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Hendes Majestæt Dronning Margrethe II’s 70-årsfødselsdag 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 indsnævres 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 somfremmedangst, frem
medfølelse ogfremmedsprog. Når der i dag ivres mod frem
medord, tænker næppe nogen på at udrensefremmed,
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 diversitet 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
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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

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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