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Feudalismens økonomi i Europa kulminerede, den industri-

elle revolution med dampmaskinen satte i gang, og europæer-

ne systematiserede global arbejdsdeling og handel med totalt

herredømme til søs og magtfulde kolonier rundt om i verden.

Nu var verden og livet ikke længere styret af Gud, men af for-

nuftige love, som mennesket kunne erkende og udnytte, og

de menneskelige fællesskaber baserede sig på frie og lige men-

neskers indgåelse af en fornuftig kontrakt. Oplysning var,

med Immanuel Kants berømte definition, menneskets ud-

gang af dets selvforskyldte umyndighed, og oplysningens

valgsprog formulerede han som ”Hav mod til at betjene dig af

din egen forstand!” 

Denne verdsliggjorte verdensopfattelse med dens udvikling af

en empirisk erkendelsestradition har sammen med det globa-

le udsyn været et helt specielt europæisk fænomen. Måske

finder vi heri det egentlige grundlag for Europas politiske og

økonomiske verdensherredømme, som derefter udviklede sig,

og for den videnskabsopfattelse, som stadig er globalt domi-

nerende. Dette var perioden, hvor de eksperimentelle viden-

skaber blev grundlagt, og hvor varetagelsen af dem blev lagt

ind i det, der blev til det moderne universitet. 

Både oplysningstidens mangfoldighed og dens grundlæggen-

de betydning for nutiden viser sig i de mange forskellige

bidrag, dette værks forfattere – alle forskere på det nye store

Aarhus Universitet – ud fra mange forskellige faglige perspek-

tiver bidrager med. Bogen er en mosaik af oplysningstidens

vigtigste tanker og begivenheder og ligger i forlængelse af

Renæssancens Verden.
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”Der skal skrives bøger på dansk om allehånde nyttige
videnskaber og håndværk”.

Sådan sagde Københavns Universitets rektor, Rasmus
Bartholin, i 1674, og han fortsatte med at betone, at
derved kunne man fremme danskernes flid og fore-
tagsomhed. Bartholin kunne konstatere, at jævne folk
havde en tilbøjelighed til at tilbringe deres fritid på
kroer og værtshuse, og de kunne på helligdage lægge
sig ud med andre folk, bruge skældsord, yppe klam-
meri og søge de simpleste fornøjelser. Midlet mod al
denne dårligdom var ifølge Rasmus Bartholin, at man
på dansk udgav skrifter om blandt andet de forskellige
videnskaber og på den måde gav mange mulighed for
at samle kundskaber. Dette ville anspore de fleste til
dyd og arbejdsomhed – ja selv kvinderne ville have
glæde heraf, så de ikke forfaldt til tant og fjas.

Denne store samfundsmæssige nytte af universite-
tets forskningsformidling på dansk – som Rasmus
Bartholin i øvrigt agiterede for på latin – fremgår af et
af bidragene i denne bog om Oplysningens Verden.
Selv om jeg måske ikke lige ville formulere det på
samme måde og slet ikke på samme sprog, betragtes
formidling af universitetets forskning også i dag som
så vigtig, at den indgår i universiteternes formålspara-
graf ved siden af forskning og undervisning – nu som
et centralt element i opbygningen af Danmark som et
videnssamfund i en globaliseret verden.

Universitetets formidling af kundskaber på dansk
til en bredere offentlighed skulle dengang og skal sta-
dig underholde på et lødigt niveau. Forskningsfor-
midlingens opgave er dog ikke længere at ruste dan-

skerne mod moralsk og socialt forfald, men mod
internationale konkurrenter.

Aarhus Universitet udsendte i forbindelse med re-
næssanceåret 2006 og som et led i universitetets for-
midlingsstrategi en tilsvarende bog om Renæssancens
Verden. Da den fik en yderst positiv modtagelse, blev
det besluttet at udgive en tilsvarende bog om oplys-
ningstiden – den periode hvor den tvivl, der karakteri-
serede renæssancen, blev omsat til de fundamentale
principper for erkendelse, som stadig har gyldighed.
Oplysningstiden var den periode, hvor det moderne
universitet og mange videnskaber blev grundlagt,
hvor empiriske iagttagelser og eksperimenter blev
vejen til en ren verdslig indsigt i verden, og denne
periode synes også at have bidraget væsentligt til den
globale dominans, Vesteuropa herefter fik. Dengang
som nu var målet at forstå de kræfter, der styrede ver-
den og mennesket. Mens målet dengang var at beher-
ske verden med henblik på at fremme menneskelig
lykke og velstand, er vi nok blevet lidt mere ydmyge i
forhold til denne magtbestræbelse i dag, men den øv-
rige del af målet er stadig intakt.

