herremoral versus slavemoral. Under læsningen 
af Nietzsches ungdomsværker mobiliseres således he
le Brandes’ psykiske beredskab, så han igen kan vende 
sig udad i handling og med fornyet kampgejst.

Et enestående brev fra 1/4 1888 til Sophus Schan
dorph vidner om denne pludselige genopvækkelse af 
hans energi. Nietzsche er, skriver han, »den eneste nu
levende Filosof, jeg kan bruge« (Brandes 1940, s. 234). 
Jeg har udhævet ordet bruge, fordi det afslører, at 
hans læsning af Nietzsche nu har fundet sit formål: 
han skal bruges i Brandes’ eget opgør med sin egen 
samtids overfladiske dannelse og mentale slaphed.

Han understreger denne sin forvandlingsproces 
ved at pointere, at han nu har kastet en af sine »Slan
gehuder« og fortsætter:

Desuden bliver jeg mere radikal, mindre histo
risk, og stedse mere aristokratisk i æsthetiske og 
historiske Synsmaader. Jeg troer ikke mere for en 
Døjt paa at de store Mænd er concentreret Masse, 
skabes nedenfra, er Udtryk for Hoben osv. Alt 
kommer fra de Store, Alt siver fra dem nedefter. 
Jeg har glædet mig over det stærke indre Liv, jeg 
fører, og over Gjæringen i mine Ideer. Stilstand 
er frygtelig og Hamskifte er den egentlige, væ
sentlige Ungdom (smst.).

Vi ser, hvordan Brandes ligefrem har amalgameret sig 
med Nietzsches synspunkter og gjort dem til sine eg
ne. Det gælder ikke alene tanken om de store menne
sker, han dog altid selv havde dyrket i fx Holberg,3 
men også det »ahistoriske« standpunkt, han har hen
tet fra Vom Nutzen und Nachteil der Historiefir das Leben.

3. Brandes beundrede hele sit liv Holberg som en person - og 
et længselsbillede, der have sat sig ud over det nationale: Hol
berg var dannet ved kontakt med frie europæiske ånder og blev 
en folkelig opdrager. 1884 udgav han i anledning af 200 året for 
Holbergs fødsel Ludvig Holberg. Et Festskrift.

Georg Brandes. 
Foto: Det Konge
lige Bibliotek.
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Heri plæderer Nietzsche nemlig for, at historien skal 
tjene det ahistoriske, som indeholder den egentlige 
livsenergi.

Fra denne spontane livsudfoldelse henter Brandes 
nu sin gæring, ja, sin ungdomskraft tilbage i et »Ham
skifte«, et udtryk, han ligeledes har hentet fra Nietz
sche. Nietzsche bruger det ofte i sine bøger og har 
kort før anvendt det i et brev, hvori han omtaler den 
krise, han gennemlevede i tiden mellem Unzeitgemässe 
Betrachtungen og Menschliches, Allzumenschliches, et ham
skifte (»Häutung«, Brandes 1966, s. 451), på vej ind i 
sin aforistiske skrift, hvori han endelig blev sig selv.

Den 3/4, to dage efter brevet til Schandorph, skri
ver Brandes da også til Nietzsche, at han har ærgret 
sig over, at ingen i Skandinavien kender til hans eksi
stens, hvorfor han har besluttet at give ham et gen
nembrud med ét slag (a.a. s. 457). I Levned forklarer 
han, at han følte det som sin pligt at gøre for Nietz
sche, hvad han før havde gjort for bl.a. Ibsen og J. P. 
Jacobsen (Brandes 1908, s. 229). Selvfølelsen fejler 
ikke noget. Han er igen i drift.

For nok er det hans mål at gøre Nietzsche kendt, 
men han vil i sin genopvakte ildsjæl slå et slag for sine 
nye ideer og på denne måde vinde sig en fremtid. Og 
det må være i denne sindstilstand, at han møder 
Strindberg på Kongens Nytorv, hvilket i givet fald er 
søndag d. 8/4. Dette sandsynliggøres ydermere af, at 
Strindberg d. 1/4 - den første søndag i april - skriver 
et alenlangt brev til Edv. Brandes - uden at nævne sin 
københavnertur. To dage senere, d. 10/4, indleder 
Brandes sine forelæsninger.

Forelæsningerne

Brandes var forvænt med fulde huse til sine foredrag 
og forelæsninger, som han ofte måtte gentage. Til den 
første forelæsning kom imidlertid kun 150 tilhørere. 
Navnet Nietzsche sagde ingen noget. Men efter refe
ratet i Politiken^ der skildrede Brandes i fuldt vigør, lu- 
ciferisk forførende med panderynker og hårets bukler 
som fremskudte ravnevingeri - selv den dag, han er 
forkølet, er der stuvende fuldt. Det dobbelte antal. Til 
sidst stående ovationer, som Brandes i al beskedenhed 
meddeler Nietzsche nok så meget gjaldt ham.

For Nietzsche, den ensomme, men ikke desto min
dre anerkendelseshungrende filosof, betød forelæs

ningerne en sand vitaminindsprøjtning. Han skriver, 
at det har været hans »første vellykkede Foraar« 
(Brandes 1901, s. 655), ikke mindst takket være Bran
des’ indsats. Og han indføjer da også Brandes i Ecce 
homo (EH s. 117) som et talerør for sin filosofi og bevis 
på det store gennembrud, han er undervejs med, 
strækkende sig helt til Skt. Petersborg.

Brandes redegør for Nietzsche, hvordan han i fore
læsningerne har søgt at tegne et klart og sammenhæn
gende billede af hans tankeverden, herunder har søgt 
at skildre hans forfatterpsykologis ejendommelighed, 
men også vist, hvor deres tanker skilles.

Vi kan altså slå fast, at bekendtskabet for begge be
tød en opblomstring, et nyt forår, både i bogstavelig 
og overført betydning, hvis man ikke ligefrem vil tale 
om en genopstandelse, da Nietzsche for sit vedkom
mende taler om, at han har levet tæt på døden i mange 
år.

Nietzsche-forelæsningerne og 
»Aristokratisk Radikalisme«

Den signifikante forskel på det ufuldstændige fore
læsningmanuskript4 5 6 og den senere udarbejdede tryk
te form med titlen »Aristokratisk Radikalisme«, pub
liceret i Tilskueren august 1889, skyldes ikke kun, at der 
er tale om forskellige genrer: et manuskript til mundt
lig brug og et gennemarbejdet essay.

4. Politiken bragte referater af forelæsningerne d. 17/4,18/4, 
2/5 og 9/5-
5. Skildringen skyldes Victoria Benedictsson, jf. Brandes 1939, 
s. 266 og 365. 6. Brandes-arkivet kps. 222, læg 204.

Den vigtigste forskel skyldes det forhold, at Bran
des, da han holdt forelæsningerne, var under næsten 
identifikatorisk indflydelse fra Nietzsche. Derimod er 
»Aristokratisk Radikalisme« skrevet på afstand og 
med en viden om Nietzsches sindssyge. Sygdommen 
har kastet et lys over hele forfatterskabet. Brandes kan 
stadig anvende ham i sin kamp for åndelig frihed ved 
at fremføre samme hovedsynspunkter som i forelæs
ningerne, men i en klar dobbeltbevægelse, hvor han 
samtidig distancerer sig.

Det er således påfaldende, hvor relativt sjældent 
han i forelæsningerne nævner Nietzsche ved navn og 
derved slører overgangen imellem dem, modsat i ar
tiklen, hvor han hele tiden refererer til ham. I forelæs
ningerne optræder hans eget retoriske jeg ofte, lige
som han som vanligt opererer med skjulte citater, 
hvad der befordrer indtrykket af en sammensmelt
ning. Eller han springer navnet over i en ligeledes re
torisk begrundet spørgeform: »Hvorledes opstaar 
Skyldbevidstheden? Som Bevidsthed om en Gjæld«.
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I artiklen lyder det samme sted: »Efter Nietzsches 
Gisning opstaar Skyldbevidstheden simpelthen som 
Bevidsthed om en Gæld« (Brandes 1901, s. 623).

Det første udsagn er slagkraftigt i sin spørgeform, 
det er ikke til at skelne Nietzsche og Brandes fra hin
anden, da Brandes ligesom udtrykker det for egen reg
ning. Derimod er der skabt distance i det andet ud
sagn ved den direkte henvisning til Nietzsche. Og så
dan er det helt gennemgående, når man sammenhol
der de to tekster.

Manuskriptet til forelæsningerne vidner om det 
mentale højtryk, de er blevet til under. Skriften flyver 
hen over siderne. Og det retoriske, for ikke at sige agi
tatoriske, fremgår af de mange steder, hvor Brandes 
med enkelt- eller dobbeltstreg under vigtige passager 
har markeret, hvor han skulle give sit foredrag særlig 
emfase, ofte i forbindelse med en opremsning af ord: 
»Had, Misundelse, Nag og Hævn«. To streger under!

Som i 1871, da han holdt forelæsningerne, der fik 
titlen Emigrantlitteraturen, og krævede problemerne sat 
under debat, er han igen en mand, der har fundet et 
stof, hvormed han kan opflamme sig selv og sine tilhø
rere. Imidlertid er han ikke kritikløs. Han indleder 
med at sige, at Nietzsche som den betydelige ånd, han 
er, »fortjener at studeres, at drøftes, at bekæmpes og 
at tilegnes« (Brandes 1901, s. 596). Den underliggen
de pointe er, at han, Brandes, har det geni, der skal til 
for at genkende et andet geni, eftersom han har den 
»Slægtlighed« (Brandes 1908, s. 19), der er forudsæt
ningen for, at han kunne opdage et geni, før andre så 
det.

Det er netop igennem denne påberåbte »Slægtlig
hed«, at Brandes ser sig i stand til at foretage de for
tolkningsgreb på Nietzsche, der gør ham anvendelig i 
hans egen kamp. For ved som nævnt stort set at bygge 
på ungdomsværkerne og Zur Genealogie der Moral har 
han fjernet det paradoksale og bragt Nietzsche og 
hans tankeverden ind i en form for logisk reduktion. 
Han har derved gjort Nietzsche brugbar og skabt en 
vital selvspejling.

Hovedtemaer

Selvfølgelig har forelæsningerne og essayet tematisk 
set en stor fællesmængde. Brandes sætter dog Nietz
sches tanker ind i en større filosofisk sammenhæng i 
essayet.

Udgangspunkt tager han i Nietzsches skrift imod 
David Strauss, det første i Unzeitgemässe Betrachtungen. 
Han finder heri udtrykket »dannelsesfilister« (»Bild
ungsphilister«), et begreb, som Nietzsche ligeledes 

bruger om Strauss i EccehomoJ For efter sejren i den 
fransk-tyske krig er tyskerne ifølge Nietzsche havnet i 
et dannelsesfilisteri. Det er blevet et selvtilfreds folk, 
der tror sig dannet, men som er blottet for den enhed 
i livsytringerne, der er kriteriet for kultur. Enhver, der 
stiler imod det højeste, lægges for had.

Historisk viden tjener ikke længere livet, det ahi
storiske, sådan som Nietzsche beskriver det i VomNut- 
zen und Nachteil der Historie für das Leben, det andet skrift i 
Unzeitgemässe Betrachtungen. En overmættelse af abstrakt 
historie svækker desuden personligheden og dræner 
kraften, der finder udtryk i det spontane liv. Som men
nesker skal vi leve uden at lade os lamme af hele hi
storiens byrde. Historien skal for så vidt kunne tjene 
som en retledning i den umiddelbare livsstrøm, en 
dionysisk udfoldelse af spontant liv.

Staten opfatter Nietzsche som »det koldeste af alle 
uhyrer« (SZ s. 44). De manges demokratiske rettighe
der opretholder i realiteten et egoistisk værdisystem, 
der har ført til middelmådighed og en konstant dårlig 
og frygtsom samvittighed. Nietzsche forkaster tillige 
den nationale stat og ser frem imod et fælles Europa. 
Og det er i denne ånd, han hilser Brandes som en god 
europæer.

Oprindelsen til den plagede samvittighed finder 
Nietzsche, som han tolker det i Zur Genealogie der Moral, 
i kristendommens ressentimentslære, der i hans optik 
alene har det formål, at de svage skal beherske de ari
stokratiske individer. Et sublimt selvplageri, en aske
se, hvor menneskene selvdestruktivt har introverteret 
deres instinkter, som hos grækerne kom til udfoldelse 
i fornemme mennesker og en stærk moral, der ikke 
kendte til blødsøden medlidenhed, men dette instink- 
tuelle liv er nu vendt indad i skyld og skam. Som filo
sof mente Nietzsche imidlertid, at det var nødvendigt 
at leve i en vis askese, fordi samlejet er skadeligt for en 
åndelig spænding, men han taler igennem hele forfat
terskabet om kønslivets mysterium, knyttet, som det 
er, til det dionysiske.7 8

7. Se EH s. 72. Begrebet blev først brugt af filosoffen Gustav 
Teichmüller, der ligesom Nietzsche havde været professor ved 
universitetet i Basel.
8. I Eccehomo hedder det fx: »Enhver foragt for kønslivet, en
hver forurening af selvsamme ved hjælp af begrebet »uren« er 
selve forbrydelsen mod livet - den egentlige synd mod livets 
hellige ånd« s. 63. Se også AR s. 120 og MO s. 120E

Med sin tro på et liv efter døden er kristendommen 
en religion, der netop med sin kønsfornægelse forure
ner livet og har erstattet det ophøjede og sunde med 
det syge, dekadente. Det er endt i en negativ nihi
lisme. Og nok ser Nietzsche sig selv som en dekadent, 
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men han er i sin nihilisme aktivt formende, eftersom 
han i sin omvurdering af alle værdier afmonterer dem 
som illusioner efter Guds død, som han har annonce
ret i Diefröhliche Wissenschaft. Med sin filosofi vil han, der 
igennem sine egne sygdomme havde fundet sig selv, 
bringe helbredelse til det syge europæiske menneske.

Disse tanker, her stærkt forkortet, formidler og til
egner Brandes sig mere eller mindre, idet han herigen
nem kan angribe den danske velfærdsmorals middel
mådighed. Det er som et alternativ hertil, at de store 
mennesker opstilles som et fremtidigt samfunds- og 
dannelsesideal. Kun undtagelsesvis anvender han be
grebet »overmenneske«, der stammer fra Also sprach Za
rathustra. I stedet bruger han et væld af synonymer: de 
sande mennesker, de højeste eksemplarer, de fremra
gende enkelte, de stærkeste osv. De er historiens mål, 
og han citerer her Nietzsche fra skriftet om Schopen
hauer som opdrager, det tredje skrift fra Unzeitgemässe 
Betrachtungen, hvori det hedder: »Menneskeheden skal 
uafbrudt arbejde paa at frembringe enkelte store 
Mennesker - dette og intet Andet er dens Opgave« 
(Brandes 1901, s. 604).

Derimod opponerer han som i brevene imod 
Nietzsches »brutale Ubillighed« (a.a. s. 642) i synet 
på kvinden, ligesom han vender sig imod hans »usma
gelige« (a.a. s. 640) angreb på socialister og anarki
ster. Han finder heri en skjult militarisme, nemlig den 
vilje til magt, der efter Nietzsches mening er selve livs
driften, men som strider imod Brandes’ egen pacifis
me, mens Nietzsche derimod så sig selv som en kriger 
- »Jeg er ifølge mit væsen krigerisk«.9

Differencen

Måske skyldes det Brandes’ følelse af som jøde at være 
stigmatiseret, at han i analysen af kristendommens 
menneskeligt set undertrykkende moralværdier ikke 
nævner, at disse ifølge Nietzsche har deres udspring i 
jødedommen. Men det er en fortielse, der samtidig 
vidner om de selektive greb, han anvender for at gøre 
Nietzsches tanker brugbare til sit eget opgør med den 
danske kulturs småtskårne velfærdsmoral.

Endnu mere problematisk bliver det dog, når han 
ikke sympatiserer med eller forstår dybden af Nietz
sches filosofi, hvor dette angår det mest centrale i såvel 
hans værk som erkendelsesbetingede livspraksis. Det

te bliver især åbenbart i hans lange, refererende om
tale af Also sprach Zarathustra, det værk, hvormed Nietz
sche efter sit eget skøn har »skænket menneskeheden 
det største, der hidtil er blevet skænket den« (EH s. 
T5)-

Brandes ved, at Nietzsche selv sætter dette værk 
højest af sine skrifter. Men han deler ikke hans opfat
telse og skriver, at det ikke er tilstrækkeligt »skikkel
sesdannende« (Brandes 1901, s. 633), dertil er det ens
formigt og i sin stil præget af en patos, han opfatter 
som en selvhenført beruselse.

Zarathustra har Nietzsche lånt fra den oldpersiske 
religion, men gradbøjet ham efter sit eget behov. I 
denne figur søger han for første og sidste gang at le
vendegøre sin filosofi i kød og blod. Det skal give 
konkret anskuelighed til hans tanker i et overmenne
ske, han kan se sig selv igennem, og som er brobygger 
til en ny fremtid. I den forstand inkarnerer Zarathu
stra hele Nietzsches utopiske vision.

Brandes indser øjensynligt ikke, at Zarathustra 
som en overmenneskelig fiktion klart adskiller sig fra 
de store mennesker, Nietzsche taler om i sine ung
domsskrifter. Disse har stadig en romantisk karakter 
af idealhelte, svarende til, hvad Brandes selv ledte ef
ter i sin søgen efter hero-worship, hvor han nævner 
Cæsar som den betydeligste af alle helteskikkelser.

Zarathustra skal derimod tolkes i forhold til livet 
som en storstilet tragisk skæbnekunst. Måske ligger 
der heri en form for metafysik, jf. at han selv kalder 
værket »ein fünftes ‘Evangelium’« (Nietzsche 1986, s. 
328). Dette vender Brandes sig i sin antimetafysiske 
tilgang til livet instinktivt imod.9 10

9. EH, s. 29. Nietzsche havde 1867-68 gjort tjeneste ved rytter
regimentet i Naumburg og steg i graderne, indtil han styrtede 
med hesten. Men han taler altid om sig selv som en mand med 
stor forstand på krudt og kanoner.

10. Modsat Brandes har Helge Rode en dyb forståelse for Za
rathustra og den evige genkomst, hvorfor han kan opfatte 
Nietzsche som en religiøs filosof. Som Rode eksempelvis skri
ver: »Nietzsche havde det Mod i en Tid, der forgudede Viden
skaben, at hævde den religiøse Mennesketypes Overophøjet- 
hed. Han var selv af Arten og valgte sit Navn »Zarathustra« 
efter Perserprofeten, som var Jesu Forgænger. Allerede derved 
fastslog han Slægtskabet« (Detsjælelige Gennembrud. København 
1928, s. 40).

Zarathustra og dermed Nietzsche bekender sig til 
»den evige genkomst«, en tanke, han først introduce
rer i sit værk om historien, og som Zarathustra eksem
pelvis definerer således i spørgefom: »er ikke alle ting 
så fast sammenknyttede, at dette øjeblik drager alle 
kommende ting med sig?« (SZ s. 139). Mytologisk set 
svarer dette til, hvordan Dionysos Zagreus i mysterie- 
kulten hvert år sønderrives og genopstår som led i li
vets fornyelse. Der findes således en enhed og konti
nuitet gennem alle tider (HN s. 29) - »en eneste Aand 
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gennem skiftende Verdner«, som Sophus Claussen, 
åndsbeslægtet,11 siger i digtet Anråbelse.

11. I Fra klodens værksted. Enbiografiom Sophus Claussen. København 
1992, har jeg nærmere skildret Claussens relation til Nietzsche - 
og til Brandes.
12. Se Donald C. Riechels analyse i »Isak Dinesen’s »Roads 
Round Nietzsche««, i: Scandinavian Studies, 63,1991, s. 82-90.

I »Aristokratisk Radikalisme« karakteriserer Bran
des denne lære som en »ejendommelig Mystik« 
(Brandes 1889, s. 44), men skærper i en senere version 
sin opfattelse og kalder den en »iøvrigt ret tom My
stik« (Brandes 1901, s. 637). Det vil altså sige, at han 
med et snuptag demonterer den forestilling hos 
Nietzsche, der er hans filosofis egentlige kerne. For 
det er i tilknytning til denne forestilling, han allerede 
i Die fröhliche Wissenschaft fra 1882 som ja-siger til livet 
bekender sin kærlighed til skæbnen, amor fati, der, 
som han skriver i Ecce homo, er hans »inderste natur« 
(EH s. 117). Denne lære skulle Karen Blixen siden ap
plicere på sit liv og værk.12

Det er ikke blot et spørgsmål om at sige ja til en 
evig lyst, men også til en evig smerte - at gå til grunde 
over for tilværelsens uendelige storhed (UN s. 208), 
som er det egentlige mål med livet, da et lykkeligt liv 
ikke er menneskeligt muligt. Det højeste, et menneske 
kan nå, er et heroisk livsforløb. Fra denne bekendelse 
til og accept af et tragisk liv stammer den munterhed, 
der også ligger bag hans aforismers paradoksale leg. 
Og Diefröhliche Wissenschaft slutter i en foregribelse af 
Also sprach Zarashustra ved, at Zarathustra træder frem i 
den morgenrøde, der har givet navn til værket før, 
Morgenröte, som forvarsel om en helt ny epoke i menne
skehedens historie.

Som den akkumulerende, stadig mere udfoldede 
tekst, Nietzsches forfatterskab er, har han forberedt 
denne erkendelse med sit syn på det ahistoriske, den 
umiddelbare livsfølelse. Denne kan spores tilbage til 
hans først værk, Die Geburt der Tragödie fra 1872, hvor 
Dionysos er guddom for en sådan livsproces.