Bredden i oplysningstidens fornyelse afspejler sig i
denne bog ved, at der er bidrag fra samtlige universite-
tets fakulteter samt fra næsten alle de nye hovedområ-
der, der nu er blevet en del af Aarhus Universitet. Op-
lysningens Verden afspejler næsten alle aspekter af den
tids erkendelsesmæssige tilgang til verden, og det er
mit håb, at den vil blive modtaget på samme positive
måde som Renæssancens Verden blev det.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Forord
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Hvorfor var det Vesteuropa eller Nordvesteuropa, der
efter middelalderen ekspanderede og blev globalt do-
minerende? Det er et ofte tilbagevendende spørgsmål i
studiet af verdenshistorien. Andre civilisationer synes
i tilbageblikket og på forskellige tidspunkter forud for
den europæiske ekspansion at have haft lige så gode
eller måske bedre forudsætninger for at gennemgå en
lignende udvikling. Romerriget er et historisk eksem-
pel på sådanne muligheder på det europæiske konti-
nent, mens Kina og Indien er oplagte eksempler på
civilisationer, der på mange områder havde større
mulighed for ekspansion end Vesteuropa, hvor man lå
i stadige indbyrdes krige, drevet af religionsforskelle
og lokale fyrsters magtbegær, ligesom kampen mod
den muslimske ekspansion tog mange kræfter. Den
muslimske kultur var en tid lang den vesteuropæiske
overlegen, men også den måtte vige gennem renæs-
sancen. I Amerika blomstrede der store civilisationer
som f.eks. inkaernes, mayaernes, toltekernes og azte-
kernes, men heller ikke herfra kunne der stilles noget
op over for den europæiske ekspansion.

Europa synes gennem renæssancen at have udvik-
let bedre teknologi, især skibsteknologi, mere effektive
våben, mere kyniske krigsstrategier, stærkere ekspan-
sive ambitioner og en bedre økonomi til at understøt-
te en global ekspansion end de øvrige civilisationer,
ligesom dele af Vesteuropa investerede disse fordele i
en global ekspansion med henblik på at sikre et mo-
nopol på en verdenshandel, der udvekslede amerikan-
ske ædelmetaller med Østens krydderier og avancere-
de håndværk – med afrikanske slaver som et mellem-
led. Oplysningstiden var den periode, hvor den feuda-
le økonomi i Europa kulminerede, hvor den indu-
strielle revolution satte i gang, og hvor arbejdsdeling
og verdenshandel blev sat i system. Dertil etablerede

og udviklede de europæiske stater settler-kolonier
rundt om i verden, specielt i Amerika og Sydafrika og
senere i Australien og New Zealand, altså i de områder,
der klimatisk, helbredsmæssigt og erhvervsmæssigt
var mest egnede eller mindst uegnede til europæisk liv
og aktivitet. Europæernes ret til jorden i ’den ny ver-
den’ blev simpelthen legaliseret, blot ved at euro-
pæiske myndigheder konstaterede de lokale beboeres
manglende ejendomsret, en mangel der blev bestyrket
af deres nomadiske tilværelse.

Som en del af denne proces forsøgte filosoffer og
andre tænkere at få denne nye verden i Europa og re-
sten af verden og de forskellige menneske- og livsfor-
mer, der beboede denne verden, til at give mening i et
nyt verdensbillede, som blev mere og mere verdsligt,
som mere og mere byggede på observation og erfa-
ring, og som overgav et større og større ansvar for
historiens gang til mennesket selv. Det var europæiske
tænkere, der som de første havde muligheden for – og
som stod over for kravet om – at tænke globalt, og det
på flere måder. Informationerne fra et ekspanderende
og måske kaotisk univers, hvis faste krystalhimle var
forsvundet, skulle forenes med et verdensbillede, der
hverken negerede den kristne religion eller menne-
skets mulighed for individuel handling. Informatio-
nerne fra de forskellige verdensdele skulle indsættes i
det verdensbillede, der gjorde denne verdens mening
til et europæisk projekt og det europæiske projekt til
denne verdens mening. På den ene side skulle den
sansede erfaring af den kendte og umiddelbare om-
verden formuleres i matematiske systemer, der frem-
stillede den skabte verden som et ordnet univers base-
ret på mekaniske lovmæssigheder. På den anden side
skulle mennesket i denne verdslige konstruktion ikke
reduceres til en maskine, det fuldt og helt var styret af

11i n d l e d n i n g
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naturlovene eller af en mekanisk rationalitet. Her
fandt kunsten og æstetikken sin plads ved at fastholde
den subjektive erfarings grundlæggende vigtighed.
Derved blev en rationel bestemmelse af det irrationel-
le i mennesket i sig selv genstand for en rationel dis-
kurs, der gradvis overtog kristendommens bestem-
melse af mennesket som en særlig skabning.

Den renæssanceverden, som denne verdslige og
ekspansive kultur voksede ud af, blev skildret i et glo-
balt, et europæisk og et dansk perspektiv i Renæssan-
cens Verden, en antologi med bidrag fra 25 af Aarhus
Universitetsvidenskabelige medarbejdere og enviden-
skabsformidlende bog, som var Aarhus Universitets
bidrag til Renæssanceåret 2006.Med Oplysningens Ver-
den ønsker Aarhus Universitet at følge op på Renæs-
sancens Verden ved igen at lade de mange medarbejde-
re, der har arbejdet med temaer fra oplysningstiden,
bidrage til Aarhus Universitets formidling af noget af
den omfattende viden, universitetet producerer.

Mens renæssancen gav startskuddet til den globale
europæiske dominans, er det ofte oplysningstidens
idéverden, der bruges som begrundelse for fastholdel-
sen og udbredelsen af den europæiske dominans.
Mens nogle af de andre civilisationer måske også kun-
ne tilskrives elementer af en renæssance, synes op-
lysningstidens verdsliggjorte verdensopfattelse kom-
bineret med et globalt udsyn og en voksende respekt
for empiriske observationer at have været et helt speci-
elt europæisk fænomen. Dele af et sådant verdensbille-
de havde man måske allerede i det antikke Græken-
land, men her realiseredes globaliseringen på en måde
kun åndeligt i form af indflydelsen på først romersk
tænkning og siden tænkningen i renæssancens og op-
lysningstidens Europa. Selv om Rom også gjorde sig til
herre over enorme områder, blev det aldrig globalt på
en sådan måde, at man blev tvunget til at tænke sig selv
i en global sammenhæng på anden måde end som her-
refolk. Denne tanke om at indehave en social sandhed
med universel gyldighed blev så videreført af de krist-
ne, der brugte deres magt til at kræve en universel
accept heraf. Man kan sige, at her var svaret kendt, og
de forskellige udgangspunkter måtte tilpasse spørgs-
målene hertil. Men i den europæiske oplysningstid var
det – i det mindste i princippet – omvendt; her var
spørgsmålet kendt, mens svarene skulle søges i under-
søgelserne af de forskellige udgangspunkter.

Generelt kan man sige, at den filosofiske kritik
sammen med en politisk udvikling, der omfattede re-
formation, konfessionsstridigheder og Den Westfalske
Fred, medførte en tilbagetrængning af de forskellige
især protestantiske kirkers krav på magten over erken-
delsen. I Vesteuropa gjorde man således i oplysningsti-
den op med den religiøse tænknings dominans inden
for erkendelsen, eller rettere, man søgte Gud i de em-
pirisk konstaterbare lovmæssigheder, som henviste til
en skaber, en lovgiver. Men man holdt Guds vilje uden
for den en gang skabte verdensorden. En almægtig
Gud, der dagligt praktiserede en fri vilje, ville jo afføde
en kaotisk verden – og i en verden uden orden var der
jo ingen mulighed for videnskab. Forsøget på at finde
den uforanderlige orden i skaberværket satte gang i 
en udvikling af en verdensopfattelse, hvor fornuften
kombineret med empiriske iagttagelser og eksperi-
menter blev grundlaget for den verdslige erkendelse af
verden, hvis skabelse og orden stadig blev tilskrevet
Gud, og dette skabte en verdensforståelse, som en tid
lang konkurrerede, ja måske stadig i en postmoderne
verden på flere områder konkurrerer med religiøse
verdensforståelser.

Den empiriske og rationelle tilgang til verden be-
tød ikke, at al overtro forsvandt. Grænsen mellem det
reelt eksisterende, det virkelige, og det uvirkelige, det
fiktive, var ikke givet. Mange beretninger fra fjerne
verdensdele berettede om mere eller mindre mons-
trøse væsner, som traditionen havde placeret i disse
områder, og de var derfor nødvendige i beretninger
fra disse områder, hvis disse beretninger skulle være
troværdige. Tilsvarende blev paradisiske livsformer en
del af oplysningstidens verdensbillede med øerne i
Stillehavet som de mest centrale eksempler. I forhold
til andre steder i verden blev der opfundet senere
syndfloder end den kendte, ligesom de synlige forskel-
le på menneskene rundt om i verden kunne tilskrives
mirakuløse hændelser. Ja selv planeterne blev tilskre-
vet beboere, der satte de jordiske mennesker ind i et
kosmisk hierarki. Verden åbenbarede sig ikke blot.
Registreringerne af den blev genstand for nye fortolk-
ninger, hvor netop det, at rationaliteten skulle skabe
sammenhæng, i sig selv skabte fiktioner.