Brandes nævner da også i forbifarten den græske 
guddom, repræsenterende »en Verden af Gru og Hen
rykkelse« (Brandes 1901, s. 613) - som kristendom
mens modpol. Men idet han ikke integrerer det i sin 
fremstilling og slet ikke føre dette livsprincip sammen 
med den evige genkomst og alt, hvad der knytter sig 
til denne lære, bliver hans Nietzsche-portræt i realite
ten meget lidt repræsentativt. Han har ikke begrebet 
det inderste i Nietzsches filosofi, men har så at sige 
skrællet den for de moralske analyser og domme, han 
selv kan »bruge«.

Arbeitsfieber

Sommeren 1888 udveksler Brandes og Nietzsche ikke 
breve. Begge er for travlt optagne af deres eget, men 
inspireret af hinanden. For selv om Brandes måske al
drig når ind til livsnerven i Nietzsches liv og filo
sofiske tænkning, betyder mødet med ham ikke desto 
mindre, at han selv kommer ind i en ny strøm af liv. 
Som vi har hørt, var han i årene op til mødet med 
Nietzsche retningsløs og uproduktiv, men gribes nu af 
»Arbeitsfieber« (Brandes 1966, s. 613). Han har, som 
han skriver til Nietzsche, været »enorm geschaffen« 
(a.a. s. 471), og denne hans feberagtige produktivitet 
har resulteret i to digre bøger med hans indtryk fra 
Rusland og Polen.

Brandes havde læst Nietzsche. Og stærkt tilskyn
det af Brandes selv læste Nietzsche i hvert fald Den ro
mantiske Skole i Tyskland. Det fik ham til at tænke over, 
hvad denne bevægelse har skabt af stor musik: Schu
mann, Weber, Wagner osv. - »For uden Musik vilde 
Livet være et Fejlgreb« (Brandes 1901, s. 652). Bran
des havde forinden erklæret, at han var uden egentlig 
musikforstand (Brandes 1966, s. 444).

Brandes opfordrer ham kraftigt til at studere Kier
kegaard - »der tiefsten Psychologen, die es überhaupt 
giebt« (a.a. s. 448). Det skriver han til en mand, der 
havde de største tanker om sig selv som psykolog - 
den første, der havde afdækket psykologien bag det 
dionysiske og det tragiske (EH, s. 66 og 68). Han sva
rer kort, at han vil beskæftige sig med »det psykologi
ske Problem Kierkegaard« (Brandes 1901, s. 650), når 
han kommer til Tyskland. Det blev aldrig. Det havde 
ellers været interessant at se, hvordan han ville for
holde sig til en filosof, der som han selv søgte sandhe
den i subjektiviteten.

Men hvorom alt er, betyder korrespondancen med 
Brandes og hans forelæsninger, at Nietzsche som før 
citeret oplever sit »første vellykkede forår« (a.a. s. 655). 
Han sprudler af energi, er i godt lune og kan nu i 
denne psykiske tilstand nærmest euforisk påbegynde 
sin »omvurdering af alle værdier« (a.a. s. 657). I løbet 
af sommeren og efteråret 1888 konciperer han: Der Fall 
Wagner, Götzen-Dämmerung, Der Antichrist, Dionysos-Dithy
ramben og Ecce homo.

Han havde brug for Brandes, ikke hans skrifter, 
men hans navn og støtte. Brandes på sin side for de 
tanker og den livskraft, han mødte i Nietzsches filo
sofiske værk. De fandt hinanden på et tidspunkt, hvor 
de mest behøvede det. De gav hinanden liv, uden dy
best set at forstå, hvem den anden var. For Nietzsche 
var det begyndelsen til enden, da hans højspændte 
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produktivitet førte direkte over i hans vanvid, hvor 
han, der foragtede medlidenhed, favnede en syg hest i 
Turin og dermed gav hele sin fortrængte medliden
hedsfølelse frit løb. Sine dage endte han i armene på 
sin mor og søster, som han omfattede med gru som 
»et giftigt kryb« - i deres »instinkters umådelige ge
menhed« en dementi af den evige genkomst (EH s. 
I29).r3

Sindssygen

Da Brandes gennemarbejdede sine forelæsninger 
med henblik på »Aristokratisk Radikalisme«, havde 
han på første hånd kendskab til Nietzsches udbrud af 
sindssyge. Så mens han i forelæsningerne, opildnet af 
hans tankers ild, havde taget Nietzsche til sig i noget 
nær en identifikation, lægger han nu klart afstand til 
hans tanker ved som nævnt i essayet hele tiden at hen
vise til hans navn.

Han havde fundet formlen hos Nietzsche selv. I sit 
skrift om læremesteren Schopenhauer havde Nietz
sche skrevet, at sande opdragere kalder det ægte frem 
i en virkelig individualitet, men en opdrager formår 
kun at være en befrier (UN s. 196). Det bliver i Bran
des’ udformning til et krav om, skridt for skridt, i sin 
personlige udvikling »at befri sig fra Befrieren« 
(Brandes 1901, s. 602).

Brandes formidlede kontakt mellem Nietzsche og 
Strindberg, »der tolle Schwede« (Brandes 1966, s. 
474), som han kalder ham - »ein wahres Genie, nur 
ein Bischen verrückt, wie die meisten Genies (und 
Nicht-Genies)« (a.a. s. 471). Med begejstring læser 
Nietzsche Giftas i fransk oversættelse. Derimod opfat
ter han Ibsen som »den typiske gammeljomfru« (EH 
s. 62).

Strindberg ser på sin side i Nietzsche den, der be
buder Europas og kristendommens undergang (Bran
des 1939, s. 293). Ja, han finder nu ligefrem et system i 
sin egen galskab: den at opponere imod alle. Det skal 
enpassant nævnes, at han på vej til København i 1887 på 
Skt. Hans Hospital havde søgt at få dokumentation 
for, at han ikke var gal.

Men i slutningen af året bliver Strindberg temme
lig bestyrtet. Han modtager i rap tre breve fra Nietz
sche, det ene mere forrykt end det andet. Nietzsche vil 
have ham til at oversætte Eccehomo til fransk og under-

13. Søsteren havde ved udgivelsen af Eccehomo i 1908 udeladt 
dette afsnit. Fra faderen udledte han sine »forrettigheder« (Vor
rechten), EH s. 23f.

skriver sig i det sidste brev »Nietzsche/Cæsar« - »nu 
tror jag vår vän Nietzsche er galen och hvad vårre år, 
han kan kompromettera oss« (Brandes 1939, s. 296), 
skriver han til Brandes, idet han sender ham brevene 
til selvsyn med spørgsmålet »Was thun?«.

Som svar på Strindbergs »Was thun« replicerer 
Brandes, at det jo kun var, hvad man kunne forvente 
af Nietzsches »stedse mere svulmende Selvfølelse« 
(smst.). Brandes hævder ydermere, at han tidligt var 
på vagt over for tyskeren. På den anden side har han 
set så meget, når han som en doktor færdes i litteratu
rens store hospital af »saarede, exalterede og halvfjot- 
tede Forfængeligheder« (a.a. s. 297). Derfor kan han 
heller ikke undres over »Selvtilbedelse« hos en skri
bent, især en, der har været miskendt så længe. Og 
derfor har han lidt håb endnu, vil endnu tro det bed
ste, for i modsat fald er »Manden daarekistegal«. Ja, 
det ville være en stor ulykke, hvis en så sjælden og rig 
ånd skulle være ramt af »Højhedsvanviddet« (smst.).

Brandes skriver sit brev d. 4/1 1889. Samme dag 
har Nietzsche skrevet sit sidste til ham, der lader alt 
håb ude. Det hedder in extenso: »Dem Freunde Ge
org. Nachdem Du mich entdeckt hast, war es kein 
Kunststück mich zu finden: die Schwierigkeit ist jetzt 
die, mich zu verlieren ... Der Gekreuzigte« (Brandes 
1966, s. 479).

Det lyder vanvittigt. Ikke desto mindre er der en 
vis logik i galskaben. Brevet lader sig nemlig præcist 
tyde ud fra Also sprach Zarathustra, hvor Zarathustra si
ger: »I havde endnu ikke søgt jer selv: da fandt I mig 
... Nu befaler jeg jer at miste mig og finde jer selv; og 
først når I alle har fornægtet mig, vil jeg komme til
bage til jer« (SZ s. 70). Som Zarathustra vægrer 
Nietzsche sig imod at blive omklamret, vil befri sig fra 
dem, han har befriet. De skal finde sig selv igennem 
ham, dette er deres livs opgave, sådan som det har væ
ret hans.

Det undrer selvfølgelig, at han underskriver sig 
»den korsfæstede« i betragtning af, at Eccehomo netop 
er skrevet som et attentat på selvsamme og slutter med 
ordene: »Dionysos mod den korsfæstede« (EH s. 
128). I sammenbruddet må der imidlertid være sket 
det, at alle betydningsplaner imploderer for Nietz
sche, falder sammen i en objektbesættelse, hvor det 
før adskilte i et flow af arketyper bliver ét og det 
samme. Zarathustra taler flere gange i samme ånd om 
sit mål: »at digte og drage sammen til ét, hvad der er 
brudstykke for mennesket« (SZ s. 175).

Nietzsche har da også i løbet af sit forfatterskab 
opfattet Jesus som en eksemplarisk idealfigur. I lighed 
med ham selv havde Jesus gjort sin livspraksis til en er
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kendelse, han blev korsfæstet for (a.a. s. 65). Og når 
han i Eccehomo tilmed skriver, at alle, der skaber store 
og nye værdier, »korsfæstes« (EH s. 123), ja, så ophæ
ves modsætningen mellem Dionysos1^ som figura for 
livsenergiens evige genkomst og Jesus og Nietzsche. 
De er sprængfarlige som dynamit.r5 For alle bringer 
de som Zarathustra nye tavler, nye livsværdier, efter at 
de gamle lovtavler er knust - det ligger i udtrykket »at 
filosofere med hammeren« - undertitlen til Götzen- 
Dämmerung. Den, der skaber, må først nedbryde. Og 
derfor kan han anvende ordene ecce homo, som Pila
tus brugte om Jesus, på sit eget liv i selvbiografien.

Efterspil

To år efter, at Brandes på Kongens Nytorv begejstret 
har introduceret Strindberg til Nietzsches overmen
nesketeori, advarer han ham imod hans filosofi, for
mentlig ved synet af den brutalitet, som Strindbergs 
overmennesker udviser i romanerne Tschandala (1888) 
og I hafsbandet (1890). Som poet, skriver Brandes, er 
Strindberg ikke mistroisk nok. Han bør ikke fordybe 
sig i Nietzsche, for nok kan meget hos ham bruges, 
men andet leder »Følelsen og Tanken vild« (Brandes 
T939’ s- 299)-

Strindberg melder hus forbi. Han er ikke ukritisk 
og har i virkeligheden foregrebet Nietzsches ideer, 
hvad Brandes selv har indrømmet. Man skal, som han 
har skrevet i »Aristokratisk Radikalisme«, gå igennem 
ham, lade sig »befruktas« (Brandes 1966, s. 301) og si
den rense sig fra ham. Herefter ebbede Strindbergs 
Nietzsche-inspiration gradvis ud.

Det kendskab, Brandes havde til Nietzsches sinds
syge, er diskret indarbejdet i »Aristokratisk Radika
lisme« (Brandes 1901, s. 642 f). Nietzsche krøb, som 
han skriver, ligesom Zarathustra ind i sin hule. Her 
lykkedes det ham at udtrykke hele sin inderverden, 
men den havde tabt enhver relation til omverdenen. 
Manglende anerkendelse ophidsede kun hans selvfø
lelse, som kom under yderligt højtryk, da Brandes 
gjorde ham kendt med sine forelæsninger, så selvfølel
sen slog sammen om hans hoved.

Brandes, der således havde fundet sit distante stå
sted i forhold til Nietzsche, understreger flere steder, 
at han, da han stiftede bekendtskab med hans filosofi,

14. Nietzsche underskrev sig Dionysos i sit sidste brev til Cosi
ma Wagner; han erklærer hende sin kærlighed som sit livs 
Ariadne. Han opfatter altså samtidig sig selv som Theseus.
15. >:>Jeg er ikke noget menneske. Jeg er dynamit«, hedder det i 
Eccehomo, s. 119. 

selv var så gammel, at hans grundanskuelse ikke 
kunne ændres (a.a. s. 646). Mest udførligt omtaler 
han Nietzsches betydning i Levned. Han lægger her 
vægt på, at han i Nietzsche fandt »en beslægtet 
Aand« (Brandes 1908, s. 229) og tanker, han polemisk 
havde tænkt og var fortrolig med, hvorimod han ikke 
fandt så meget nyt hos ham som Strindberg. Således 
kan Nietzsches antikristendom ikke gøre særligt ind
tryk på en mand, der som han i årevis er blevet udråbt 
til »Nordens Antikrist« (Brandes 1939, s. 295).

Og modsat Strindberg, der erkendte, at han var 
blevet befrugtet af Nietzsche, erklærer Brandes ud
trykkeligt, at Nietzsche ikke befrugtede ham, men 
med sin dristighed gav ham fornyet mod - »Jeg følte 
mig under den [brevvekslingen] paa mit Væsens 
Højde, virkende i mit Kald, opfyldende den Sendelse, 
der engang var bleven min« (a.a. s. 230).

Denne passus kunne nok give Nietzsche ret i at 
kalde ham kulturmissionær. I hvert fald forholder det 
sig nu sådan, at Brandes med »Aristokratisk Radika
lisme« ikke alene får lagt afstand til den gale filosof, 
han får også - sammenlignet med forelæsningerne - 
for alvor pointeret sit nye kald. Og det nok så radikalt.

Han kan nemlig fra den nye position, som mødet 
med Nietzsches tanker har placeret ham i, konstatere, 
at litteraturen i Norden stadig tumler med de samme 
problemer, han havde sat under debat i 1870’erne, 
men som nu virker livløse - »visse Arvelighedsteorier, 
lidt Darwinisme, lidt Kvinde-Frigørelse, lidt Lykke
moral, lidt Fritænkeri, lidt Dyrkelse af Folket osv.« 
(Brandes 1901, s. 643). Med disse ord lader han den 
protestbevægelse, der blev opfattet som »brandesi- 
anisme« bag sig som en afskudt ham.

Kulturens Kilde

Brandes havde imidlertid ikke skilt sig mere ud fra 
Nietzsche, end at filosofiprofessor Harald Høffding, 
der i øvrigt støttede og beundrede ham, følte sig nød
tvungent kaldet til at gå i rette med en aristokratisk ra
dikalisme. Hans artikel var helt ud i titlen et modsvar: 
»Demokratisk Radikalisme«, trykt i Tilskueren 1890. 
Respektfuld i tonen taler han for, at en lykkeligere til
værelse må sikres flest mulige mennesker, så disse ikke 
blot reduceres til redskaber for overmennesker og de
res lykke.

I sit svar, »Det store Menneske. Kulturens Kilde«, 
ligeledes publiceret i Tilskueren 1890, er Brandes i sin 
arrigskab nærmest skinger. Høffding nedgøres til en 
filosof, der ikke har tænkt en tanke, værd at huske. 
Brandes taler nu på helt egne vegne om de store men
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neskers kulturbetydning. For skønt han efter Nietz
sches sammenbrud havde et klart blik for, hvad det 
overmenneskelige kunne føre til af vanvid, argumen
terer han stadig bredt og indædt for, at kulturens vær
dier ikke skabes nedefra, men oppefra af de sjældne 
personligheder, tidløse i kraft af deres geni, noget, alle 
bør se det som en lykke at tjene. Dog, han kommer 
med denne stærkt modificerende indrømmelse, der 
definitivt skiller ham fra Nietzsche: »Intet fornuftigt 
Menneske vil indvende noget mod Omsorgen for det 
størst mulige Antals Lykke eller det størst mulige Antals Kul
tur« (Brandes 1890, s. 98).

Med denne indrømmelse stiller Høffding sig til
freds. Havde Brandes blot sagt dette i sit essay, ville 
han slet ikke have taget til genmæle, svarede han ud
glattende. Og da Brandes genoptrykte »Det store 
Menneske« i sine samlede skrifter, havde han luget 
alle sine spydigheder mod Høffding ud. Og det gjor
de han ret i.

Ensomhedens spejlinger

Hvis Brandes i den følelse af gæring og ny ungdom, 
han oplevede ved mødet med Nietzsche, havde fået 
den tanke at kunne gøre sig til talerør for ungdommen 
med sine nye tanker - hvad hans farvel til naturalis
mens program også kunne pege i retning af - så måtte 
han tro om igen.

Herman Bang, som han stod i et antagonistisk for
hold til, havde ikke alene med sin nervesitrende im
pressionisme skabt en ny standard for journalistik og 
litteratur, han havde tilmed haft den frækhed at an
melde Det moderne Gjennembruds Mcend i præteritum, i 
datid, og derved i princippet gjort ham til en beun
dringsværdig afdød.

Hertil kom, at den unge Valdemar Vedel, der først 
tilhørte kredsen omkring Brandes, i sin programarti
kel »Moderne Digtning«, trykt i Ny Jord efteråret 
1888, havde udtrykt de samme tanker, som Brandes 
anvendte i sin afsked med naturalismen.

Vedel hævder, at den realistiske tendens i digtnin
gen, som Brandes fremkaldte, var endt i »Husflids
produkter« (Vedel 1888, s. 160), betegnet som sten
døde. Brandes skriver tilsvarende, at evnen til »at 
undfange geniale Ideer« (Brandes 1901, s. 643) er vis
net bort. Men i modsætning til Vedel har han ikke no
get bud på, hvordan en ny digtning æstetisk skal se 
ud. Han har kun sin lære om de store individer.

Derimod taler Vedel om en fornyelse i digtningen, 
nye sanse- og skønhedsformer, der er i pagt med ti
dens sjæleliv. Det handler ikke længere om store og 
enkle følelser, men om de »sære blandede Stemnin
ger« (Vedel 1888, s. 163).

Det er ikke tilfældigt, at Ny Jord bringer oversættel
ser af nogle kapitler hu Also sprach Zarathustra og Baude
laires spleenfyldte prosadigte. Also sprach Zarathustra var 
det værk, Brandes syntes mindst om og af selvsamme 
grund, som de unge digtere netop dyrkede dets høj
stemte dunkelhed og mystik, ligesom han ikke havde 
sans for Baudelaires dekadence. Som modbillede op
stiller han Goethes universalisme, Goethe, som han 
allerede i 1873 skrev beundrende om i Den romantiske 
Skole i Tyskland - og siden en hagiografi.

Han havde derfor heller ikke noget til overs for 
den symbolistiske digtning, der nogle år senere kan si
ges at være svaret på Vedels krav om en ny æstetik. 
Dens stemme var tidsskriftet Taarnet, redigeret af Jo
hannes Jørgensen, endnu en frafalden fra Brandes. I 
sin programerklæring om symbolismen tager han 
netop afsæt i Baudelaire og gør rede for, hvordan den 
symbolistiske digtning søger efter det guddommelige 
og evige, der er skjult i den grå hverdagslighed. Og 
han kobler det direkte sammen med Nietzsches ord 
fra Also sprach Zarathustra, at verden er dybere, end da
gen har tænkt - »kun de flade Aander fatter det ikke«, 
lyder slutsalutten (Jørgensen 1893, s. 56).

Lad det forblive usagt, om Brandes var en flad 
ånd. Han havde i hvert fald med sit ultimative krav 
om realisme ikke gehør for den modernitet, som digt
ningen nu bevægede sig ind i. Han havde samtidig 
lagt naturalismen bag sig, så at han nu i realiteten selv 
var det isolerede menneske, som han dyrkede i de 
store genier. De følgende mange år brugte han da og
så hele sin frisatte produktivitet til at biografere netop 
historiens største skikkelser: Shakespeare, Goethe, 
Voltaire, Cæsar og Michelangelo.

Hans portrætter og valgslægtskaber er tilrettelagt 
sådan, at de i nok så høj grad bliver selvspejlinger ud 
fra den grundtanke, at kun det lige erkender det lige. 
Det paradoksale er således, at han, der havde introdu
ceret naturalismen i et opgør med romantikken, selv i 
slipstrømmen på sin overtagelse af Nietzsches tidlige 
syn på de store enere, endte i den romantiske hero- 
worship, han havde påkaldt i sin dagbog. Fra nu af 
finder han kun sine jævnbyrdige i de store døde.
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Middelaldertekster på langfart
Europæiske bidrag siden 17452 til opbygningen af en 
dansk middelalderlitteratur

AF KARSTEN FRIIS-JENSEN

»Jeg har fuldført et mindesmærke, der er mere bestan
digt end bronce« skrev den romerske digter Horats 
for mere end to tusinde år siden, hen mod slutningen 
af en af sine digtsamlinger. Formuleringen var med 
vilje paradoksal. Horats skrev på skrøbelig papyrus, 
men han havde så stor tiltro til sit værks kvalitet, at 
han mente, det ville blive afskrevet igen og igen. Der
med ville det eksistere længere end den papyrusrulle, 
han skrev på, ja, længere end en broncetavle eller en 
broncestatue kan holde. Det hører med til historien, 
at Horats fik ret: de tekster, han skrev, slap uskadt 
igennem håndskriftoverleveringens mange nåleøjer 
og ind i de trykte bøgers nogenlunde trygge fold, til 
forskel fra så mange andre tekster fra oldtid og mid
delalder.

Den danske middelalderlitteratur, som vi har den 
overleveret, er rig og mangfoldig, hvis vi ser på den i 
sin helhed af værker på både dansk og latin. Der kan 
dog ikke være tvivl om, at mange værker fra middel
alderen, skrevet af danskere eller i Danmark, er gået 
uigenkaldelig tabt. Det skyldes, at de håndskrifter, 
der rummede disse værker, ikke overlevede længe nok 
til at kunne overføres til et sikrere tekstmedium.

Bøger lever livet farligt, og det gælder både hånd
skrifter og trykte bøger. Fugt, mus, insekter og ild er 
de værste miljøfarer, og fjendtligsindet menneske
værk er ikke mindre farligt. Men indbundet og opbe
varet hensigtsmæssigt er både pergament- og papir
bøger uhyre slidstærke og holdbare. Det har bogsam
lere altid vidst, og det har de taget forholdsregler for 
at sikre.

De rigeste bogsamlinger i dansk middelalder var 
knyttet til domkirker og klostre. Personlige bogsam
linger eksisterede også i middelalderen, især blandt 
verdensgejstlige som bisperne. Verdslige stormænd 
og deres fruer har dog også ejet bøger, ikke mindst bø
ger bestemt til andagt som psaltere og bønnebøger. 
Flere særlig fint udsmykkede psaltere sættes i forbin
delse med medlemmer af den danske kongefamilie, fx 
det såkaldte Københavnerpsalter, der blev udført i 
England i det sene noo-tal (Petersen 1999, s. 26ff).

Den første verdslige bog, der vides at have tilhørt 
et medlem af den danske kongefamilie, er et fint per
gamenthåndskrift af fransk oprindelse, som indehol
der Paulus Diaconus’ Longobarderhistorie. Dette 
håndskrift har på et tidspunkt været i kong Valdemar 
Sejrs eje og har muligvis været brugt af Saxo Gram
maticus, da han skrev sin Danmarkshistorie; nu ligger 
det i Gotha (Friis-Jensen 2005).

De nævnte andagtsbøger rummer hovedsagelig bi
belske tekster på latin eller opbyggelige tekster af kol
lektiv art på dansk, mens Paulus Diaconus’ Longobar
derhistorie blev skrevet på Karl den Stores tid i Fran
kerriget og siden udbredt i håndskrifter over hele Eu
ropa. De middelalderlige danske bogsamlinger havde 
en endnu mere blandet karakter: her var fx bøger til 
gudstjenesten, teologisk og juridisk faglitteratur, hi
storieskrivning, administrative tekster, latinske skole
tekster og underholdningslitteratur på latin eller også 
- i den senere middelalder - på dansk.

Mellem de mange tekster i danske middelalder
bogsamlinger var der en omfangsmæssigt mindre 
tekstgruppe, som kan siges at udgøre den egentlige 
danske middelalderlitteratur: tekster på latin og 
dansk skrevet af danskere eller af udlændinge, der op
holdt sig i Danmark. Emnemæssigt spændte den om
trent lige så vidt som den samtidige fælleseuropæiske 
latin- og folkesprogslitteratur, som den sædvanligvis 
også var inspireret af. I de middelalderlige biblioteker 
lå den danske middelalderlitteraturs tekster side om 
side med sine europæiske frænder og forbilleder - og 
delte fysisk skæbne med dem i gode som i dårlige ti
der.

Reformationstiden i Danmark og de følgende par 
hundrede år udsatte de middelalderlige bøger og der
med også den danske middelalderlitteratur for store 
ødelæggelser af forskellig karakter (Nielsen 1937, s. 
iößff). Selve reformationstiden var turbulent, og bø
ger, der havde tæt tilknytning til den katolske gudstje
neste og den katolske helgendyrkning, er givetvis ofte 
blevet ødelagt af reformivrige tilhængere af Luther. 
De fleste domkirkebiblioteker overlevede vistnok en 
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tid endnu, og ligeså enkelte klosterbiblioteker, men 
under kongerne Christian III, Frederik II og Chri
stian IV foregik der en gradvis centralisering, så de 
middelalderhåndskrifter, der endnu blev anset for 
nyttige - og det vil mest sige bøger og dokumenter, 
der havde betydning for udforskningen af Danmarks 
historie - blev udskilt og samlet, mens de unyttige bø
ger blev kasseret. Kasserede pergamenthåndskrifter 
kunne så gøre nytte igen fx som omslag for lensregn
skaber og forstærkning i nye bogbind, men de kunne 
også bruges af artilleriet som beholdere til kanon
krudt eller til rakethylstre i fremstillingen af fyrvær
keri. Det menes, at efter reformationsårene var den 
udvalgte prins Christians bryllup, det ‘store bilager’ i 
1634, med sine overdådige fyrværkerier den enkeltbe
givenhed, der medførte de største ødelæggelser på 
den middelalderlige bogbestand. Mange af de ‘nytti
ge’ middelalderhåndskrifter, der havde overlevet re
formationen, blev samlet i Universitetsbiblioteket i 
København, som havde til huse på loftet over Trinita
tis Kirkes hvælvinger. Hermed var scenen sat for den 
sidste store ødelæggelse af den danske middelalder- 
bogarv, nemlig Københavns brand i 1728. Ud over 
Universitetsbibliotekets håndskrifter gik også private 
håndskriftsamlinger helt eller delvis op i flammer ved 
den lejlighed.

Nu skulle baggrunden være ridset op for denne arti
kels egentlige tema, nemlig nogle eksempler på dan
ske middelaldertekster, der gik til grunde i Danmark 
sammen med andre dele af den danske middelalderlit
teratur i de første par hundrede år efter reformatio
nen, men som på mirakuløs vis overlevede uden for 
Danmark. Dem har forskerne så genopdaget, udgivet 
og genindsat på deres retmæssige plads i den mange
artede samling af værker, som udgør den danske mid
delalderlitteratur.

I det følgende skal nogle af de meget forskellige 
veje følges, som først bragte danske middelaldertek
ster væk fra Danmark og siden førte dem tilbage igen.

I middelalderen blev håndskrifter betragtet som 
prestigeobjekter, især hvis de var illuminerede med 
fine bogmalerier og havde fået et kostbart bind; ind
holdet havde naturligvis også en vis betydning for de
res prestigeværdi. Håndskrevne bøger indgik derfor 
ikke sjældent, når der skulle gives eller udveksles ga
ver i de højere samfundslag eller mellem kirkelige in
stitutioner. Håndskrifter blev også købt og solgt, både 
de, der var nyfremstillede, måske efter bestilling, og 
de brugte håndskrifter. Hele denne trafik betød, at 
tekster fra dansk middelalderlitteratur blev spredt 

rundt i Europa. Desuden kunne håndskrifter indgå i 
krigsbyttet fra de mange krige, der blev ført i middel
alderens Europa.

I reformationstidens og efterreformationstidens 
Europa var situationen ikke radikalt anderledes. 
Uden for Danmark havde middelalderlige håndskrif
ter bibeholdt noget af deres prestigeværdi, især hvis 
de var pragtfuldt udført, og renæssancehumanisterne 
og deres lærde efterfølgere i 1600- og 1700-tallet inter
esserede sig faktisk i høj grad for indholdet i de gamle 
bøger. Den internationale håndskrifthandel var nu 
blevet en mindre specialitet sammenlignet med den 
enorme handel med trykte bøger. Derimod blev den 
anden faktor i spredningen af middelalderhåndskrif
ter, de europæiske krige, om muligt endnu vigtigere 
og i hvert fald mere omfattende rent geografisk, som 
fx trediveårskrigen. De deraf følgende svensk-danske 
krige under Christian IV og Frederik III fik således af
gørende betydning for spredningen af danske hånd
skrifter til Sverige. Adskillige kapitler i Otto Waldes 
monumentale værk Storhetstidens litterära krigsbyten. En 
kulturhistorisk-bibliografakstudie III behandler håndskrif
ter og trykte bøger med dansk proveniens i svenske 
samlinger.

Men først skal der gives et par eksempler på hjem
vendte danske middelaldertekster, hvis udfart ikke 
kan bringes i forbindelse med svenskekrigene.

I 1820’erne købte baron Carl von Richthofen et fint 
lille middelalderligt pergamenthåndskrift på auktion 
i Leipzig og indlemmede det i biblioteket på sit gods 
i Øvre Schlesien (figur 1). Bogbindet er fra 1800-tallet, 
men teksterne er afskrevet engang i slutningen af 
1200-tallet og givetvis et sted i Danmark, mest sand
synligt i Ringsted eller Roskilde. Det første værk 
udgør hovedparten af håndskriftet og består af den 
samlede liturgi til sankt Knud Lavard af Ringsteds 
helgenfester, både prosateksterne og de poetiske tek
ster med tilhørende musik (Gertz 1908-1912, s. i7Öff; 
Chesnutt 2003, s. ioff). Kun udtog af disse tekster var 
kendt andetstedsfra. Baronen har dog formodentlig 
ikke selv været klar over, hvor enestående hans erhver
velse var. Men da den tyske historiker August Potthast 
besøgte baronens bibliotek, blev han opmærksom på 
håndskriftet og fik det sendt til Georg Waitz i Göttin
gen. Knud Lavard var jo hertug i Slesvig og det nord
tyske grænseland, da han blev myrdet i 1131, så da 
Waitz udgav teksten for første gang i 1858, var det på 
grund af dens relevans for tyske forhold - Knud bliver 
derfor også benævnt »Herzog Knud Laward von 
Schleswig« i udgavens titel. Håndskriftet blev efter
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baronens død i 1874 købt af Universitetsbiblioteket i 
Kiel, hvor det stadig ligger. Efter flere tyske udgaver 
kom værket så alligevel i en vis forstand ‘hjem’, fordi 
den store kender af dansk middelalderlatin, M. Cl. 
Gertz, udgav det i sin samling af danske helgeners lev
ned (Gertz 1908-1912, s. 189-233). Teksterne og musik
ken er enestående vidnesbyrd om, hvordan man i Val- 
demarstiden fejrede den danske nationalhelgen num
mer to - Knud den Hellige af Odense var jo nummer 
ét - i klosterkirken i Ringsted, der efter helgenkårin
gen i 1170 blev Knud Lavards og Valdemarernes grav
kirke. Prosateksterne, som går under navnet »den an
den Knud Lavard-biografi«, har desuden værdi som 
historisk kilde til magtkampene i Danmark i noo-tal- 
let - også Saxo ser ud til at have brugt dem. Tidligere 
udgaver af værket, Gertz’ inklusive, har udeladt lidt 
her og der. Den første fuldstændige udgave af hele 
tekstmaterialet, dog som tidligere uden musik, udkom 
for ganske nylig (Chesnutt 2003), mens førsteudga
ven af musikken, imødeset med spænding, forventes 
at udkomme om kort tid (Bergsagel 2010).

figur i. Knud Lavard-liturgien i håndskriftet Kiel, Universitätsbibliothek, 
S.H. 8 A. 8°, fol. ßSv-ßgr. På venstre side (fol. 38V) ses anden vesper (Insecandis 
vesperis), hvormed tidebønnerne in translatione slutter (på fol. 3gr). Derefter 
følger de messeled, som er personlige (med navns nævnelse) til begge Knud 
Lavards festdage. De begynder med et Officium: »Gaudeamus omnes«, som er 
fælles for begge dage, hvorefter leddene er indført parvis til messerne på deres 
respektive dage (John Bergsagel).

Kielerhåndskriftet af Knud Lavard-liturgien red
dede et interessant og vigtigt værk for den danske na
tionallitteratur, og det på et hængende hår. Derimod 
ser det ud til, at »den første Knud Lavard-biografi«, 
skrevet i Ringsted ca. 1136 af englænderen Robert af 
Ely og dermed også en del af dansk nationallitteratur, 
er gået tabt for evigt. Ét håndskrift af værket brændte 
i Københavns brand 1728, mens et andet håndskrift 
blev rapporteret set i det private Cotton-bibliotek i 
London i 1697 (Gertz 1908-1912, s. 183). Der er dog 
hverken spor af værket i en trykt katalog fra 1696 eller 
blandt de håndskrifter, som overlevede Cotton-biblio- 
tekets brand i 1731 og endte i British Library.
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Saxo Grammaticus’ Danmarkshistorie, afsluttet kort 
efter 1208, er det vigtigste litterære værk fra dansk 
middelalder. Vi har overleveret teksten i sin helhed, 
fordi Christiern Pedersen fik værket trykt i Paris i 1514. 
Det gode håndskrift, som Christiern anvendte som 
forlæg, er gået tabt, og ligeså alle andre middelalder
lige Saxo-håndskrifter på nær nogle beskedne frag
menter; et af dem blev bevaret, fordi det blev brugt 
ved indbindingen af Kronborg slots jordebog 1627- 
1628 (Kali Rasmussen 1855, s. 12; Kroman 1971, s. 65). 
Ét fragment adskiller sig imidlertid markant fra de an
dre i alder, tekstform og proveniens. Det er det så
kaldte Angers-fragment af Saxos Danmarkshistorie, 
bestående af fire små pergamentblade eller dobbeltsi
der (figur 2). Disse blade dukkede op i stadsbibliote
ket i Angers ved Loire-flodens nedre løb som bindfyld 
i et lokalt fremstillet 1400-tals-bogbind. Teksten på 
bladene blev identificeret allerede i 1863, men en af
skrift af den nåede først København i februar 1878. Da 
blev fundet præsenteret for Det Kongelige Danske Vi
denskabernes Selskabs medlemmer af præsidenten, 
den klassiske filolog Johan Nicolai Madvig, og det vak
te betydelig opsigt (Bruun 1879a, s. ßff; Madsen 1930, 
s. gff). Dels var Angers-fragmentet næsten hundrede 
år ældre end de andre fragmenter og måtte dateres 
omtrentlig til Saxos egen tid, dels indeholdt det nogle 
interessante tekstvarianter i forhold til den tekst, man 
kendte fra Parisertrykket.

Det blev besluttet at forsøge at erhverve Angers
fragmentet til Det kongelige Bibliotek i København, 
og en stor international diplomatisk aktivitet blev sat 
i gang. Bestræbelserne lykkedes, og allerede i august 
samme år ankom fragmentet med diplomatpost til 
København, efter at Bibliothéque nationale i Paris 
havde fået et fint illumineret fransk håndskrift i bytte. 
Angers-fragmentets tekst blev meget kyndigt udgivet 
året efter af bibliotekar ved Det kongelige Bibliotek 
Christian Bruun som et lykønskningsskrift fra biblio
teket til firehundredeårs-jubilaren Københavns Uni
versitet (Bruun 1879b). Her argumenterede Bruun 
overbevisende for den opsigtsvækkende hypotese, at 
fragmentet udgør en del af Saxos eget arbejdsmanu- 
skript og tilhører et stadium i Saxos arbejde, der går 
forud for den version, vi kender fra Parisertrykket. I 
de langt over hundrede år, der er forløbet siden 
Bruuns publikation, har mange forskere diskuteret 
denne hypotese og argumenteret for eller imod den 
med både stor energi og stor skarphed. Denne artikels 
forfatter har tilsluttet sig Bruuns standpunkt, efter at 
yderligere bevismateriale til støtte for den er fremdra

get i de senere år (Boserup 1981, s. i8ff; Friis-Jensen & 
Zeeberg 2005, s. 11).

Angers-fragmentet er formodentlig skrevet i Dan
mark, og har sikkert også befundet sig i Danmark i en 
længere periode derefter, hvad nogle senere marginal
notitser tyder på (Leegaard Knudsen 1989, s. 364). 
Hvornår og hvordan fragmentet er kommet til Frank
rig, inden det endte som bindfyld i Angers omkring 
1460, er et fuldstændigt mysterium. Flere forsøg på at 
løse gåden er gjort, ingen med overbevisende succes. 
Vi må bare konstatere, at et lykkeligt tilfælde har bragt 
fragmentet frem i lyset igen. Og selv om fragmentet 
ikke giver os et værk, vi ikke kendte i forvejen, kaster 
det et uhyre interessant lys over den skabelsesproces, 
der gik forud for den endelige version af Saxos stor
værk.

Det kan være meget godt at lade tilfældet råde - som 
eksemplificeret af Kielerhåndskriftet af Knud Lavard- 
liturgien og Angers-fragmentet af Saxo. Men når man 
nu véd positivt, at udenlandske biblioteker, ikke 
mindst i Sverige og Tyskland, besidder et omfattende 
håndskriftmateriale til belysning af dansk historie og 
dansk litteratur, giver det naturligvis vældig god me
ning at foretage mere systematiske undersøgelser for 
at lokalisere og beskrive dem. Det er sket i flere om
gange, enten i Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskabs regi eller foretaget af fremtrædende medlem
mer af dette selskab.

Sådan et fremtrædende medlem var historikeren 
Jacob Langebek. Han foretog 1753-1754 med kongelig 
understøttelse en rundrejse til Sverige, Finland, Rus
land og hele den østlige og sydlige Østersøkyst for at 
finde skriftlige kilder og monumenter til dansk hi
storie (Cedergreen Bech 1981, s. 5iof). Med sig havde 
han tegneren og maleren Søren Abildgaard, der bl.a. 
skulle tegne segl og monumenter. Langebek kom 
hjem med et righoldigt materiale af afskrifter og teg
ninger, hvoraf hovedparten indgik i et dansk diploma
tarium, der dog forblev utrykt. Andre dele af materia
let indgik i det af Langebek grundlagte storværk Scrip
tores rerum Danicarum, ‘Forfattere til dansk historie’, for
stået som middelalderhistorien (1772-1878).

Efter Langebek har mange enkeltpersoner været 
på opdagelse i udenlandske arkiver og biblioteker og 
udmøntet deres resultater i publikationsform. Men i 
1906 nedsatte Videnskabernes Selskab ligefrem en 
særlig »Kommission for Registrering af litterære Kil
der til dansk Historie i Udlandet«, der arbejdede sy
stematisk (Nielsen 1931). Registreringerne blev samlet
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FIGUR 2. Angers-fragmentet af Saxos Danmarkshistorie: København, Det 
Kongelige Bibliotek, Ny kgl. S. 869 g 4°, fol. 2v. Denne side viser overgangen 
fra fortællende prosa til en versdialog mellem kongedatteren Gro og Besse, 
kong Grams trofaste følgesvend, fra 1. bog af Saxos værk; versene begynder i 
fjerdesidste linje, ved C’et i marginen. Der ses alternative formuleringer mel
lem linjerne og i marginen.

i et kortarkiv på Det kongelige Bibliotek, og efterhån
den blev der ligeledes opbygget en samling af foto
grafier og mikrofilm af Danica, håndskrifter og bøger 
med relation til Danmark, der befinder sig i udlandet. 
Da det viste sig, at der også stadig var meget uregistre- 
ret materiale i danske arkiver og biblioteker, private 
som offentlige, omdøbtes kommissionen i 1922 til det 
bredere »Kommissionen for Registrering af litterære 
Kilder til dansk Historie«. Denne kommission under 
Videnskabernes Selskab eksisterer den dag i dag, selv 
om dens aktivitetsniveau synes at være dalet betyde
ligt i de seneste år. Adskillige udgivelsesprojekter har 
draget nytte af kommissionens arbejde, for middelal
derens vedkommende til udgaver af både latinske og 
gammeldanske tekster.

Sådan et projekt er »Danske middelalderfilosoffers 
samlede skrifter«, Corpus Philosophorum Danicorum Medii 
Aevi, der begyndte at udkomme i 1955 (Pinborg 1977). 
Et berømt værk udgivet i denne serie er Boethius de 
Dacia, eller Bo fra Danmarks, De summo bono, »Om det 
højeste gode«. Dette værk af Boethius illustrerer klart 
de særlige overleveringsmæssige problemer, der er 
forbundet med den filosofiske eller skolastiske del af 
den danske middelalderlitteratur.

Boethius var en af de professorer ved Pariseruni
versitetet, som fik i alt 219 læresætninger fordømt af 
Paris’ biskop i 1277; en af Boethius’ fordømte sætnin
ger kommer netop fra »Om det højeste gode« (Ebbe
sen 2002, s. 70 og 164). De fleste af Boethius’ værker 
er skrevet til brug ved universitetsundervisningen 
(selvom det næppe gælder »Om det højeste gode«). 
Hans værker cirkulerede derfor i universitetskredse i 
Paris og sidenhen ved andre europæiske universiteter. 
Derfor genfinder man i dag håndskrifterne til hans 
værker, ikke i Danmark, men spredt rundt i Europas 
biblioteker. Det korte værk »Om det højeste gode« 
blev særlig populært og findes i hele 22 håndskrifter 
(Green-Pedersen 1976, s. xxivff). Boethius forfægter i 
skriftet det ganske dristige standpunkt, at det at bruge 
sin fornuft, at filosofere, og et liv som filosof er »det 
højeste gode« for et menneske, og at det ikke behøver 
at komme i konflikt med kristendommens sandhed. I 
fire af håndskrifterne tilskrives værket Boethius Dacus

eller de Dacia, i andre bare en Boethius og i atter an
dre Boethius’ samtidige Thomas Aquinas. Der skal 
derfor anstilles grundige undersøgelser, for at man 
kan være sikker på, at forfatteren er den, man tror, og 
ikke fx den berømte senantikke forfatter Boethius, 
som nogle i senmiddelalderen mente, eller den lige så 
berømte samtidige Thomas. Den første, der identifice
rede og siden udgav Boethius de Dacias »Om det hø
jeste gode«, var den tyske filosofihistoriker Martin 
Grabmann, i hhv. 1924 og 1932 og på basis af halvde
len af de nu kendte håndskrifter (Green-Pedersen 1976, 
s. xlv). Identifikationen af andre af Boethius de Daci
as værker har været endnu vanskeligere, men efter år
tiers udgivelses- og forskerarbejde er Boethius’ forfat
terskab nu en kendt størrelse, og en betydningsfuld 
skikkelse i den fælleseuropæiske skolastiske filosofi 
har kunnet indtage sin fremtrædende plads blandt 
danske middelalderforfattere.