Med oplysningstiden blev erfaringen sat i system
via en fastholdelse af latin som det fælles videnskabe-
lige sprog, på nogle fagområder udfordret af fransk

12 i n d l e d n i n g
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som det nye fælles intellektuelle sprog, via skriftens ef-
fektive evne til fastholdelse af erfaringer, via trykke-
kunstens relativt billige formidling af erfaringer fra
observationer eller eksperimenter til brede kredse, via
omdannelsen af videnskabelige brevvekslinger mel-
lem få mennesker til videnskabelige tidsskrifter, der
gjorde korrespondancen tilgængelig for de mange, via
oversættelser af nogle af de indvundne erkendelser til
lokale sprog, som det lokale borgerskab kunne læse,
via kritiske debatter om den nye tids frembringelser i
kunsten, og via videnskabelige, politiske og samfunds-
kritiske foreninger. Denne kulturproces resulterede i
en udbredt optimistisk tro på, at udviklingen ville gå
fremad med stormskridt, styret af den fornuft som
kun uendeligheden kunne sætte grænser for. Menne-
sket var skabningens herre, fornuften dets kendetegn
og magten over naturen og samfundet dets mål. Den
lykketilstand, man hidtil havde henlagt til evigheden,
skulle blive en jordisk opnåelig tilstand for mennesker
i levende live. På denne baggrund fører mange viden-
skaber, både naturvidenskaber og samfundsvidenska-
ber, deres etablering som Videnskab i et afgørende
brud med fortidens uvidenskabelige og ofte religiøse
tænkning tilbage til oplysningstiden. Den bliver i en
og samme omgang både videnskabens og den globale
magts arnested, to fænomener som igen betragtes som
snævert sammenhængende.

Men oplysningstiden var også andre ting. I og med
et fokus på fornuften rejste sig naturligvis også som
nævnt spørgsmålet om irrationalitetens væsen, kilde
og årsag. Den rationelle tænkning måtte forsøge at
forstå og placere det irrationelle, som derfor var i
fokus i mange forskellige sammenhænge – som noget
overlevende fra fortiden, som noget universelt i men-
nesket liggende eller som det religiøse felt, som kun de
færreste oplysningstænkere helt afskrev. Et andet
område var omsætningen af den rationelle tænkning i
konkret historie. Det fik enorme samfundsmæssige
konsekvenser at gøre fornuften til udgangspunktet for
indretningen af samfundet, hvad blodige revolutioner
viser – den franske som den mest berømte. Oplys-
ningstiden var nemlig ikke kun fornuftens erobring af
den åndelige magt. Den var også tiden for borgerska-
bets politiske modning og kamp for at overtage den
politiske magt. Irrationalitetens guddommeligt legiti-
merede stændersamfund skulle erstattes af et sam-

fund, hvor alle (voksne europæiske mænd) havde lige
ret, og hvor kompetencer og ikke fødsel skulle bestem-
me den samfundsmæssige placering. Universelle
menneskerettigheder (gældende for voksne europæ-
iske mænd) blev udtænkt, samtidig med at grund-
strukturen i et moderne demokrati blev formuleret,
og da disse rettigheder ikke længere kunne baseres på
Guds vilje, blev de baseret på naturens lige så univer-
selle kræfter.

Samfundet var nu ikke længere givet af Gud, men
var et resultat af fornuftige menneskers, borgernes,
indgåelse af en kontrakt, der sikrede alles ve og vel, ved
at alle overgav deres ret til vold og styring til en over-
højhed, et parlament eller en enevoldskonge, der så til
gengæld var forpligtet til at styre på grundlag af for-
nuften og under overholdelse af naturens love. Hele
denne konstruktion blev igen bekræftet af, at den
menneskelige frihed og lighed, de universelle og evige
menneskerettigheder fik status som en art naturlove.
Sammen med friheden til at indgå samfundskontrak-
ter kom de også til at karakterisere opfattelsen af de
første settler-kolonier, der gjorde sig fri af moderlan-
det, de 13 kolonier der samledes i Amerikas Forenede
Stater.