For et øjeblik at vende tilbage til tiden før Videnska
bernes Selskabs registreringskommission var Chri
stian Molbech en af de danske forskere, der rejste me
get i Sverige i 1800-tallet for at udnytte de svenske bib
liotekers samlinger af håndskrifter med danske tek
ster. Molbech var medlem af Selskabet og en uhyre 
fortjenstfuld biblioteksmand, historiker og filolog. 
Blandt mange publikationer, herunder udgaver af 
gammeldanske tekster, havde han i 1826 udgivet Hen
rik Harpestrengs lægebog og en anonym kogebog på 
gammeldansk, som var overleveret i et håndskrift i 
Det kongelige Bibliotek i København fra ca. 1300.1 en 
artikel i Historisk Tidsskrift (Molbech 1844) udgav han 
en anden version af den samme gammeldanske koge
bog efter et lille middelalderligt håndskrift, som han 
selv ejede, og som nu tilhører Det kongelige Bibliotek 
i København (NkS 70 R, 8°).

Marius Kristensen, den næste udgiver af denne ko
gebog, kunne påvise, at de fem pergamentblade, som 
teksten står på, er fjernet fra slutningen af et gammel
dansk lovhåndskrift på Det kongelige Bibliotek i 
Stockholm (Ms. C 41) engang mellem 1776 og 1844, 
året for Molbechs udgave. Selv siger Kristensen - 
nærmest besværgende - om disse blade: »at de har 
været udrevet... en god stund för Molbech fik dem, er 
rimeligt« (1908-1920, s. lxxxviii).

Der er vist kun én eneste person, der har vovet at 
undersøge den uhyre nærliggende hypotese, at det 
var Molbech selv, der stjal kogebogsbladene - for
mentlig på den håndskriftstudietur i 1842 til den sven
ske hovedstad, som Molbech omhyggeligt rapporte
rer fra i en artikel året efter (Molbech 1843). I en me"
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figur 3. Gammeldanske ridderromaner i håndskriftet Stockholm, Kungliga 
biblioteket, K 47, fol. ir. Papirhåndskriftets beskedne ydre kontrasterer effek
tivt mod det farverige, eventyrlige indhold. Den første side, som vises her, er 
manuskriptets finest udsmykkede. Teksten er begyndelsen af det berømte hel
tedigt om Ivan Løveridder, en af kong Arturs riddere. I prologen sidestilles 
Artur med en anden legendarisk hersker, Karl den Store eller Karl Magnus. 
Den eftermiddelalderlige indholdsangivelse øverst i højre margen lokker læse
ren med netop disse to navne: »Om Kong Artus og keyser Karol. Magn.« 
(Marita Akhøj Nielsen).

get morsom kronik i Politiken i december 1989, betit
let »Kogebogsmysteriet«, gennemgår forfatteren Mo
gens Fønss skarpsindigt bevismaterialet, og hans po
sitive konklusion forekommer temmelig overbevisen
de (Fønss 1989).1

i. Jeg takker Marita Akhøj Nielsen og Britta Olrik Frederiksen 
for oplysninger om den formodede Molbech-affære og sidst
nævnte for en kopi af Mogens Fønss’ kronik.

Håndskriftet C 41 er givetvis krigsbytte fra 1600- 
tallets dansk-svenske krige. Det er dog ikke opklaret, 
hvilket dansk bibliotek det kommer fra; et ejermærke 
fra 1621 lyder på navnet Mogens Jenssøn (Kristensen 
1908-1920, s. lxxxix). Hvad der i givet fald kan have 
fået Molbech til at tabe besindelsen og gå til håndgri
beligheder, er svært at sige - malplaceret forskertrang, 
ærgerrighed og nationalistisk harme er nok de mest 
nærliggende forklaringer. Selve kogebogsteksterne er 
trods sproget ikke oprindeligt danske, men bearbej
delser af en tabt - muligvis fransk - samling opskrif
ter, der kan gå helt tilbage til 1100-tallet. Disse opskrif
ter er uhyre interessante vidnesbyrd om en internatio
nal gastronomisk overklassekultur, der også nåede til 
middelalderens Danmark.

Det skal i parentes bemærkes, at ikke alle middel
alderlige håndskrifter med dansk proveniens i svenske 
biblioteker stammer fra krigsbytte. Fx købte den sven
ske bogsamler Magnus de la Gardie i 1652 den danske 
historiker Steffen Hanssøn Stephanius’ store biblio
tek, inklusive adskillige vigtige middelalderhåndskrif
ter, af Stephanius’ forarmede enke. Ellen Jørgensen 
har opsporet omkring 80 af Stephanius’ håndskrifter 
i svenske biblioteker - en del af dem dog eftermiddel
alderlige, bl.a. afskrifter i Stephanius’ egen hånd (Jør
gensen 1917, s. 21).

Det sidste eksempel på ‘middelaldertekster på lang
fart’ drejer sig om endnu et gammeldansk håndskrift, 
fra slutningen af 1400-tallet, i Det kongelige Bibliotek 
i Stockholm; det har signaturen K 47 og er nok lige
som C41 krigsbytte (figur 3). Dette berømte skønlitte

rære håndskrift rummer seks ridderromaner på vers, 
og kun et par af dem kendes andetstedsfra på dansk 
(Nielsen 1937, s. i58ff; Olrik Frederiksen 1999). Hånd
skriftet bevarer dermed enestående eksempler på un
derholdningslitteraturen i senmiddelalderens danske 
overklasse, tekster, der lovpriser ridderskabets idealer 
og kærlighedens magt. Ligesom kogebøgerne er de 
ikke af hundrede procents dansk aftapning. Tre af 
dem er oversættelser fra svensk af de såkaldte Eufe- 
mia-viser, internationale romantekster samlet ved den 
norske dronning Eufemias hof i begyndelsen af 1300- 
tallet. De tre andre versromaner har også internatio
nale rødder, der dog er vanskeligere at spore. Hånd
skriftets tekster blev udgivet første gang af C.J. 
Brandt (1869-1877) med den sigende titel Romantisk 
Digtningfra Middelalderen. Da teksterne skulle udgives 
for tredje gang for nogle år siden, skete det i tidens 
ånd på internettet, på Det Danske Sprog- og Littera
turselskabs portal med titlen Studér Middelalder på Nettet 
(http://smn.dsl. dk/).

I det foregående er omtalt nogle ret forskellige eksem
pler på, at europæiske biblioteker uden for Danmark 
har opbevaret - og dermed reddet - håndskrifter af 
vigtige værker fra den danske middelalderlitteratur, 
som ikke findes herhjemme; adskilligt flere kunne dra
ges frem. I nogle tilfælde er det ikke muligt at sige, 
hvordan disse håndskrifter med dansk proveniens er 
havnet udenlands, i andre tilfælde er de blevet købt el
ler erobret som krigsbytte, og i tilfældet Boethius de 
Dacia har der måske aldrig eksisteret håndskrifter af 
hans værker i Danmark. Men i alle tilfælde skal vi 
være glade og taknemmelige for, at det er gået, som 
det er gået: et af de farligste steder i Europa for mid
delalderhåndskrifter var Danmark i de tohundrede år 
mellem reformationen og Københavns brand i 1728.
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Det var ikke kun Puccini
Japan som inspiration for dansk kunsthåndværk og design i 150 år

AF MIRJAM GELFER-JØRGENSEN

Puccini var ikke den eneste, der tog et japansk motiv 
op. Da Madame Butterfly i 1911 første gang opførtes 
på Det kongelige Teater, var en vidtfavnende Japan- 
fascination for længst skyllet hen over den vestlige 
verden.

Men hvor Madame Butterfly blev svigtet af sin 
amerikaner og til sidst tog sit liv, blev mødet mellem 
dansk og japansk kunsthåndværk og design en ander
ledes lykkelig fortælling - ja, måske ligefrem en never- 
ending-story?

Japanismen

På samme tidspunkt, som historicismen gik sin sejrs
gang over hele Europa og gav anledning til megen de
bat om begrebet god versus dårlig smag, åbnedes i 
1850’erne de japanske havne for Vestens handelsflå
der, og langsomt begyndte en strøm af japansk kunst 
og kunsthåndværk at nå Europas strande. Japanerne 
fik nu også selv mulighed for at rejse ud af landet. Al
lerede i 1868 optrådte således en gruppe japanske 
akrobater »i rige orientalske Costumer« i forlystelses
etablissementet Alhambra på Vesterbro (artiklen »Ja- 
paneserne« i Illustreret Tidende, nr. 456, juni 1868, s. 
332). I begyndelsen fascineredes man af de japanske 
varer, der nu strømmede til Europa, og som de hel
dige kunne opleve ved selvsyn på verdensudstillin
gerne. Man hængte japanske træsnit op på sine væg
ge, kvinderne iførte sig kimonoer, mens de kølede sig 
med japanske vifter. Spraglede mønstre med blomster 
og insekter kom på mode, lakarbejder i sorte og røde 
farver kom til Vesten, hvor møbelfirmaerne inspirere
des til sortmalede møbler med asymmetriske hylder 
og døre.

Også Vestens malerkunst ændredes ved mødet 
med især de japanske træsnit. Først skete det helt di
rekte, som når malerne og digterne iførte deres mo
dellerjapanske kimonoer og anbragte dem i rum med 
japanske træsnit og hylder med japansk keramik. Si
den ytrede det sig navnlig hos impressionisterne som 
et opbrud med den klassiske billedflade; nu arbejdede 
man gerne med et diagonalperspektiv, afskar et motiv 
ved rammen eller malede modellen bagfra. Farve- 

holdningen ændredes hos mange: Sort, lakrød og vis
sengrøn skabte associationer til det fjerne rige.1

1. I Gelfer-Jørgensen 1995 beskrives en række af de elementer, 
som blev overtaget fra japansk til vestlig kunst (s. 37-63).
2. Denne bemærkning kan dog ikke tages som et generelt ud
sagn; problemet er langt mere komplekst.

Japanisme bør ses som et overordnet begreb, der sam
ler en række forskelligartede strømninger. Ligesom 
betegnelsen for det 17. og 18. århundredes Asien-inspi
ration, kineseriet, er japanismen en fællesnævner, 
ikke kun for motiver fra Japan, men også fra Kina, 
Tyrkiet og Indien. Efter over hundrede år, hvor kine
seriet blev et indslag i og supplement til tidernes veks
lende stilarter, ebbede interessen for det lidt efter lidt 
ud, og i det 19. århundredes første halvdel var det så 
godt som ude af billedet.

I perioden frem til funktionalismens begyndelse i 
1920’erne satte japansk kunst og kunsthåndværk nu 
sit præg på Vesten. Anderledes i Danmark - for her 
har japanismen som overordnet begreb præget dansk 
kunsthåndværk og design helt frem til i dag, og intet 
tyder på, at det skulle være slut.

Den historiske baggrund for den særligt danske 
udvikling er den velkendte nedtur fra stormagt til mi
nimalstat, kulminerende med nederlaget i 1864. Den 
kom til at sætte langvarigt præg på os, også hvad 
kunsthåndværk og kunstindustri angår. »Less is 
more« blev vort slogan. Selvsagt var der længe tale 
om, at økonomien satte grænser for den kunstneriske 
udfoldelse på dette område, men hvad der samtidig 
bidrog nok så meget til en rød tråd gennem dansk 
kunsthåndværk, var, at man under klassicismen i før
ste halvdel af det 19. århundrede havde fundet en na
tional tone.2 Foruden minimalstats-komplekset øgede 
også den voksende nationalisme omkring 1900 - frem
met af internationaliseringen - ønsket om afstandta
gen til påvirkningerne fra de centraleuropæiske lan
de, der førhen havde leveret forbillederne for dansk 
kunsthåndværk og-industri (jf. Gelfer-Jørgensen 2009, 
s. 101 ff).
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FIGUR i. Erik Chr. 
Sørensen: Eget 
hus på Smutvej i 
Ordrup. Bygget 
1954-

Alle undtagelser ufortalt kan man pege på to inspi
rationskilder til dansk design i de sidste to århundre
der: først klassicismen, dernæst den japanske. De to 
kilder flød med tiden sammen til én strøm, hvor det 
på samme måde som med to bække, der løber sam
men i en å, er umuligt at adskille, hvad der kom fra 
øst, hvad fra vest.

Den danske klassicisme fravalgte i begyndelsen - 
vel også af økonomiske årsager - den rige udsmyk
ning til fordel for den klare form. Hvad end årsagerne 
i begyndelsen var, så blev dette i løbet af det 20. år
hundrede et kendetegn for dansk kunsthåndværk. 
Kunstnere og arkitekter holdt fast ved klassicismen 
og dens stringente form med en ornamentik, der al
drig tog magten fra helheden. Og på det tidspunkt, 
hvor man overalt søgte en ny stil til afløsning for hi
storicismen, i Danmark med afstandtagen til Jugend
stil, Arts and Crafts, art nouveau og andre nymodens 
europæiske stilforsøg, da fandt man i kunsten fra Ja
pan en ny kilde.

Arkitektur og indretning

Der kan næppe være tvivl om, at også dansk arkitek
tur modtog impulser fra det fjerne asiatiske ørige - 
ikke altid direkte, for især efter 2. verdenskrig gik ve
jen oftest via USA. Der foreligger imidlertid ingen 
analyser af japansk husbygning som et område, dan
ske arkitekter har set på, for indgangen til en karakte

ristik af dansk arkitektur fra 1930’erne og frem har of
test været den centraleuropæiske funktionalisme, der 
hurtigt fik et nationalt islæt. Men der er klare parallel
ler til japansk byggeskik, idet flere af funktionalis
mens og modernismens arkitekter valgte en planløs
ning med forbillede i pavillonsystemet, med skyde
døre mellem rummene og med store vinduespartier, 
så naturen eller haven udenfor kunne spille sammen 
med interiøret (figur 1).

Eksemplerne fra danske arkitekters egne huse fra 
1960’erne taler deres tydelige sprog (Nissen 1968). 
Flere er konstrueret i en form for modulsystem, hvor 
sortbejdsede bjælker veksler med hvidmalede mur
partier. Muren mod vejen brydes ofte kun af ind
gangsdøren; til gengæld åbner huset sig med skyde
vinduer mod haven, hvor de japanske elementer er 
fremtrædende: bambus, flettede pilehegn, stedse
grønne buskpartier, måske en lille dam eller et soli
tært træ med en enkelt lavtvoksende stedsegrøn busk 
i et stenbelagt område.

Hvad indretningen angår, har den enkle danske 
funktionalisme fået et markant touch af japanisme, 
bevidst eller ubevidst. Sort og hvidt dominerer, sofa
bordet på korte ben anbringes flere steder på stråmåt
ter, bænke og brikse af træ erstatter de mobile møbler: 
der er opnået en ny enkelhed.

Rispapirlampen blev populær - den blev en kon
kurrent til Le Klint lamperne. Disse lampers stamfa
der, arkitekten P.V. Jensen-Klint, lavede i 1901 den før-
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figur 2. Foldede 
papirskærme fra 
Le Klint. Udstil
ling i 1944. (Foto: 
Le Klint).

FIGUR 3.
Rasmus Fenhann: 
»Hikari«, lampe
serie i oregonpine- 
finér og papir. 
2008.

ste foldede papirskærm. Origami-teknikken med at 
folde et kvadratisk stykke papir i geometriske former 
uden brug af klæbemiddel var en kunst, man kendte 
fra Japan. I begyndelsen var det en hobby hos fami
lien Klint, men lidt efter lidt udviklede det sig til en 
livskraftig virksomhed, hvor en række danske arkitek
ter i nyere tid har bidraget med modeller - altid ud fra 
de grundlæggende principper (figur 2).

I 2005 præsenterede møbeldesigneren Rasmus 
Fenhann, hvad der kunne ligne japanisme på anden 
hånd, inspireret af Klints foldede papirslamper (figur 
3). Inspirationen er imidlertid direkte, idet designe
ren under en studierejse til Japan har arbejdet hos en 

snedker og lampemager, der benyttede de traditio
nelle naturbaserede materialer til sine produkter. Op
holdet udmøntede sig i en serie på seks lamper i geo
metriske former, opbygget med et skelet af oregon- 
pine-finér, hvorpå er anbragt håndlavet papir. Serien 
fik den japanske betegnelse for lys, »Hikari«. Og den
ne designer er kun en blandt mange nulevende dan
skere, der har besøgt Japan med henblik på studier, 
ofte også med ophold hos estimerede japanske kunst
håndværkere.

Keramik

Kunsthåndværket fik i mødet med den japanske kunst 
det nødvendige incitament, der førte fra historicis
mens ornamentrigdom videre frem mod den enkel
hed, der blev et kendetegn for funktionalisme og mo
dernisme.

I Skønvirketiden grundlagdes det renommé, som 
dansk keramik, især porcelænet, fik ude i den store 
verden. Igangsættende på Den kongelige Porcelains- 
fabrik var arkitekten Arnold Krog, der som 28-årig 
blev ansat for at give den gamle fabrik et kunstnerisk 
løft. Det lykkedes, først og fremmest gennem et fun
damentalt skift i det blå-hvide porcelæn, hvor teknik 
og dekoration dannede en ny syntese. De blå-hvide 
dekorationer med musselmønstret i spidsen har helt 
til i dag udgjort den røde tråd i fabrikkens produk
tion.
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FIGUR 4. Shofu Kiosai (1831-1889): Træsnit. Det danske Kunstindustrimuseum. (Foto: Pernille Klemp).

I 1880’erne var der talrige kilder, hvorfra den ja
panske inspiration kunne komme, foruden fra det ja
panske kunsthåndværk, der nu fandtes og udstilledes 
overalt i Europa, endvidere fra de mange publikatio
ner med artikler om ældre og nyere japansk kunst. Ka
rakteristiske træk ved de nye dekorationer var ikke 
mindst motiverne, hvor fugle, fisk, insekter og kryb
dyr indtog den plads, som historiske prospekter og 
figurmaleriet hidtil havde indtaget. Forgængernes 
blomstermotiver med roser, tulipaner og nelliker ud
skiftedes nu med hyld og æbleblomst, end ikke mæl
kebøtten var for ringe til at smykke en vase. Her gik 
japanismen op i en højere enhed med karakteristisk 
danske motiver fra flora og fauna, et udtryk for, at 
også det nationale havde god grobund i denne pe
riode (figur 4 og 5). Også perspektivet ændredes: 
Man forlod det siden renæssancen benyttede per
spektiv med en mellemgrund, der leder fra nært til 

fjernt, til fordel for en fjern horisont, foran hvilken 
der anbringes et close-up - som man havde set det i 
det japanske træsnit (figur 6). Motivet kan gennem 
dette fokus på en genstand fra hverdagslivet i bedste 
fald blive tilført næsten transcendentale overtoner.

Også på den anden store porcelænsfabrik skulle 
der ske ændringer. Her tiltrådte i 1885 den alsidigt be
gavede Pietro Krohn som kunstnerisk leder. Han var 
af kunstnerslægt, uddannet som maler, men fik en tid
lig karriere på Det kongelige Teater som kostumier, 
snart også operainstruktør og økonomidirektør, in
den han i 1890 blev Kunstindustrimuseets første di
rektør.

Hans hovedværk på porcelænskunstens område 
blev Hejrestellet, skabt i 1888 (figur 7). Hejren var på 
det tidspunkt synonym med Japan (figur 6). Men den 
enkelhed, som japansk kunst medvirkede til at 
fremme, er i Hejrestellet veget for en skulpturel rig-
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figur 5. Arnold 
Krog: Vase af por
celæn, dekoreret 
med underglasur
farver. Den konge
lige Porcelains- 
fabrik, 1888. Det 
danske Kunstindu
strimuseum. (Foto: 
Pernille Klemp).
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FIGUR 6. Ando Hiro
shige: Blad fra »ioo 
berømte steder i 
Edo«, træsnit, 1856- 
1859. Det danske 
Kunstindustrimu
seum. (Foto: Pernille 
Klemp).
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FIGUR 7. Pietro Krohn: Tallerken fra Hejrestellet, porcelæn dekoreret med underglasurfarver og forgyldning, udført 
1888. Det danske Kunstindustrimuseum. (Foto: Pernille Klemp).

dom, der sammen med de forskellige malede motiver 
gør stellet til et sandt festfyrværkeri i blåt, hvidt og 
guld. Flere af motiverne kendetegnes ved, at de lige
som mange af de japanske sværdprydelser ikke umid
delbart lader sig aflæse. Som direktør for Kunstindu
strimuseet, der blev etableret for at fremme kvaliteten 
af dansk kunstindustri, blev Krohn en af de centrale 

aktører i den danske japanisme gennem de indkøb, 
han foretog, og de japanske udstillinger, han afholdt^ 
foruden ved de kontakter, han etablerede med udlan
det i denne sammenhæng.

3. I perioden 1895 til 1905 afholdtes flere udstillinger med 
japansk kunsthåndværk.
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figur 8. Carl Petersen: Vase af glaseret 1er med horn- 
maleri, udført på eget værksted, 1904-1905. Det danske 
Kunstindustrimuseum. (Foto: Pernille Klemp).

figur 9. Thekumme af glaseret ler, dekoreret med 
Hoso-gawa våben-motiv. Japan 18.-19. årh. Det danske 
Kunstindustrimuseum. (Foto: Pernille Klemp).

Med Krog og Krohn begyndte den fornyelse af 
det danske blå-hvide porcelæn, der lever videre 
endnu i dag med populære højdepunkter som Fanny 
Gardes Mågestel eller med Gertrud Vasegaards Ge- 
mina. Men emnet japansk influeret dansk keramik er 
omfattende, ikke mindst inden for studiokeramikken. 
Fra det 20. århundredes første årti kan nævnes arki
tekten Carl Petersens lille gruppe af keramiske arbej
der, som han i perioden 1902 til ca. 1905 udførte på 
eget værksted. Her viger naturalismen for det orna
mentale (figur 8).4 Det lille blomsterlignende orna
ment, hvortil han kan have hentet inspiration fra et af 
de tidsskrifter, der gengav japansk kunst, giver sin li
denhed til trods den lille krukke eller skål et prægnant 
udtryk, netop fordi det står alene. Denne enkelhed i 
japansk kunst fascineredes man af (figur 9).

Ikke alene de blå-hvide motiver, men også en 
række fornemme stentøjsglasurer sikrede porcelæns
fabrikkerne international anerkendelse. Og igen kom 
inspirationen fra Østasien, direkte fra Kina. Men 
selve ideen med at skabe en brugsgenstand med en

4. Carl Petersen udtalte, at opgaven for fremtidens kunsthånd
værk var at bringe ornamentet tilbage (Nielsen 2009, s. 95). 

enkel og stram form som baggrund for en udsøgt 
overfladebehandling - den var initieret af japansk ke
ramik og lakarbejder. En lang række keramikere, der 
arbejdede for Den kongelige Porcelainsfabrik, kom til 
at præge denne linje, men det var svenskeren Patrick 
Nordstrom og tyskeren Carl Halier, der som de første 
satte en standard. Incitamentet for Nordstrom var 
hans møde med det franske japansk-inspirerede sten
tøj. I århundredets andet tiår skabte han en række gla
surer, hvoraf den røde okseblodsglasur især forbindes 
med hans navn, men flere andre flydeglasurer så da
gens lys i denne periode. Ikke kun glasurerne leder 
tanken mod Østasien, også flere af hans former peger 
i den retning. Dette skyldtes ikke mindst Carl Haliers 
indsats. Begge var inspireret af den japanske keramik, 
og fabrikkens mangeårige tekniske direktør, Leif Lau- 
trup-Larsen, betegner da også keramikken i denne pe
riode som den japaniserende (Lautrup-Larsen 2007, s. 
109).

Nils Thorsson kom ligesom Nordstrom fra Sve
rige, men allerede som barn flyttede han til Danmark. 
Han kom i lære hos Nordstrom, og en del af hans om
fattende produktion inden for alle fabrikkens områ
der bærer tydeligt præg af dennes form for japanisme.
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FIGUR io. Nils 
Thorsson: Vaser 
og skål af glaseret 
stentøj, udført på 
Den kongelige. 
Porcelainsfabrik, 
ca. 1970. Royal 
Copenhagens 
samling. (Foto: 
Pernille Klemp).

Det ses ikke mindst i en række stentøjsarbejder, for
trinsvis vaser, fra 1970’erne (figur 10). De afspejler til
lige hans direkte kontakt med japansk keramik fra en 
studierejse i 1968, hvor især besøget hos den berømte 

figur ii. Inger Rokkjær: Lågkrukke af glaseret ler i raku-teknik. Udført på 
eget værksted, ca. 2005. Privateje. (Foto: Erik Balle Povlsen).

japanske keramiker Hamada gjorde stort indtryk 
(smst. s. 191).

Her skal kun nævnes endnu en teknik, repræsente
ret af en enkelt kunstner, nemlig Inger Rokkjærs vær
ker i raku-teknik. Raku er en japansk brændingsform, 
hvor genstandene udtages af ovnen, medens blyglasu
ren endnu er flydende og derfor kan efterbehandles 
på forskellig vis. Japanerne anvendte teknikken bl.a. 
til theskåle, og også Inger Rokkjærs former er såre 
enkle skåle eller lågkrukker (figur 11). Det er den kra
kelerede, stoflige struktur i smukke, lysende farver, 
der giver disse arbejder en særlig karakter. Hele fire 
gange var Inger Rokkjær på studierejse i Japan, første 
gang i 1986, og også hun formåede at omskabe en ja
pansk inspiration til et personligt kunstnerisk sprog.

De her nævnte kunstnere eksemplificerer den 
lange linje inden for dette område af dansk kunst
håndværk, der snart direkte, snart på anden hånd har 
hentet motiv, form eller farve fra Japan. Japanismen 
inden for dansk keramik udgør fremdeles et stort ka
pitel inden for dansk kunsthåndværk. »Perhaps the 
most specific influence on Danish ceramics today is 
from Japan«, skrev William Hull, den engelske ken
der af dansk design (Hull 1982, upag.).
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Møbelformgivning

Flere blandt de kendte danske møbelformgivere fra ti
den omkring 1900 influeredes af det japanske til helt 
personlige, indbyrdes meget forskellige udtryk. Det 
gælder Harald Slott-Møller, der i nogle skabe benyt
tede små runde bronzeplaketter som dekoration, in
spireret af de japanske sværdprydelser eller af lakar
bejdernes enkeltstående blomsterhoveder (jf. Gelfer- 
Jørgensen 2009, figur 624). Men det var mest markant 
Thorvald Bindesbøll og Johan Rohde, der modtog 
impulser fra den japanske kunst - hver på deres helt 
særegne måde. Inspirationen blev optaget som et væ
sentligt element i deres stil, men ikke som det eneste. 
I visse tilfælde er det afhængigt af øjnene, der ser, 
hvorvidt man vil tolke et udtryk som japanisme eller 
klassicisme.5

figur 13. Sværdprydelse, tsuba, af jernlegering, Japan,
19. årh. Det danske Kunstindustrimuseum. (Foto: 
Pernille Klemp).

5. Vedr. de to kunstneres indsats på møbelområdet se Gelfer- 
Jørgensen 2009, s. 585-627 og 710-753.

figur 12. Thor
vald Bindesbøll: 
Skrivebord og 
lampefod af ma
hogni med bronze
plaketter, sandsyn
ligvis udført af 
Severin & Andreas 
Jensens Møbel
etablissement, 
ca. 1904-1905. 
Ordrupgaard. 
(Foto: Pernille 
Klemp).
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figur 14. Johan 
Rohde: Det ind
vendige af linned
skab af ostindisk 
citrontræ, indlagt 
med harewood, 
udført af Brdr.
H. P. og L. Larsen, 
1900. Det danske 
Kunstindustrimu
seum. (Foto: 
Pernille Klemp).

Thorvald Bindesbøll udgik fra klassicismen. Lige
som sin far, arkitekten M. G. Bindesbøll, benyttede 
han dog ikke stilarternes former og dekorative ele
menter rigoristisk, men efter opgavens art og materia
lets karakter. I hans keramik og broderimønstre kan 
man følge hans fascination af det ornamentale fra det 
strengt klassiske over en stadig større grad af frigjort
hed, der er inspireret af japanske mønstre og motiver, 
frem til et abstrakt maleri i hans fade og krukker, 
endnu inden begrebet abstrakt kunst var født. Bin
desbøll har givetvis set på de japanske sværdprydelser 
med deres væld af motiver, der har udgangspunkt i 
naturens former, men ofte er omdannet, så udgangs
punktet er transformeret næsten til ukendelighed for 
et vestligt øje. Denne kunstneriske metode må have 
inspireret ham, så han selv frigjordes. Det kom først 
og fremmest til at præge hans keramik og sølvtøj, me
dens han i flere af sine møbler på den ene side nedto
nede ornamentikken, så formen fik stringens, på den 
anden side fremhævede ornamentikken gennem for
gyldning, idet hans version af japanisme erstattede 
det klassiske vokabular med dets kapitæler, tandsnit- 
friser og groteske motiver (figur 12).

Hvor Bindesbøll var kraftfuld, man fristes til at 
sige maskulin i sin kunst, var Johan Rohde raffineret. 
Han blev først uddannet til læge, derefter til maler, 
men det blev sølv, møbler og boghåndværk, der sik

rede ham en blivende plads i dansk kunst. Tidligt fan
gede han omformningen af karakteristisk japanske 
træk i Toulouse-Lautrecs plakater, hvilket sikrede Det 
Danske Kunstindustrimuseum en af de tidligste sam
linger af disse (Gelfer-Jørgensen 1995, s. goff). Det ja
panske islæt i Rohdes møbler giver sig bl.a. til kende 
i hans arbejde med fladerne. Efter en periode, hvor 
møbler helst skulle dekoreres med indlægninger eller 
udskæringer - jo flere, des bedre - understregede 
Rohde den rene flade med et minimalt ornament på 
samme måde, som man finder det i fx japanske 
sværdprydelser (figur 13). Og mon ikke det var fra de 
japanske æsker, han fik motivationen til at vende ind 
og ud på sine skabsmøbler? Det udvendiges strin
gente enkelhed modsvares i flere af skabsmøblerne af 
et raffineret indre. Ikke blot udsmykkes skabsdøre 
med indlægninger i harewood (grønt træ) eller perle
mor, også de funktionelle dele som skuffer og skuffe
greb udførtes efter Rohdes anvisninger af Brdr. Lar
sen i en udformning og kvalitet, der er enestående i 
dansk møbelkunst (figur 14). Rohdes syntese af klas
sicisme og japanisme kan ses som indledning til det, 
der er blevet kaldt den store periode i dansk møbel
kunst. Ikke kun hans formgivning, også møblernes 
ofte komplekse konstruktioner og forbilledlige udfø
relse udgør et højdepunkt inden for dansk kunst
håndværk.
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Tekstilkunsten

Også dansk tekstilkunst fik frugtbar næring gennem 
mødet med japanske mønstre og former, i vor tid end
videre gennem direkte kontakt med japanske kunst
nere. Ikke mindst har det folkelige japanske væveri 
med dets overvejende blå-hvide mønstre påvirket flere 
danske vævere samtidig med, at ligheden med danske 
almuetekstiler er evident. Folkeligt kunsthåndværk 
har som bekendt ofte en del træk tilfælles.

Som eksempel inden for dette område kan væve
ren Lis Ahlmann nævnes. Hun udførte en række væv
ninger til Kaare Klints skuffemøbel til Kunstindustri
museets fornemme samling af japanske sværdprydel
ser. Den var skabt af lægen Hugo Halberstadt, der var 
en stor kender og samler af japansk kunst, og som ved 
2. verdenskrigs udbrud forærede sin samling til mu
seet (Ogasawara 1983). Til hver af de forskellige sko
ler inden for sværdprydelser skabte Lis Ahlmann en 
række vævninger i hør, der var indfarvet efter gamle 
japanske væveprøver i museet (Paludan 2003, s. 106).

Når inspirationen fra det japanske har kunnet op
retholdes i nyere tid, skyldes det - foruden det rent 
kunstneriske aspekt - at mange danske kunsthånd

værkere har fået mulighed for længere ophold i Japan 
takket være fondsstøtte. Det gælder bl.a. Randi 
Studsgarth. Gennem hendes forskelligartede værker 
løber det japanske som en rød tråd. Som form har hun 
valgt den rektangulære stråmåtte, tatami’en, der er 
grundmålet i de traditionelle huse i Kyoto.6 Allerede 
på Kunsthåndværkerskolen i 1960’ernes begyndelse 
stiftede hun bekendtskab med japansk kunst, bl.a. fik 
hun i 1962 en japansk elev. Flere studierejser til Japan 
indvirkede på form og materialer, som det bl.a. ses i 
vægtæppet »Japansk tag« fra 1986 (figur 15). Bag
grunden er naturfarvet hamp, hvor forskellige firkan
tede felter af håndlavet papir er påsat som tagplader; 
sammen med vertikale bånd af hampflos skaber de 
helt bogstaveligt bevægelse i billedfladen. Ny inspira
tion opstod fra endnu en studierejse til Japan i 1989, 
hvilket direkte afspejles i en serie på fem vægtæpper 
»Kyoto tatami I-V« fra 1990.

6. Kyoto har sine særlige mål for tatami, mens Nara og Tokyo 
har andre mål.

FIGUR 15.
Randi Studsgarth: 
»Japansk tag«, 
vægtæppe af flos, 
hampflos, håndla
vet papir, kobber
tråd, nylonsnøre 
og bladguld, 1986. 
Det danske Kunst
industrimuseum.
(Foto: Pernille 
Klemp).
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FIGUR i6. Per Sun- 
tum: »From many 
moons ago«, bro
che af finsølv, sølv, 
guld og farvepig- 
ment, udført på 
eget værksted, 
2007. Kunstnerens 
eje.

figur 17. Jan 
Trågårdh: »Gour- 
Meta«, Sakekande 
af støbejern og 
sakeglas af glas, 
udført i 1980’ernes 
slutning hos Iwa- 
chu, Japan. (Foto: 
Pernille Klemp).

Smykkekunst

I smykkekunstneren Per Suntums værker er brugsele
mentet så afgjort underlagt den kunstneriske frihed. 
Hans raffinerede udforskning af materialernes mulig
heder virker som original skulptur eller maleri, blot i 
det lille format, og igen kan man undres over distink
tionen mellem »minor art« og »fine art«, som det jo 
hedder på engelsk. Ved at blive båret af et menneske 
indgår værket i et specielt personligt forhold (figur 

16). Suntums møde med japansk kunst fandt for ham 
som for flere andre sted i studieårene, for ved alle be
søg på Kunstindustrimuseet skulle skufferne med de 
japanske sværdprydelser åbnes (se figur 13). Denne 
»kleinkunst« på allerhøjeste niveau kom til at præge 
den unge kunstners videre udvikling, ligesom læsnin
gen af zenbuddhistiske værker og mødet med japansk 
kunst. For at beskrive sin kunst refererer Suntum til 
Isomo Nogushis ord: det er mit ønske at se naturen 
med naturens øje. Man må være lydhør over for mate
rialet, for det er i samspil med det, at noget opstår.

Japansk og dansk i dag

Den nye Japan-fascination har i de seneste år sat sit 
præg på adskillige områder af danskerens hverdags
liv, lige fra kampsport over sushi til haiku-digtning. 
Inden for den industrielle design kan blot nævnes bi
ler, mobiler, radio og tv mm. Samarbejdet mellem dan
ske designere og japanske firmaer er samtidig øget.

På den baggrund og med den uendelige informa
tionsstrøm kan det synes bemærkelsesværdigt, at dan
ske kunsthåndværkere stadig tager på studierejser til 
Japan. Men den nære kontakt med det målrettede og 
tålmodighedskrævende arbejde hen imod den suve
ræne kvalitet, som man finder i det moderne Japans 
dyrkelse af det traditionelle kunsthåndværk, er nu 
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som tidligere en inspirationskilde for vidt forskellige 
områder af dansk kunsthåndværk og kunstindustri.

Inspirationen og samarbejdet går også den anden 
vej. Som et enkelt eksempel kan nævnes Jan Trå- 
gårdhs støbejernsserie fra 1988 og følgende år. Hans 
sake- og thekander (figur 17) udtrykker både en dansk 
og en japansk tradition samtidig med, at de er karak
teristiske eksempler på moderne dansk design.

Danske modernistiske møbler sælges nu i Japan. I 
1996 udkom i Tokyo Noritsugo Odas bog om danske 
stole. Han sammenfatter heri de specielle karakteri
stika ved moderne dansk møbelkunst. Og det, han 
fremhæver ved dansk design, er netop de træk, som vi 
finder karakteristiske for den japanske design: »tradi
tional materials such as wood, excellent craftsman
ship, understanding of the materials used and of func
tion in human life, a clear understanding of beauty, 
respect for the creativity of the designer and dedica
tion to quality of design and product« (Oda 1996, s. 
8).
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Det glemte højdepunkt
Den internationale orientalistkongres i København 1908

AF JAKOB SKOVGAARD-PETERSEN

Alle verdens orientalister samlet til kongres. Det lyder 
som en mellemøstlig sammensværgelsesteori, men det 
var ikke desto mindre en fast tilbagevendende begi
venhed i præcis hundrede år. 11873 samledes i Paris re
præsentanter for alle orientalistikkens grene til den 
første store verdenskongres, og de fortsatte med at 
samle fagfolk fra den lærde verden i Europa og USA 
hvert tredje år. Efter slutningen af første verdenskrig, 
hvor orientalister havde bidraget til krigsførelsen på 
forskellige måder, tog det nok lidt tid at finde sammen 
igen. Og med fagenes ekspansion og specialisering ef
ter anden verdenskrig forekom formen utidssvarende; 
for hvilke Indonesiens-forskere ville vove sig ind i den 
assyriologiske del af kongressen og omvendt? Kon
gressernes hundredårsjubilæum blev fejret i Paris i 
1973, °S her erklærede præsidenten for kongressen, 
professor R. Labat, at de havde overlevet sig selv, og 
at de store konferencer for de enkelte faggrupper, si
nologer, arabister, ægyptologer, var løbet af med pre
stigen og forskernes interesse (Czeglédy 1974, s. 288).

Men for hundrede år siden var en orientalist-kongres 
nok værd at deltage i. Kongresserne var opstået i takt 
med fagenes professionalisering ved de europæiske 
universiteter, og dengang gav det god mening at 
holde fagene sammen, for deres dyrkere kendte hver
andre og interesserede sig for flere felter. 1830’ernes og 
40’ernes første generation af orientalistiske tidsskrif
ter og de nationale selskaber, der udsendte dem - 
Royal Asiatic Society, Deutsche morgenländische Ge
sellschaft, Societé Asiatique - dækkede alt orientalsk, 
fra stenalderen til samtiden. Orientalis  tikken var i det 
19. århundredes anden halvdel i rivende udvikling. 
Det var ikke små »orkidé-fag«, som skønånder dyr
kede for deres egen skyld. De var i centrum for samti
dens videnskabelige interesse, der tillagde spørgsmå
let om civilisationens oprindelse og udvikling afgø
rende vægt. I løbet af få årtier havde man tydet hiero
glyfferne og kileskriften, og hver ny kongres kunne 
berette om nye vigtige gennembrud. Det var udviklin
gens store puslespil, der blev lagt sammen af lærde 
sprogforskere, som opstillede slægtskabssystemer 
mellem sprog og kulturer og inddelte dem i faser. At 

være vært for en orientalistkongres betød simpelthen, 
at den lærde verdens blikke i et par uger rettede sig 
imod den hjemlige forsknings resultater og imod den 
hjemlige hovedstads attraktioner i byernes og natio
nernes konkurrence. Mange af orientalisterne skrev 
som korrespondenter til deres hjemlandes aviser, men 
der var også udenlandske journalister, der blev sendt 
med for at dække og opsummere de videnskabelige 
resultater.

Den lange forberedelse

Også København skulle være vært. Universitetet 
rummede efterhånden lærestole i mange af de centrale 
asiatiske sprog, besat med dygtige folk, som var inter
nationalt anerkendte inden for deres felter. Og i Vil
helm Thomsen, der havde tydet de oldtyrkiske Ork- 
hon-indskrifter, havde man i hovedstaden et navn, 
som var kendt ud over sin egen fagkreds.

I 1905 blev den 14. Internationale Orientalistkon
gres for første gang afholdt i en arabisk by, nemlig Al
gier, hvor franskmændene for nylig havde åbnet en 
højere læreanstalt, École d’Algiers, ledet af René Bas
set. Ved afslutningen af kongressen bragte den lille 
danske delegation København i forslag som næste 
kongresby, og det blev vedtaget.

En komité blev nedsat i juni 1906 for at forberede 
kongressen, og den danske regering lovede finansiel 
støtte - i første omgang 4000 kr. I komitéen sad de re
levante professorer i de orientalske fag, foruden en 
række anerkendte orientalister uden lærestole, der 
bl.a. ernærede sig som publicister: Edvard Brandes, 
Rasmus Besthorn, Vilhelm Grønbech, Christian Sa- 
rauw og Johannes Østrup. Endvidere øvrighedsper
soner som præsidenten for handelskammeret, direk
tøren for Det kongelige Bibliotek, Københavns borg
mester og Sjællands biskop. Og sidst, men ikke 
mindst, repræsentanter for toppen af hovedstadens 
industri og finans: H. N. Andersen fra ØK, Isak 
Glückstadt fra Landmandsbanken, bryggeridirektør 
Carl Jacobsen og Andreas du Piessis de Richelieu, en 
præstesøn, der var endt som admiral i Siam, men nu 
hjemvendt var direktør for DFDS. Den egentlige or

DET GLEMTE HØJDEPUNKT 245



ganisationskomité var mindre og havde blot syv med
lemmer: Turkologen Vilhelm Thomsen som præsi
dent, professor i semitisk filologi Frants Buhl som vi
cepræsident, og som menige medlemmer professorer
ne Dines Andersen og Valdemar Schmidt (og fra 1908 
også J. C. Jacobsen), samt Johannes Østrup. Kasserer 
var Isak Glückstadt, og sekretær - og den egentlige 
arbejdskraft - var sprogforskeren Christian Sarauw 
(1865-1925), der foruden et større forfatterskab inden 
for den germanske filologi også havde semitisk filolo
giske interesser.

I maj 1907 sendte organisationskomitéen sin første 
indbydelse ud, rettet dels til stater og lærde selskaber, 
dels til tidligere deltagere i kongresserne, som blev 
bedt om at melde sig med titler på deres indlæg. Der 
blev også lavet opslag til ledende orientalistiske tids
skrifter. I den anden invitation fra november samme 
år havde kongressen fået sin patron i kong Frederik 
VIII, foruden sin ærespræsident i Kronprins Chri
stian. Tidspunktet var nu endeligt fastlagt til den 
14.-20. august, og deltagergebyret fastsat til 18 kr. for 
deltagere og 9 kr. for medfølgende damer (Congrés 
1908a).

Den tredje indbydelse, fra maj 1908, var mere de
taljeret og rummede oplysninger om rejseruter og ho
teller. Statsbanerne gav en mindre reduktion i prisen, 
og DFDS hele 50%, med særligt arrangement for de 
rejsende fra New York. Deltagerbeviser kunne rekvi
reres fra sekretariatet, men solgtes også i kommission 
hos de internationalt førende orientalistiske boghand
lere: Harrassowitz i Leipzig, Leroux i Paris, Brill i Lei
den og Probsthain i London (Congrés 1908b). Der var 
på dette tidspunkt kommet en del tilmeldinger, men 
ikke noget helt tilfredsstillende antal. Endnu fem da
ge før kongressens begyndelse havde blot 355 orienta- 
lister og 105 damer løst adgangsbillet (Sarauw 1908a). 
Det endte dog noget større: I alt 583 meldte sig til kon
gressen, men af disse dukkede 93 aldrig op, heriblandt 
en række ret vigtige navne fra fx England og Italien 
(Actes 1909). Den langt største delegation - større end 
den hjemlige danske - var den tyske med 135 deltage
re. Men man kunne heller ikke klage over 23 frem
mødte fra U SA.

I en længere præsentation af »Orientalismen og 
dens Dyrkere« i tidsskriftet Det ny Aarhundrede fastslog 
Orientalisten Arthur Christensen, at faget i dag var i ri
vende udvikling. Elegant flettede han sine køben
havnske kolleger ind i sin status over fagets forskellige 
grene. Men artiklen havde en anden pointe, nemlig at 
Orienten selv var i bevægelse, og at fagene bevægede 

sig med den. Det bedste bevis var den opsigtsvæk
kende sejr, som Japan havde opnået over det mægtige 
Rusland i 1905, og som siden da havde sat Kina, In
dien, Iran og Ægypten i bevægelse:

Saaledes rykker ogsaa den islamitiske Orient os 
Dag for Dag nærmere ind paa Livet. Der findes 
ikke den evropæiske Avis, som ikke daglig brin
ger Telegrammer fra Konstantinopel eller Tehe
ran, Kairo eller Tanger. Evropas venskabelige og 
fjendtlige Berøring med Islam forøges bestandig 
... Medens man tidligere navnlig søgte Under
holdningsstof i den arabisk-persisk-tyrkiske Litte
ratur, har Interessen i vore Dage mere vendt sig 
til andre Felter. Man stræber nu først og frem
mest at trænge ind i de islamitiske Folks religiøse, 
nationale og kulturelle Egenart, at studere deres 
Livsopfattelse, kort sagt at lære at kende og for- 
staa dem fuldtud. Mere og mere søger de Lærde 
bort fra Studerekamret, ind til selve de Folk, som 
de vil studere, for personlig at leve sig ind i deres 
Forhold. Allerede for henved et halvt Aarhund
rede siden vandrede den endnu levende og vir
kende ungarske Orientalist, Våmbéry, forklædt 
som Dervisch gennem Persien og Centralasien. 
Den hollandske Professor Snouck Hurgronje be
søgte, forklædt som muhammedansk Skriftkyn
dig, det hellige Mekka og gav efter Selvsyn en 
fortræffelig Beskrivelse af denne by (Christensen 
1908, s. 8o8f).

Våmbéry og Snouck Hurgronje var to af de skikkelser, 
som komitéen havde håbet på at se, og Hurgronje 
havde da også meldt sig i første omgang, men valgte i 
stedet - tro mod Arthur Christensens karakteristik - at 
drage til Istanbul og være til stede under det ungtyr
kiske kup. Orientalismen var i disse år ved at blive 
stærkt nutidsorienteret og præget af dialog med den 
muslimske verden. Det var også Arthur Christensens 
afsluttende håb for orientalist-kongressen:

Paa den sidste Kongres i Algier var naturligvis 
særlig den muhammedanske Orient talrigt repræ
senteret, og arabisktalende Orientalister havde 
rig Lejlighed til personlig Meningsudveksling 
med deres islamitiske Studiefæller. Der vil jo nok 
blive færre Fest-Burnusser til at live op i den sort- 
kjolede Ensformighed her i vort fjærne, kølige 
Norden, men Asiens og Afrikas Intelligens vil sik
kert ikke helt svigte os (Christensen 1908, s. 811).
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Den store orientalistkongres

Den 15. internationale orientalistkongres åbnedes fre
dag den 14. august 1908 klokken 10 i Københavns 
Universitets Festsal, i overværelse af kronprins Chri
stian, prins Valdemar og den græske prins Georg. I sin 
åbningstale nævnte Kronprins Christian den lange 
danske berøring med og interesse for Orienten. Her
efter valgte man præsidenten (Vilhelm Thomsen) og 
vicepræsidenterne (Frants Buhl og Dines Andersen), 
sekretærerne og publikationsudvalget.

Den næste uge var deltagerne så fordelt og syssel
sat i deres respektive sektioner: Lingvistik, ariske sprog 
og arkæologi, Fjernøsten, semitiske sprog, Ægypten 
og Afrika, Grækenland og Orientens etnografi. Hver 
sektion havde en dansk organisator, men fik en eller 
flere udenlandske præsidenter.

Der var dog også storslåede fællesarrangementer. 
På åbningsaftenen var alle deltagerne inviteret til en 
overdådig reception i det nye rådhus. Lørdag efter
middag blev deltagerne vist rundt i »Det nye Glypto
tek«, der var åbnet tre år forinden, og brygger Carl Ja
cobsen bød velkommen og serverede champagne og 
sandwiches. Søndagen var viet til en udflugt til Hel
singør:

Efter at have besøgt Kronborg førtes Kongressi
sterne i Vogne til Marienlyst, hvor de med en for
træffelig Appetit tog fat paa den splendide Dejeu
ner. Mange blev paa Marienlyst for at høre paa 
Aftenens Koncert. De øvrige førtes ved Halvfem
tiden med Ekstratog tilbage til Kjøbenhavn. 
Komitéen indlagde sig megen Ære ved det ud
mærkede Arrangement (Berlingske Morgenavis 18/8 
1908, s. 2).

Om mandagen besøgte kongresdeltagerne National
museet, hvor hr. August Petersen spillede i lurene. Se
nere samme dag var der et fællesmøde i universitetet, 
som også kongen deltog i, hvor medlemmer af den 
prøjsiske ekspedition til kinesisk Turkestan fremlagde 
ekspeditionens resultater og viste lysbilleder. Og om 
aftenen var der reception i Yachtklubben på Lange
linje.

Tirsdag inviterede kongen udvalgte deltagere til 
middag på Amalienborg, og onsdag var et mindre an
tal til middag hos kronprinsen på Sorgenfri. Endelig 
var der torsdag den store afsluttende middag i Odd 
Fellow-Palæet. Gennem hele ugen færdedes kongres
sens deltagere - let genkendelige med kongressens 
emblem, en sfinx på baggrund af en pyramide, ind

rammet af en strålende sol - rundt i byens gader, og de 
kom gratis med sporvognene og i Tivoli (BerlingskeAf
tenavis, 4/8 1908, s. 2). Jo, det var vel nok et højde
punkt for dansk Orientalistik.

Den semitiske sektion

Den størse sektion af dem alle var den semitiske, og 
det må blive den, der nøjere skal gennemgås her. Den 
var opdelt i tre underafdelinger:

Aramæisk, hebraisk, fønikisk og ethiopisk
- organisator: Frants Buhl.
Assyrisk - organisator: Valdemar Schmidt.
Islam - organisator: Johannes Østrup.

De første to smeltede dog noget sammen, da assyrio- 
logien ikke mindst blev dyrket ud fra gammeltesta
mentlige interesser. Her blev der holdt et foredrag, 
som vakte heftig debat og også i senere avisreferater 
stod som det mest kontroversielle på kongressen. Det 
handlede om »Die Grenzen von Palästina und die 
Rasse der Gallilåer« og søgte at demonstrere, at galli- 
læerne - og dermed også Jesus - var ariere (Orientalische 
Literatur-Zeitung, september 1908, s. 436; BerlingskeAften
avis 21/81908, s. 1). Foredragsholderen var Paul Haupt, 
en tysk professor i assyriologi ved Johns Hopkins 
University, som seksten år forinden havde foreslået at 
lade de hundredtusinder af jøder, der flygtede fra po
gromerne i Rusland, bosætte sig i Mesopotamien, så 
de ikke kom til U SA og desuden gav anledning til as- 
syriologiske ekspeditioner til landet (Cooper 1992). 
Et andet foredrag, der gav anledning til debat, var F. 
Kuglers tese om betydningen af tallet 9 i religiøse ind
skrifter. Der var et større program om Det Gamle Te
stamente og jødedommen, domineret af rabbinere, 
heriblandt naturligvis David Simonsen fra Køben
havn.

Vi vil imidlertid kigge nærmere på den sidste un
derafdeling, om islam. Organisator var her Johannes 
Østrup, men som præsidenter valgte man professor 
Edward G. Browne fra Cambridge og Ignaz Goldzi- 
her fra Budapest. Disse var naturlige valg og repræ
senterede en nyere generation; hidtil havde det været 
den hollandske orientalist De Goeje, men han var dø
ende og måtte melde afbud. Den meget gamle profes
sor fra Strassbourg Theodor Nöldeke havde ganske 
vist tilmeldt sig og havde vel været et oplagt valg som 
De Goejes efterfølger. Men Nöldeke, som netop det år 
udsendte andenudgaven af sin Geschichte des Korans fra 
i860, havde imidlertid måttet melde afbud. Edward 
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G. Browne var på dette tidspunkt bare 46 år og godt i 
gang med publikationen af sit firebindsværk Literary 
History of Persia (1902-1926); netop i 1908 var han dog 
formentlig mere optaget af at følge med i den konsti
tutionelle revolution, hvorom han skrev sit vigtigste 
samtidsværk The Persian Revolution ofigog-igog. Den ti år 
ældre Goldziher var i 1908 fagets førende repræsen
tant. Alligevel havde han først tre år forinden fået et 
professorat i Budapest, på grund af en uvilje imod at 
ansætte jøder. For ham var kongresserne en kærkom
men lejlighed til at modtage den anerkendelse, han 
savnede i sin hjemby, inklusive dens jødiske menighed 
(Skovgaard-Petersen 2001, s. 15F). Goldziher skriver i 
sin dagbog om kongressen:

Auch die Kopenhagener selbst kamen mir mit 
Achtung entgegen. Der Präsident des Kongresses 
Thomsen erwies mich alle Zuvorkommenheit. 
Frants Buhl lud mich mit einer auserlesenen Ge
sellschaft zu Tische und zeichnete mich in jeder 
Weise aus. Dem Vorschlag dieser Herren hatte 
ich es wohl zu danken, dass ich am 18. August zur 
Hoftafel geladen war ... Widerwärtig war mir wäh
rend dieses Kongresses die Rabbiner-Invasion, 
die sich hier mehr denn je anderswo breitmachte 
und einen merkwürdigen Akt von Koscher- 
Separatismus beim grossen Bankett celebrierte 
(Goldziher 1978, s. 261).1

i. Også københavnerne selv kom mig i møde med agtelse. Kon
gressens præsident Thomsen viste mig enhver forekommenhed. 
Frants Buhl bød mig til bords med et udsøgt selskab og udmær
kede mig på enhver måde. Det var vel disse herrers forslag, jeg 
havde at takke for, at jeg den 18. blev budt til hofmiddag ... 
Ubehagelig var mig under denne kongres rabbiner-invasionen, 
som her mere end noget andet sted gjorde sig bred og ved den 
store banket celebrerede en mærkværdig form for Kosher
separatisme’.

Den første dags arbejde i sektionen blev domineret af 
den libanesiske delegation, de to jesuitiske patere 
Henri Lammens og Louis Cheikho, som, så vidt jeg 
kan se, her kom til deres første orientalistkongres. 
Mens Cheikho præsenterede forskellige nye arabiske 
publikationer fra Beirut, gav Lammens en gennem
gang af det umayyadiske palads Mshatta (Lammens 
1910). Dette var et led i hans store og banebrydende 
arbejde om umayyadedynastiet, som udkom samme 
år. Ellers var den væsentligste begivenhed forlaget E. 
J. Brills repræsentant Peltenburgs præsentation af det 
første lille hefte af Encyclopedia of Islam, islamstudiernes 
største resultat overhovedet, som siden 2007 nu ud
kommer i sin tredje udgave. Encyclopedia of Islam er i det 

væsentlige et produkt af beslutninger taget på de in
ternationale orientalistkongresser og peger dermed 
på en af deres største berettigelser, nemlig som fora 
for kollektive videnskabelige beslutninger: Udgivel
sen blev foreslået af William Robertson Smith ved ori- 
entalistkongressen i London 1892, og arbejdet blev sat 
i værk ved den følgende kongres i Geneve 1894. De 
første to hefter, som blev præsenteret i København, 
blev i øvrigt kritiseret for mangelfulde oversættelser 
fra tysk til engelsk og fransk (van Donzel 1991).

Også den følgende morgen stod i projekternes 
tegn. Professoren i Leipzig, August Fischer, forelagde 
her sin plan om en tidssvarende ordbog for det ældre 
arabiske (Actes 1909, s. 68 og 70). Den blev godt mod
taget, og en komité blev nedsat til at påbegynde arbej
det og organisere finansieringen. Første verdenskrig 
satte dog en stopper for projektet, og da Fischer i 
1930’erne søgte at genoplive det med det nye ægypti
ske Arabiske Akademis hjælp, led det igen skibbrud 
med udbruddet af anden verdenskrig (Fück 1950, s. 
8). Samme eftermiddag diskuterede man en række an
dre indlæg, hvoriblandt man bemærker den unge 
franske orientalist Louis Massignons første fremtræ
den med »de dødes vandring fra gravplads til grav
plads og fra sekt til sekt i Bagdad« (Massignon 1908). 
Eftermiddagen blev samtidig et farvel til den netop 
afdøde eminente jødiske orientalist Hartwig Deren- 
bourg, hvis indlæg om Yemen blev læst højt af præsi
denten for det jødiske forskningssamfund i Paris, Mo
ses Schwab.

Mandag morgen begyndte med det eneste mus
limske bidrag til sektionen om islam, tuneseren Abdul 
Wahabs »Etudes tunisiennes«. Herpå fulgte Gold- 
zihers eget indlæg, »Neuplatonische und gnostische 
Elemente im Hadith«, som vakte stort bifald. Dette 
indlæg må ses som en forlængelse af hans Muhammeda- 
nische Studien fra 1889, hvori han påviste senere ind
flydelser på de store autoriserede samlinger af Hadith, 
der ifølge den muslimske tradition ellers er ordrette 
gengivelser af udtalelser af profeten Muhammed. I 
den københavnske forelæsning diskuterer Goldziher 
imidlertid primært senere overleveret Hadithmate- 
riale hos muslimske mystikere (sufier) og filosoffer 
(Goldziher 1908). Samme morgen præsenterede den 
enlige svenske deltager i sektionen, universitetsbiblio
tekar K. V. Zetterstéen fra Uppsala, det nye svenske 
orientalistiske tidsskrift Le monde oriental: archives pour 
l’histoire et l’ethnographie, les langues et littératures, religions et 
traditions de I ’Europe orientale et de l’Asie.

Tirsdag var en kort dag, hvis vigtigste program
punkt var den amerikanske professor Israel Friedlån- 
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ders bidrag om »Der Prophet al-Chadir und der Alex- 
anderroman«, der placerede den muslimske tro på en 
art personificeret forsyn, kaldet al-Khidr, som et levn 
fra en hellenistisk fortælletradition. Interessen for le
gender og folketro er et gennemgående tema i tidens 
islamforskning, ligesom i øvrigt religions- og kultur
forskning generelt. Her er det også, vi finder det ene
ste danske bidrag, som jeg ikke ved hvad handler om; 
kongressens akter meddeler alene, at »M. Besthorn 
fait une communication sur l’anonyme de Copen- 
hague« (Actes 1909, s. 70).

Sessionens sidste dag, onsdag, bød atter på et fore
drag af Henri Lammens, denne gang om »triumvira
tet Abu Bakr, Umar og Abu Ubaida«, altså en fortolk
ning af rivaliseringerne efter profetens død i en ram
me hentet fra den romerske historieskrivning. Her 
præsenterede Lammens også første del af sin umayya- 
debog, ligesom en nyudgave af de Sacys hundrede år 
gamle grammatik blev forelagt, og svejtseren Max van 
Berchem fremlagde sin serie Corpus Inscriptionum Arabi
carum (Actes 1909, s. 71). Dagens hovednummer ifølge 
referaterne var dog utvivlsomt baron Max von Op
penheims lysbilledforedrag om »Neue Inschriften 
und Ergebnisse einer Reise durch Syrien, Mesopota
mien und Kleinasien«, hvor han søgte at påvise for
bindelser mellem nogle hulemalerier, han havde fun
det i Sueb Sar, og den babyloniske og hittitiske myto
logi (Orientalische Literaturzeitung 1908, 9, s. 437). Disse 
fund havde han allerede gjort i 1899, men han var si
den blevet kejserlig legationsråd i Cairo og havde i en 
årrække også beskæftiget sig med Tysklands mulighe
der i området (Caskel 1951). Von Oppenheim var en af 
de officielle repræsentanter for den kejserlige tyske 
stat på konferencen. I 1909 tog han sin afsked og le
dede en større arkæologisk ekspedition til Tell Halaf i 
Mesopotamien. Alligevel fik han i de følgende år en 
betydelig indflydelse i udenrigsministeriet i Wilhelm- 
strasse. Her var han manden bag den såkaldte »Islam
politik«, der gik ud på at placere Tyskland ikke bare 
som allieret med sultanen i Konstantinopel, men som 
»ven af 300 millioner muhammedanere«, som Kaiser 
Wilhelm havde udtrykt det ved Saladins grav i Da
maskus - i det håb, at hvis det skulle komme til en 
større europæisk krig, ville Tyskland være i stand til at 
mobilisere muslimerne i verden imod deres europæ
iske herrer, fx i Indien mod England, i Nordafrika 
mod Frankrig og i Kaukasus mod Rusland. Da den 
store europæiske krig faktisk kom seks år senere, var 
flere af de tilstedeværende orientalister involveret i 
propaganda af denne art.

Kongressens afslutning

Fredag den 20. august sluttede den store orientalist- 
kongres. Om formiddagen var man forsamlet i univer
sitetets festsal og hørte beretningerne fra de enkelte 
sektioner om planlagte arbejder, her særligt den ara
biske sektions planer om en ny ordbog for det ældre 
arabiske. Den græske delegation bragte Athen i for
slag til den næste kongres, og det blev vedtaget. René 
Basset overrakte de publicerede arbejder fra kongres
sen i Algeriet, men i København havde den nedsatte 
publikationskomité besluttet, at kun en fortegnelse 
over deltagerne og foredragene skulle publiceres, ikke 
foredragene selv. Det var den danske organisationsko
mité meget om at gøre at få understreget, at grunden 
til, at man ikke ville publicere bidragene i deres hel
hed, ikke var økonomisk (Sarauw 1908b). Der er ikke 
angivet nogen anden grund, men det er troligt, at man 
anså det for mere formålstjenligt at få folk til at publi
cere i de relevante fagtidsskrifter. Hovedtalen, som 
opsummerede kongressen, blev holdt af den tyske ge
sandt i Marokko, von Rosen, som sluttede med at tak
ke kongen og arrangørerne og udtrykke det ønske, at

Videnskaben i Danmark altid maatte være saa 
fuldt paa Højde med sin Tid og altid besidde saa 
fremragende Dygtigheder, som Tilfældet var nu, 
ligesom han haabede, at kommende Herskerhuse 
stedse vilde bevare en lignende Interesse for Vi
denskaben som det, der nu regerede her i Landet 
(Dagbladet 21/8 1908, s. 2).

Festmiddagen i Odd Fellow-Palæet var præget af lig
nende ros, smiger og takketaler, dog først påbegyndt 
»ved den femte Ret, der bestod af meget anerkendel
sesværdige Cametons rotis med tilhørende St. Mar- 
ceaux see,« da Professor Thomsen tog ordet og tak
kede kongen (Dagbladet 21/8 1908, s. 2).

Den danske presse var gennemgående begejstret 
for arrangementet, som den følte havde præsenteret 
København og Danmark på sit ypperste. Mest kritisk 
var en artikel i Dagbladet, underskrevet R.B., forment
lig Orientalisten Rasmus Besthorn, som særligt fandt, 
at arrangementet i Yachtklubben var »fuldstændigt 
mislykket«, fordi der ingen egentlig sammenkomst 
var, hvorfor de fremmødte orientalister havde skyndt 
sig ned i restaurationen eller ud på Langelinje:

Saaledes var Situationen de første tre Timer, om 
den senere er blevet bedre, maa Allah og hans 
Prophet vide. Men sikkert er det, at Komiteen 
ikke synes at have Interesse eller Forståelse for 
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sine Opgaver som Vært, og det maa meget be
frygtes, at de fremmede Orientalister vil forlade 
København med det Indtryk, at Danskerne er 
meget ugæstfrie - hvad de dog egentlig ikke er 
{Dagbladet, 18/8 1908, s. 2).

Jeg er ikke faldet over lignende kritiske udtalelser i 
den udenlandske presse. Berlingske Aften bragte med til
fredshed den tyske Sanskritist Arthur Pfangsts anmel
delse af kongressen i Frankfurter Zeitung, hvor Køben
havn blev kaldt »Kongresstaden par excellence« og 
kongressen blev beskrevet som helt særligt vellykket. 
Han sluttede med de varmende ord:

Lokalkomitéen havde gjort alt for at gøre Ophol
det behageligt for Kongressen. Glanspunktet var 
Modtagelsen i Raadhuset, hvor selve den herlige 
Bygning vakte almindelig Forbavselse. Kjøben- 
havn har vist sig for Orientalisterne som det, den 
er: en herlig By med en gammel Kultur, beboet af 
fortræffelige Mennesker, der, som de Danske over
hovedet, har naaet en beundringsværdig Højde i 
Civilisation (Berlingske Aften 24/8 1908, s. 1).

Det amerikanske tidsskrift "TheNation fremhævede især 
de imponerende resultater fra den tyske ekspedition 
til kinesisk Turkestan, hvor et hidtil ukendt arisk sprog, 
tocharisk, var blevet opdaget. Det sluttede med at fast
slå, at

Behovet for et fælles sprog ved internationale for
skerforsamlinger føltes vel nok mere presserende 
end nogensinde tidligere. Det officielle sprog var 
fransk, men ud over de officielle meddelelser 
hørte man hovedsageligt tysk, og endog nogle af 
dem, der havde anmeldt deres foredrag på en
gelsk, holdt dem på tysk. Det synes nu, som om 
tysk med tiden vil blive det fælles mødested i de 
lærdes forsamlinger (TheNation, 10/9 1908, årgang 
87, nr. 2254, NY, s. 230J).

Det glemte højdepunkt

Den internationale orientalistkongres er et naturligt 
højdepunkt i dansk orientalistiks historie, da det er 
den eneste gang, København har været vært for ver
dens førende orientalister inden for mange fag. Når 
den alligevel må kaldes et glemt højdepunkt, skyldes 
det, at den aldrig har været behandlet på mere end et 
par linjer. Det gælder næsten alle orientalistkongres- 
serne, til trods for de senere årtiers store interesse for 
orientalismen og orientalistikkens historie, men sær

ligt denne, og det skyldes nok især kildesituationen. 
For det første valgte man, i modsætning til tidligere 
kongresser, at nøjes med efterfølgende at publicere et 
lille bind med program og deltagere, men uden selve 
bidragene. For det andet udbrød der en avisstrejke i 
København netop i den uge, hvor kongressen fandt 
sted. For det tredje var kongressens resultater øjensyn
ligt ikke opsigtsvækkende nok til at sætte sig større 
spor i den udenlandske presse. Og for det fjerde synes 
de heller ikke at have sat sig store spor i arrangørernes 
indbyrdes korrespondancer; jeg har i hvert fald ikke 
kunnet finde ret meget stof. Det Kongelige Bibliotek 
opbevarer en del korrespondance mellem de delta
gende danske professorer og har naturligvis også kon
gressens udgivne akter. Desuden rummer det i hånd
skriftsamlingen en mappe med korrespondancen med 
deltagerne, samt med danske hoteller, jernbaner mv. 
Carlsbergfondets arkiv rummer de forskellige invita
tioner. Og Københavns Universitets arkiv, som ligger 
i Rigsarkivet, rummer sparsomme oplysninger om lo
kaletildelinger mv. Sammenlignet med orientalistkon- 
gressen i Stockholm og Kristiania tyve år forinden var 
København trods alt en mere begrænset begivenhed. 
For mange af deltagerne var Orientalistkongressen en 
stor oplevelse, og som flere af aviserne gør opmærk
som på, var det ikke mindst lejligheden til at møde de 
fagfæller, man kendte i forvejen, dem, man havde læst 
bøger af, og dem, man skulle lægge mærke til i frem
tiden, der var den helt forståelige drivkraft for mange. 
Men som vi har set i den semitiske sektion, var der 
også generelt i 1908 en udpræget fornemmelse og sans 
for forskningens kollektive karakter: Man søsatte fæl
les projekter, som man holdt hinanden underrettet 
om, og det var vigtigt at følge indlæg og planer til 
dørs. Orientalistikken var endnu af en størrelse, hvor 
den enkelte kunne føle sig som en værdifuld og skattet 
komponent i et stort og vigtigt maskineri.

Arthur Christensen havde endt sin foromtale af 
kongressen med at ytre håb om, at orientalerne også 
ville indfinde sig til denne kongres. Det blev så godt 
som ikke tilfældet - igen modsat Stockholm. Tvært
imod bestod delegationerne fra Libanon, Ægypten, 
Indien og Algeriet alene af orientalister, endda af den 
type, der virkede inden for mission og kolonial admi
nistration. BerlingskeAften skrev:

Af indfødte Orientalere findes der denne Gang 
kun faa: to fezprydede Tunesiere, en Kineser og 
en Japaner, en Hindu og en Dr. fra Ceylon, hvis i 
vekslende brogede Silkedragter klædte Hustru, 
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en karakteristisk indisk Type, vækker almindelig 
Opmærksomhed (BerlingskeAflen 18/8 1908, s. 1).

Denne orientalske udeblivelse er ganske bemærkel
sesværdig. Ikke mindst, fordi Arthur Christensen hav
de ret i, at videnskaben selv var i kraftig fremvækst 
rundt omkring i Asiens og Nordafrikas største byer. 
1908 er netop året for oprettelsen af det første mo
derne universitet i Cairo, men hverken akademikere 
eller officielle repræsentanter havde fundet vej op til 
København. Muligvis fordi Ægypten i 1908 stod på 
den anden ende ved nationalistføreren Mustafa Ka
mels død. Dette gjaldt endnu mere de andre mellem
østlige lande: I Det Osmanniske Rige havde Sultan 
Abd al-Hamid II i slutningen af juni været nødsaget 
til at genindføre den forfatning, han selv havde sat ud 
af kraft 30 år forinden, og efteråret 1908 blev præget 
af det ungtyrkiske kup, der året efter førte til hans de- 
tronisering. Også i Persien rasede kampen om den 
konstitutionelle revolution, og Frankrig var gået ind i 
Oudja og Casablanca i Marokko for at beskytte sine 
interesser efter antieuropæiske overfald. 1908 er et 
højdepunkt i en længere konstitutionalistisk og natio
nalistisk gæring mange steder. Året var også scene for 
andre udviklinger af langvarig social betydning, fx 
åbningen af den berømte Hijaz-bane fra Damaskus til 
Medina, der fandt sted ugen efter kongressen, og som 
fik antallet af årlige pilgrimme til Mekka til at svulme 
til helt nye højder.

Disse udviklinger var, som Arthur Christensen si
ger, ikke gået hen over hovedet på orientalistikken. 
Von Rosen og von Oppenheim er eksempler på en ny 
generation af forsker-politikere i Tyskland, og med på 
kongressen var flere af de brillante orientalister, som 
kom til at tegne denne nye tendens i forskningen. Til 
dem hører Carl Heinrich Becker, der netop havde 
overtaget en nyoprettet lærestol i orientalske civilisa
tioner ved det i 1907 grundlagte Kolonialinstitut i 
Hamburg, og som i 1910 oprettede tidsskriftet Der Is
lam. Og Martin Hartmann, tidligere dragoman (tyr
kisk tolk) og nu lærer i moderne tyrkisk og arabisk i 
Berlin, som netop i 1908 udsendte Die arabische Frage, 
den første bog, der tager arabisk nationalisme alvor
ligt, ja identificerer sig med den. Sammen med Georg 
Kampffmeyer (som også var til stede i København) 
grundlagde Hartmann i 1910 et selskab til studiet af 
den moderne islamiske verden i Berlin, og fra 1913 ud
sendte de sammen tidsskriftet Die Welt des Islams. Dette 
var for så vidt en efterligning af det franske Revue du 
Monde Musulman, som var begyndt at udkomme i 1906 

og alene havde politiske, sociale og intellektuelle rø
relser i den muslimske verden som tema. Netop i disse 
år tog en del af orientalistikken en udpræget sociolo
gisk og politisk drejning, i alt fald i studiet af islam. 
København 1908 fandt sted midt i disse udviklinger. 
Men selv om disse store skikkelser var til stede, kom 
de ikke med indlæg. Ikke et eneste indlæg i sektionen 
om det semitiske drejede sig om de enorme omvælt
ninger, som Arthur Christensen ellers havde indviet 
læserne af DetnyAarhundrede i. Og ikke i et eneste af re
feraterne af debatterne er det nævnt, at man diskute
rede sommerens store udviklinger i Konstantinopel, 
Kairo eller andetsteds. Var det, fordi det var vanske
ligt at snakke Marokko, når både franskmændene og 
tyskerne var talrigt til stede? Og vanskeligt at tale om 
Persien med både briter og russere repræsenteret? Var 
der tale om en bevidst politik fra arrangørernes side? 
Eller var der så store dele af den traditionelle Orienta
listik, som vendte sig imod presset fra den aktuelle 
verden, at det lykkedes dem at lukke den ude? I hvert 
fald kom der til at ske det, at også de fremtidige kon
gresser kun i ringe omfang tog de aktuelle begivenhe
der op til debat. Den nutidsorienterede Orientalistik 
kom op mod første verdenskrig - og særligt efter ita
lienernes og franskmændenes invasioner i Tripolita- 
nien og Marokko - til at begrænse sig til nationale of
fentligheder, mens den ældre Orientalistik fik lov til at 
være international. Måske endnu en grund til, at et 
højdepunkt som Orientalistkongressen i København 
kunne gå hen og blive glemt.

Note

Dette bidrag vil også blive publiceret i en antologi om de 
nærorientalske studiers historie i Danmark, redigeret af 
Johan Herman Rump.
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Molekylær gastronomi
- fra munden til hjertet og hjernen

AF KARL ANKER JØRGENSEN OG JOHN RASMUSSEN

Vi kender alle glæden ved at sætte os til et veldækket 
bord og få en gastronomisk oplevelse. De færreste er 
nok klar over, hvor meget af gastronomien der er ba
seret på kemi og fysik. Vi er så heldige at leve i et land, 
hvor der er overskud til at bringe køkkenet og labora
toriet sammen i den nye videnskabelige disciplin mo
lekylær gastronomi. Molekylær gastronomi har bragt 
nye aspekter ind i køkkenet i form af madlavningstek
nikker, sammensætning af smage og eksperimenteren 
med teksturer og strukturer (figur i). Dette er sket, 
fordi vore dygtigste og mest initiativrige kokke er be
gyndt at bringe viden og teknikker fra det kemiske la
boratorium ind i restaurationskøkkenerne.

Begrebet molekylær gastronomi stammer fra 1980’- 
erne, hvor den franske kemiker Hervé This og den en
gelske Oxford-fysiker Nicholas Kurti startede en serie 
workshops om de kemiske og fysiske aspekter ved 
madlavning (This 2005). Kurti udtalte dengang: »Det 
er en konstatering, at vi ved mere om temperaturen 
inde i en stjerne end inde i en soufflé.«

Hvad er molekylær gastronomi, og hvordan ad
skiller den sig fra fødevarevidenskab? This beskriver 
fødevarevidenskab som kompositionen og strukturen 
af fødevarer, og molekylær gastronomi som kulinari
ske transformationer og de sensoriske fænomener, der 
er associeret med at spise (This 2005).

Ser man på begreberne molekylær gastronomi og 
fødevareteknologi historisk, er der ingen klar adskil
lelse mellem disse begreber. Der var også forvirring 
om, hvorvidt kemi reelt var videnskab, og om madlav
ning var kunst eller håndværk. I »The London Papy
rus«, fundet i det gamle Ægypten, har man allerede 
beskrevet en tidlig form for molekylær gastronomi og 
fødevarevidenskab, idet en anonym forfatter angav en 
skala til at måle, hvordan kød, der var ved at gå i for
rådnelse, var lettere end friskt kød. I de følgende år
hundreder undergik kemi en stor udvikling, og 
mange teknikker, der var kendt fra tilberedningen af 
fødevarer, blev brugt i det kemiske laboratorium.

11474 udgav italieneren Bartholemeo Platina (tid
ligere Sacchi) kogebogen De honesta voluptate etvaletudine 
‘Om fornem nydelse og godt helbred’, hvori kemi, 
medicin og madlavning er smeltet sammen. En anden FIGUR i
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vigtig person inden for den tidlige molekylære gastro
nomi var Benjamin Thompson, amerikansk officer, 
opfinder og videnskabsmand, som kæmpede på den 
engelske side under Den Amerikanske Revolution. 
Hans studier af varme og forbrænding førte ham frem 
til opfindelsen af komfuret og til en forbedret kon
struktion af åbne ildsteder. I 1776 udgav han bogen 
On the Construction of Kitchen Fireplaces and Kitchen Utensils. 
Together with Remarks and Observations Relating to the Various 
Processes of Cookery andProposalforlmprovingThatMostUseful 
Art. Det siges, at Thompson opdagede væskekonvek
tion (varmestrømninger i væske), da han fik forbræn
dinger i munden ved at spise en tyk suppe, hvis visko
sitet forhindrede de indre lag af væsken i at blive af
kølet.

Nogenlunde samtidig med Thompson udførte den 
franske farmaceut Antoine-Augustin Parmentier som 
en af de første videnskabelige forsøg med mel og 
brød. Denne indsats gav kemiens betydning for mad

lavning stor anseelse og førte til udtalelsen: »madlav
ning er en slags kemi«. Parmentier blev dog mest 
kendt for at bringe kartoflens spiselighed til offentlig
hedens kendskab.

I 1800-tallet gik meget af den kemiske forskning 
hånd i hånd med udviklingen af fødevareingredien
ser. Det lykkedes den franske kemiker Michel Eugéne 
Chevreul at analysere fedtstoffer og fastslå deres ke
miske struktur. Dette fik enorm betydning for en ræk
ke fødevare- og stearinindustrier i Frankrig. Chev- 
reuls status var så høj, at da han i 1886 fyldte 100 år, 
blev det fejret som en national begivenhed, og han 
modtog lykønskninger fra mange statsoverhoveder 
og monarker, bl.a. dronning Victoria. Han var des
uden en af gerontologiens pionerer, og som 100-årig 
bestemte han sig for at studere alderdommens indfly
delse på det menneskelige legeme - et projekt, der 
stoppede med hans død i en alder af 102 år.

I den samme periode studerede den tyske kemiker 

figur 2 
Foto: Poul Ib 
Henriksen.
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FIGUR 3

Emil Fischer sukkerstoffers egenskaber. Dette fik sto
re konsekvenser for både kemi og madlavning, og han 
blev i 1902 som en af de første hædret med Nobelpri
sen i kemi for sit arbejde med sukkerstoffer.

I 1912 offentliggjorde den franske kemiker Louis 
Camille Maillard sine undersøgelser af aminosyrers 
kemiske reaktion med sukkerstoffer under varmepå
virkning (fx ved stegning) - kendt som Maillard-reak- 
tionen (aminosyrer er hovedbestanddelen af protei
ner). De enkelte fødevarer indeholder forskellige 
mængder og kombinationer af aminosyrer og sukker
stoffer, som danner de helt specifikke smagsstoffer 
ved Maillard-reaktionen, der giver fødevarer deres ka
rakteristiske smag. Man ved ikke meget om, hvilke 
specifikke molekyler der dannes ved Maillard-reaktio
nen, selvom store dele af smagsstofindustrien er base
ret på netop denne reaktion. Den kickstartes normalt 
først ved 140° C og frembringer den fantastiske dybde 
og smag, som stegt kød har. Indtil Maillard-reaktio
nen starter, vil kødet have mindre farve. Dette ses illu
streret ved to ens retter tilberedt ved henholdsvis ca. 
i2o°Cogca. i7O°C (figur 2). Ud over de to visuelt for
skellige udtryk er det også to vidt forskellige smagsop
levelser, man får.

Den enorme natur- og sundhedsvidenskabelige 
udvikling, der har fundet sted de sidste 100 år, har 
øget forståelsen for smag og lugt, og man er begyndt 
at forstå, hvordan molekyler i fødevarer vekselvirker 
med smags- og lugtreceptorer på tungen og i næsen 
og frembringer meget nuancerede smagsoplevelser.

Nobelprisen i fysiologi og medicin blev i 2004 tildelt 
amerikanerne Richard Axel og Linda Buck for deres 
opdagelse af lugtreceptorer og opbygningen af lugt
systemet - det olfaktoriske system (Axel 2005, Buck 
2005).

Hvordan vi smager og lugter

På tungen er der fem basale smagsfangere, de såkaldte 
receptorer, som er ansvarlige for henholdsvis salt, 
surt, sødt, bittert og umami. Disse receptorer er place
ret forskellige steder på tungen, som vist på billedet af 
Einstein (figur 3).

Saltsmagen opstår, når der er natriumklorid (NaCl 
- bordsalt) til stede og i mindre udstrækning andre 
salte. Smagen fremkommer ved, at natriumionen pas
serer direkte gennem receptorens ionkanal, hvilket le
der til en aktivering af saltsmagen.

Den syrlige smag stammer fra, at hydrogenionka- 
nalen påvirkes af koncentrationen af syre (H :>O+ - til
stedeværelsen af protoner) i maden. Hydrogenionen 
hæmmer samtidig calciumkanalen, hvilket forøger 
den sure smag yderligere.

Tilstedeværelsen af sukker, nogle få proteiner og 
enkelte andre molekyler på tungen giver den søde 
smag. Smagen skyldes de såkaldte aldehyder og keto
ner i sukkerstoffer, som aktiverer en række receptorer, 
der sidder på smagsløgene. For at hjernen kan regi
strere den søde smag på tungen, skal mindst to for
skellige typer af receptorer aktiveres. Smagsoplevel
sen er nært forbundet med, hvor effektivt aldehyder 
og ketoner aktiverer receptorerne.

Det bitre er den smag, der detekterer molekyler 
med basiske egenskaber. Mange finder den bitre smag 
ubehagelig, og flere evolutionsbiologer mener, at det
te ubehag skyldes et evolutionært udviklet forsvar 
mod toksiner som fx alkaloider - basiske forbindelser, 
der kan være særdeles giftige. Behagelig smagsmæs
sigt er derimod den bitterhed, der findes i krydderur
ter, fx humlens herlige smag i øl.

Umami - også kaldet kødsmag - er den sidste af de 
fem basale smage, der er relateret til tungen. Man me
ner, umamismagen skyldes, at såkaldte glutamatre- 
ceptorer registrerer tilstedeværelsen af glutaminsyre, 
en naturligt forekommende aminosyre i kød, ost, sup
per og andre proteinholdige fødevarer. »Det tredje 
krydderi«, hvis kemiske navn er mononatriumgluta- 
mat, og beslægtede kemiske forbindelser aktiverer og
så umamireceptorerne og udøver herved den kendte 
smagsforstærkende virkning. Andre kemiske forbin
delser er også blevet identificeret som umamiforbin-
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delser, bl.a. 5 '-guanosinmonofosfat (GMP) og 5 z-ino- 
sinmo no fosfat (IMP), og der er rapporteret om syn
ergi mellem disse forbindelser og glutamat. Den na
turlige aktivering af umamireceptorer og en begyn
dende forståelse for deres funktioner har initieret ud
viklingen af nye smagsvarianter inden for molekylær 
gastronomi baseret på umami.

I 2005 offentliggjorde en fransk forskergruppe, at 
den muligvis havde identificeret en sjette receptor på 
tungen - en fedtreceptor. Nogle mener, at det kan væ
re en forklaring på, hvorfor mange holder af friture
stegt mad. Der er evolutionsbiologer, som mener, at 
den mulige tilstedeværelse af en fedtreceptor på tun
gen er til for at sikre, at vi indtager energirig kost un
der mangel på føde.

To andre interessante fænomener er knyttet til tun
gen: »falsk varme« og »falsk kulde«. Den »falske var
me« kan opstå ved indtagelse af stærkt krydret mad 
og skyldes kemiske forbindelser som capsaicin, det 
stof, der giver chili dens stærke og skarpe smag. Den 
varme fornemmelse skyldes, at disse forbindelser akti
verer en nerveioncellekanal kaldet TRP-Vi, den sam
me kanal, som aktiveres ved reel varme. Den »falske 
kulde«-fornemmelse kan opstå ved indtagelse af fx 
mentol, kamfer og pebermynte. Fødevarer, der inde
holder disse forbindelser, påvirker ionkanalen TRP- 
M8 på den nervecelle, der ellers signalerer kulde.

Hvor tungen er begrænset til få, men meget basale 
smagsindtryk, er næsen noget mere kompliceret (Axel 
2005, Buck 2005). Hos mennesket er lugtesansen ofte 
blevet betragtet som en æstetisk sans - en sans, der 
kan fremkalde blivende tanker og minder - hvem kan 
ikke huske lugte fra sin barndom? Lugtesansen er en 
primær sans, som bruges til at detektere føde, fjender 
samt valg af mage. Vi mennesker kan lugte 10.000- 
100.000 forskellige molekyler, som hver har deres spe
cifikke lugt (figur 4). Disse molekyler er relativt små 
og letflygtige, og deres lugt er nært knyttet til deres 
struktur. Ovenfor ses nogle af disse molekyler med an
givelse af deres velkendte lugte. Meget små variatio-

FIGUR 5. Opbygningen aflugtreceptorer og lugtsystemet i næsen: 1. Lugtmo
lekylerne bindes til lugtreceptorerne i sanseceller i næsehulen. 2. Lugtrecepto
rerne er fordelt over næsehulen, og når de aktiveres ved binding aflugtmole- 
kyler, sendes og samles denne information i form af elektriske signaler i for
skellige lugtkolber (glomerulus) som illustreret i 3 og 4. Hver lugtkolbe sen
der informationen videre til hjernen. Gengivet med tilladelse fra Angewandte 
Chemie International Edition.

ner i den kemiske struktur eller det forhold, at mole
kylerne er spejlbilleder af hinanden, kan give mar
kante lugtforskelle og derfor helt forskellige sanseop
levelser. Et eksempel på spejlbilledmolekylers forskel
lige lugt er appelsin og citron. De molekyler, der giver 
disse frugter deres karakteristiske smag, er fuldstæn
dig identiske - sat sammen af de samme atomer og på 
den samme måde, men molekylerne er spejlbilleder af 
hinanden - de er tredimensionelt forskellige. En for
skel, der synes ubetydelig, men som vores forfinede 
næse uden problemer kan detektere.

For molekylære videnskabsfolk, der er interesse
rede i hjernen, er det en fascinerende udfordring at 
forstå mekanismen, der gør, at et organ kan veksel
virke med den mangfoldighed af forskellige moleky
ler, som har hver deres særegne lugt, og at forstå, 
hvordan disse molekylers forskellige lugte transfor
meres til sanseoplevelser i hjernen.
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Lugtmolekyler detekteres ved, at de bindes til de 
millioner af lugtsensoriske neuroner - lugtreceptor- 
molekyler - der udgør lugtepitelet, et område på ca. 3- 
4 cm2 i næsehulen. Hver type receptor genkender en 
bestemt del af lugtmolekylerne, fx kemiske grupper, 
eller genkender, hvor mange atomer der er i moleky
let. Hver type lugtmolekyle binder sig til flere typer af 
receptorer med forskellig styrke, og mange lugte skyl
des i realiteten en blanding af forskellige lugtmoleky
ler, der tilsammen aktiverer mange lugtreceptorer 
samtidig. Lugtmolekylerne skal passe ind i bestemte 
lugtreceptorer som en nøgle i en lås, for at recepto
rerne bliver aktiveret. Når lugtmolekylerne har aktive
ret lugtreceptorerne, sendes der inden for en tusinde
del af et sekund et elektrisk signal, som samles for 
hvert enkelt lugtstof i et bestemt lille område, glome
rulus - en slags lugtkolbe, der er lokaliseret over næ
sehulen - inden det samlede signal sendes videre til 
forskellige dele af hjernen (figur 5; Axel 2005, Buck 
2005).

For at kunne mærke de forskellige smagsrecepto
rer kan man lave et simpelt smagsforsøg med jelly
beans med kanelsmag. Hvis man tager en bønne i 
munden og holder sig for næsen, aktiveres syrerecep
torer (de såkaldte hydrogenionreceptorer) på tungen, 
medens de områder i næsen, hvor det elektriske signal 
fra kanellugten samles, overstimuleres. Hvis man der
efter åbner for lugtreceptoren i næseslimhinden ved 
at fjerne fingrene fra næsen, opnås en meget kraftig 
kanelssmagsoplevelse, der overskygger den første syr
lige smag.

Lugtgenkendelsen i hjernen er direkte forbundet 
med vores gener, og det er lykkedes forskere at isolere 
de gener, der koder for lugtreceptorerne (Axel 2005, 
Buck 2005). Det humane genom (arvemassen) inde
holder ca. 500 lugtreceptorer, medens der er identifi
ceret ca. 1300 i musens genom. 2-3% af vores genom 
koder for lugtesansen, og evnen til at skelne forskel
lige lugtstoffer er således genetisk bestemt. Evnen til 
at lugte er derfor meget individuel og afhængig af, 
hvilke lugtreceptorgener man fra naturens hånd er 
udstyret med. Der er mennesker, som er ude af stand 
til at lugte bestemte stoffer - de er anosmiske, lugt
blinde.

De molekylære gastronomiske udfordringer 
- den kemiske indtrængning i køkkenet

Det er forståelsen for sammenhængen mellem mole
kylers struktur og deres vekselvirkning med smagsre
ceptorerne på tungen og lugtreceptorerne i næsehu-

FIGUR 6

len, der nu inspirerer mange kokke til at udvikle koge
kunsten inden for molekylær gastronomi.

Nu gælder det så om at tage imod de molekylære 
gastronomiske udfordringer og de smags- og lugt
mæssige muligheder, som det molekylære kendskab 
til råvarers og krydderiers kemiske sammensætning 
og slægtskab kan give os af nye sansestimulationer. 
Med den viden kan vi optimere og udvikle påvirknin
gen af alle vore sanser. Vi skal i dag ikke bare smage og 
lugte maden - vi skal også se, føle og høre, hvad vi spi
ser.

Kemien har gjort sit indtog i køkkenet med både 
viden og teknologi. På det teknologiske plan finder 
man nu apparatur fra det kemiske laboratorium, fx 
skilletragte, vakuumrotationsfordampere, vanddamp
destillationer og flydende kvælstof til »momentan« 
frysning. Vakuumrotationsfordamperen har i århund
reder spillet en central rolle i kemikerens laboratori
um til at fjerne opløsningsmidler fra kemiske reak
tionsblandinger under milde betingelser (figur 6).

Opkoncentration, også kaldet inddampning, er et 
vigtigt element i tilberedningen af mad og fremstillin
gen af gastronomiske oplevelser. I køkkenet foregår 
det traditionelt på en pande eller i en gryde, hvor man 
opvarmer maden til vands kogepunkt ved ioo° C. Den 
moderne kok benytter i stedet vakuumrotationsfor
damperen til at lave ekstrakter og opkoncentrere 
smag (figur 8). Med den kan man ved hjælp af va- 
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kuum reducere normaltrykket på i atmosfære til et la
vere tryk og derved ekstrahere smagsstofferne ved la
vere temperatur. Disse betingelser er meget mildere 
for smagsstofferne og vil derfor påvirke dem mindre 
end koncentration ved højere temperatur.

Et eksempel er kokken Thorsten Schmidts (Mal
ling & Schmidt) eksperimenter med at lave en nordisk 
variant af den klassiske bearnaisesauce med smagen af 
grannåle som krydderi. Vil man på traditionel vis lave 
et ekstrakt af grannåle ved at ekstrahere smagstof
ferne med en vand-alkohol-blanding, vil det normalt 
finde sted ved opvarming i en gryde. Ved denne pro
ces ekstraheres smagsstofferne ved vand-alkohol- 
blandings kogepunkt - ca. 8o-ioo° C. Men de moleky
ler, som giver grannålene deres karakteristiske lugt og 
smag, undergår ved denne temperatur en række kemi
ske reaktioner, som påvirker smagen. Anvendes der
imod en vakuumrotationsfordamper, kan man redu
cere ekstraktionstemperaturen og herved få langt fær
re påvirkninger og kemiske forandringer, hvorved 
den velkendte duft af grannåle bevares.

Ekstraktion af smagstoffer fra fødevarer ved be
stemte temperaturer under kontrollable betingelser 
har vundet indpas i mange førende restauranter. Juan 
Mari Arzak og datteren Elene Arzak leder »en flok al
kymister« i deres restaurant Arzak i San Sebastian 
(figur 7). På billedet ses de foran deres lager af ekstrak
ter, »1,000 Ingredient Flavor Bank«, som de anvender 
til at lave magiske retter i deres trestjernede Michelin- 
restaurant.

Vakuumrotationsfordamperen kan også anvendes 
til inddampning af saucer. Opkoncentreres en fiske
fond på normal vis i en gryde ved ioo° C, fås én smags
oplevelse, men sker koncentrationen i en vakuumrota
tionsfordamper ved 70° C, ændres smagen på grund 
af de mildere betingelser.

Kendskabet til umamireceptoren har lokket man
ge til at »spille« på denne receptor ved smagsoplevel
ser. Umami er til stede i meget af den mad, vi spiser, fx 
tomater, parmesan, svampe og ansjoser. Specielt har 
tomater tiltrukket sig interesse i forbindelse med uma - 
mi. Videnskabelige undersøgelser har vist, at de kemi
ske forbindelser, der frembringer umamismagen, fin
des i op til seks gange højere koncentration i tomatkø
det end i overfladen af tomaten (Oruna-Concha m.fl. 
2007). Den naturlige umamismag i tomater kan for
stærkes ved at drysse køkkensalt på overskårne toma
ter, idet umamismagen forstærkes af natriumionen i 
køkkensalt. Umamismagen intensiveres af salt og sødt 
og balancerer bittert og surt.

En interessant molekylær gastronomisk sammen

sætning baseret på umami er tomater og vanilje. Hen
sættes soltørrede tomater natten over i en vaniljelage, 
fås en interessant smagsoplevelse baseret dels på to
maternes aktivering af umamireceptoren på tungen, 
dels på vaniljelugtstoffernes aktivering af lugtrecepto
rerne i næsen, som i samspil med umami på tungen gi
ver en overraskende smagskombination. Et andet ek
sempel er røget lakseis kombineret med umami, der 
giver en helt anderledes smag, hvor det ikke er den 
normale søde issmagsoplevelse, man får.

Kombinerer man forskellige fødevarer med for
skellige umamiforbindelser, giver det ifølge Heston 
Blumenthal en »smagseksplosion« (Blumenthal 2006). 
Denne eksplosion kan opleves ved at tilsætte gluta- 
matrige fødevarer til andre, som har spor af 5 '-inosin- 
monofosfat (IMP) - kom fx svampeketchup på en 
steak, eller drys lidt parmesan på en margarita.

Et andet område, hvor kemien har stor indflydelse 
på den gastronomiske oplevelse, er i eksperimenter 
med konsistens. Ved at flytte smage over i andre uni
verser som geleer og skum kombineres forskellige 
smagsuniverser (figur 8).

FIGUR 8

figur 7
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Et eksempel på en kombination af forskellige 
smagsuniverser er kaviar og hvid chokolade. Kaviaren 
giver en »salteksplosion« i munden, som spreder og 
aktiverer chokoladesmagen. Samtidig har kaviar og 
hvid chokolade et molekylært fællesskab, idet de om
sættes på samme måde og undergår samme gærings
processer; derved kan de indgå i en unik fælles smags
oplevelse, selvom de ikke har fælles smagsstoffer.

En af de store udfordringer inden for den moleky
lære gastronomi er at anvende viden om lugtmoleky- 
zlers kemiske sammensætning, opbygning og fore
komst sammen med viden om lugtreceptorerne og op
bygningen af lugtsystemet til at frembringe nye og an
derledes sansestimuleringer. Dette kan gøres ved at 
undersøge de kemiske kompositioner; de fødevarer, 
som indeholder kemiske forbindelser med samme 
grundstruktur og funktionaliteter, aktiverer sandsyn
ligvis de samme typer af lugtreceptorer i næsehulen 
og dermed de samme dele af hjernen. Konceptet om
tales som »flavor pairing« og er baseret på et kemisk 
eller biologisk slægtskab, hvor kendskabet til, hvilke 
kemiske forbindelser fødevarer indeholder, kan ud
nyttes til at udvikle interessante kombinationer med 
nye spændende smagsoplevelser til følge.

Ingredienser, som »går godt sammen i mad«, be
sidder ofte de samme lugtmolekyler. En af grundene 
til, at jordbær med mælk eller fløde er »en klassiker«, 
er, at begge indeholder en klasse af molekyler, som 
hedder butanoater. Man kan med udgangspunkt i én 
bestemt kemisk forbindelse undersøge, i hvilke føde
varer denne indgår, og prøve at anvende det kemiske 
fællesskab til nye kombinationer. Fx indgår den kemi
ske forbindelse nerylacetal i kakao, ingefær og man
darin, og netop derfor er deres lugte kendt for deres 
komplementære egenskaber.

Vores hænder er spejlbilleder af hinanden og har 
derfor en forskellig tredimensionel opbygning, lige
som de molekyler, der giver appelsin og citron hver 
deres karakteristiske smag, og som blev omtalt oven
for (figur 4). Linalool er også en kemisk forbindelse, 
der kan forekomme i to forskellige spejlbilledformer. 
Den ene findes i ananas, jordbær, mango, humle, 
guava, ferskner og blommer, medens den anden fore
kommer i laurbær, lavendel og basilikum. Kombine
rer man ananas med laurbær eller jordbær med basili
kum i en ret, vil de to molekyler, der findes i hver sin 
spejlbilledform i frugten og i krydderiet, aktivere for
skellige receptorer i næsen; den er så fint et organ, at 
den kan genkende molekyler som spejlbilleder af hin
anden. Herved opstår en smagsoplevelse, der er me

get forskellig fra den, man ville få, hvis man spiste 
frugten og krydderiet hver for sig.

Fenoler er en stor klasse molekyler, der forekom
mer i en række forskellige fødevarer. Med udgangs
punkt i forekomsten af fenoler fremkalder smag base
ret på kaffe i kombination med tomater eller asparges 
en ny og anderledes oplevelse. Et andet eksempel er 
gran, grønne peberkorn og mango; disse tre fødevarer 
indeholder den samme gruppe af smagstoffer - terpe- 
nerne. Denne samhørighed bevirker, at blandinger af 
ristede pinjekerner, grønne madagascarpebre og man
go giver en udpræget smagsfornemmelse af gran.

Kombinationen af basmatiris, hummer og pop
corn, der har et kemisk fællesskab i stoffet acetylpyro- 
lin, giver en karakteristisk »roasted« smag (roasting: 
stegning med tør varme fx i ovn).

Nogle smagsoplevelser kan også være baseret på, 
at det, vi spiser, meget hurtigt nedbrydes i munden, 
og at der ved denne proces dannes smagsstoffer, som 
er komplementære. Et eksempel er kombinationen af 
marcipan og safran. I safran findes et molekyle, safra
nal, hvis molekylære struktur er nært beslægtet med 
benzaldehyd - det molekyle i marcipan, som giver 
marcipanen dens karakteristiske smag. Safranalmole- 
kylet er i safran bundet til et sukkermolekyle, men når 
maden tygges, brydes bindingen mellem disse to mo
lekyler i munden, således at smagen af safran og mar
cipan går op i en højere enhed.

Ovenstående er blot nogle eksempler på og værk
tøjer til, hvordan forståelsen for kemien kan hjælpe 
med til at udvikle gastronomiens muligheder, ikke 
blot for at forfine og forenkle, men også for at nyskabe 
det særegne nordiske køkken.

Nordiske kokke og restauranter kæmper bravt for 
at markere det moderne køkken internationalt, og de 
eftertragtede Michelinstjerner er nu blevet opnåelige. 
Tidligere tiders danske underdanighed over for de 
klassiske køkkener er blevet sat i baggrunden og er
stattet af troen på kvaliteten af vores nordiske egenart 
og anerkendelsen af, at vores faglige kulinariske dyg
tighed ikke ligger under for andre køkkener.

En gruppe nordiske kokke udarbejdede i 2004 
»Det Ny Nordiske Køkkenmanifest« (http://www. 
nordiskkoekken.dk) for at fremme det nordiske køk
ken. Manifestet bygger bl.a. på råvarer, som bliver 
særligt fremragende i vores klimaer, landskaber og 
vande. Kravet om velsmag skal forenes med moderne 
viden om sundhed og velvære. Der skal udvikles nye 
anvendelser af traditionelle nordiske fødevarer, og 
man skal forene de bedste nordiske tilberedningsme
toder og kulinariske traditioner med impulser udefra.

MOLEKYLÆR GASTRONOMI 259



Vikingetidens mad og de fremmede

Men er nutidens madlavning med anvendelsen af mo
lekylær gastronomi et historisk gennembrud, noget 
helt nyskabende, som kan gøre det nordisk køkken 
lige så eftertragtet som det franske, italienske, kinesi
ske, mexicanske mv., eller bygges der blot videre på 
århundreders erfaringer?

Danskerne er et folk, der har formået at hævde sig 
på videnskabelig og faglig dygtighed, opfindsomhed 
og eventyrlyst - og vi har stort set altid formået at ud
nytte givne situationer til vores eget bedste - også in
den for madlavningen.

Den daglige madlavning i Danmark var i mange år 
desværre kendt for at være lidt kedelig. Hvor mange 
husker ikke, da der kun var tre hovedkrydderier i køk
kenet: salt, peber og kulør - det sidste et produkt ved 
en kemisk reaktion mellem sukker og ammoniak. Med 
emhætten i de nye typehuskøkkener kom serien af 
pæne små glas med eksotiske krydderier som karry, 
paprika, kanel, ingefær, nelliker, muskat, og i køleska
bet fik man nye spændende produkter som hvidløg og 
peberfrugter - eksotiske krydderier, som var fra frem
mede kulturer og nærmest ukendte herhjemme. Men 
vores forfædre - vikingerne - kendte dem godt. Alle
rede i vikingetiden var det danske køkken et interna
tionalt køkken med mange fremmede ingredienser.

Desværre findes der ingen nedskrevne opskrifter fra 
vikingetiden.

I midten af 1200-tallet skrev den danske læge Hen
rik Harpestreng om kendte urters og rødders dyder 
(Kristensen 1908-1920, Hauberg 1936; nu udgivet af 
Studér Middelalder på Nettet, http://smn.dsl.dk). 
Han beskrev hovedsageligt urter, krydderier og rød
ders virkning på kroppen, men supplerede med vej
ledning og opskrifter til fremme af de smagsmæssige 
egenskaber ved indtagelsen - et eksempel på tidlig 
dansk molekylær gastronomi. For en gastronomisk op
dagelsesrejsende er indholdet af Henrik Harpestrengs 
værker forunderligt; han beskriver eksotiske krydde
rier som galanga, ingefær, kanel, peber og hvidløg - 
de fremmede krydderier, vi bruger i dag, har således 
været tilgængelige herhjemme i mere end 800 år.

Mange muligheder for kulinariske forbedringer 
blev tilgængelige med kristendommens indtog i Dan
mark via munkenes omfangsrige urtehaver, kål- og 
frugtgårde. Men allerede langt tidligere havde vikin
ger kunnet hjembringe specialiteter fra Mellemøsten 
og så langt væk som Kina. På vikingernes færd ad de 
russiske floder og videre mod øst har de mødt og haft 
mulighed for at handle krydderier med kinesiske 
købmænd (figur 9). Transporttiden fra Middelhavet

figur 9. Sø
sætningen af 
»Søhingsten af 
Glendalough« i 
2004. Foto: Poul 
Ib Henriksen.
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figur io. Gæstebud anno 1042, genskabt i 2004 og serveret for Hendes Majestæt Dronning Margrethe II: Kokken 
har måttet bruge, hvad fiskeren har fanget samme dag, og de ål, der er gået i rusen. Røget helt og laks er bragt med 
af gæster fra det vestjyske. To vildsvin er blevet slagtet og tilberedt på bedste vis. Der er sänket svampe i skoven. 
Fløde er blevet kærnet til smør, og restvallen (butter-mælken) er kogt til friskost. Rug, hvede og spelt er blevet 
valset og malet til mel, og byggen har man kogt grød på. Fra Oseberg har gæster bragt fjeldtørret fenalår og brun 
gedeost. Mølleren har allernådigst malet hasselnødder, så en skjoldkage kan forsøde gæstebuddet. Foto: Poul Ib 
Henriksen.
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hjemover var overkommelig, så de hurtige langskibe 
og knarrer (handelsskibe) var i stand til at hjembringe 
friske varer fra fjerne destinationer, og det var derfor 
imponerende, hvad det danske køkken kunne diske 
op med for 800-1000 år siden.

Arkæobotaniske og arkæozoologiske analyser af 
bopladsfund fra Danmark og tilstødende områder 
(hovedsagelig Ribe og Hedeby ved Slesvig) har givet 
vigtige oplysninger om, hvilke fødevarer der var til
gængelige på daværende tidspunkt (Vikingeskibsmu
seet 2004). Nedenfor er gengivet, hvilke husdyr man 
holdt, og hvad den vilde og marine fauna, samt bota
nikken bidrog med i datidens køkken:

Husdyr: Får, ged (mælk), hest, kvæg (mælk), svin, 
gæs (æg), høns (æg).

Vild fauna: Brun bjørn, elg, hare, kronhjort, ren, 
vildsvin, urokse, andefugl, gåsefugl, svane.

Marin fauna: Aborre, fladfisk, gedde, gråsej, helt, 
hornfisk, laksefisk, lange, kuller, makrel, pighaj, 
sandart, sild, sildehaj, stør, torsk, multe, ål, grøn
landssæl, gråsæl, ringsæl, spættet sæl.

Botanisk materiale: Byg, rug, havre, hirse, hvede, 
hør, opiumvalmue, ært, hestebønne, blomme, 
blåbær, brombær, kirsebær, fersken, hindbær, 
hyben, hyld, skovjordbær, slåen, vin, æble, agern, 
bog, hvidtjørn, hassel, valnød, røn, gulerod, 
kvan, kørvel, nælde, selleri, skvalderkål, agersen
nep, hvidmelet gåsefod, humle, koriander, kom
men, mjødurt, mynte, peberrod, pileurt, porse, 
spergel, timian.

Tilberedningen af datidens råvarer skete med vikinge
tidens madlavningsfaciliteter. Der var langilden, den 
indendørs bålplads med hængende jerngryder i tre
fod, riste til grillering, pander til stegning. Man havde 
desuden lerklinede kuppelovne til brødbagning. På 
grund af brandfaren fandtes ovnene i afstand fra boli
gen.

Selvom kemien ikke var opfundet som disciplin 
endnu, blev kemiske processer i høj grad brugt, når 

årstidens råvarer skulle konserveres og gøres anvende
lige i en længere periode. Metoder som dehydrering/ 
tørring og røgning, saltning, syrning, gæring og fer
mentering i form af kontrolleret forrådnelse blev over
leveret fra generation til generation.

Var man så privilegeret at få gæstebud med konge
lig deltagelse på en sensommerdag i 1042, måtte kok
ke og trælle lave en festmenu af alt, hvad der var mu
ligt at få tag i fra ovenstående liste (figur 10). Et sådant 
gæstebud blev genskabt og serveret for Hendes Maje
stæt Dronning Margrethe II, da det genbyggede lang
skib »Søhingsten af Glendalough« i 2004 skulle navn
gives i Roskilde af Majestæten.

Velbekomme!
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