Denne oprindelige kontrakt, der skabte samfundet
og dermed borgerne, kan ses som den kontrakt på for-
nuftens grundlag, det nu ekspanderende borgerskab
lavede først med den enevældige monark i konge-
eller kejserrigerne og senere med sig selv i republik-
kerne. Borgere fik i voksende grad andel i magten, sva-
rende til deres voksende økonomiske magt, som nogle
borgere på den ene side omsatte til adelige titler, men
som også blev brugt til at støtte kunst og videnskab
økonomisk. Borgerskabets børn blev dem, der havde
mulighederne for at bedrive videnskabelige studier, og
de kunne også formidle denne mulighed til andre,
mindre bemidlede i forskellige former for mæcensy-
stemer.

Oplysningstiden er således en periode, hvor mange
ting er på spil, og hvor mange modsætninger udspiller
sig. I dag betragter vi den som grundlaget for vort
samfund, hvorfor dens ideer også ofte kan danne
grundlag for en moderne samfundskritik. Både oplys-
ningstidens mangfoldighed og dens grundlæggende
karakter viser sig i de mange forskellige bidrag til en
forståelse af tiden, dette værks forfattere ud fra mange
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forskellige faglige perspektiver bidrager med. Bogen
kan læses som en mosaik af oplysningstidens vigtigste
tanker og begivenheder, en mosaik der ikke giver et
totalt helhedsbillede, men som viser de tendenser i
den tid, som stadig har effekter i vore dage. Der er såle-
des ikke nogen rød tråd gennem artiklerne, om end vi
har samlet dem under nogle hovedafsnit. De mange
artikler kan ses som brikker i et puslespil, men et pus-
lespil hvor brikkerne meningsfyldt kan kombineres på
mange måder, idet der derved hele tiden vil fremstå
nye sammenhænge. Det er jo netop det, der gør et
multifagligt frem for et tværfagligt værk spændende,
både at bidrage til og at læse. Det er det, der afspejler et
universitets mangfoldighed, ligesom det viser ube-
trådte områder, hvor samarbejde kan føre forskningen
videre frem.

Bogens prolog handler om os selv, universitetet, for et
produkt af oplysningstiden er den moderne universi-
tetsidé. Dannelsen heraf er emnet for Peter C. Kjær-
gaards og Jens Erik Kristensens bidrag. De viser, hvor-
dan enhedstanken slog igennem i oplysningstiden,
både i forhold til den viden man arbejdede med, og de
rammer man arbejdede inden for. Mange naturfor-
skere forsøgte at skabe enhed i naturen ved at sætte
den ind i et system. Det gjaldt blandt andre Carl von
Linné (1707-1778), der introducerede et klassifikati-
onssystem for hele den kendte natur og inddelte den i
mineralriget, planteriget og dyreriget, for så igen at
underinddele systematisk inden for disse. Et andet
eksempel på at skabe orden i den menneskelige viden
og samle den på et sted var Den store franske encyklo-
pædi, der kom til at stå som symbol på drømmen om
enhed. Institutionelt var den vigtigste nyskabelse de
videnskabelige akademier og selskaber, der i løbet af
oplysningstiden spredte sig fra England og Frankrig til
resten af Europa. Her blev den nyeste videnskabelige
viden diskuteret og kommunikeret. Universiteterne
havde gennem århundreder stået som den samlende
kraft i det intellektuelle Europa, men nye krav om
brugbar viden medførte en fuldstændig omstrukture-
ring af universiteterne i Frankrig og førte til flere uni-
versitetslukninger i Tyskland. Den klassiske enhed var
brudt sammen, og en ny var ved at opstå.

Der er mange bud på, hvornår oplysningstiden var,
noget der også skyldes, at oplysningsideerne ikke slog

igennem i samme form og på samme tid i de forskelli-
ge europæiske lande, ligesom den ikke overalt blev
erstattet af romantikken eller moderniteten på samme
tid. Det var en løbende proces både regionalt og tema-
tisk. Derfor diskuteres disse forhold i den første sekti-
on, der omhandler Oplysningens tid og idé.

Afsnittet indledes med Svend Erik Larsens beskri-
velse af den begivenhed, der blev skelsættende i euro-
pæisk historie og tænkning. 1. november 1755 blev Lis-
sabon ramt af et jordskælv og en efterfølgende tsu-
nami. Lissabon blev ødelagt, og rystelsen kunne mær-
kes over hele Europa. Ulykken blev diskuteret i talrige
litterære, filosofiske, religiøse og naturvidenskabelige
tekster og var stærkt medvirkende til at sætte fart i
ændringerne af oplysningstidens syn på videnskab,
tro, historie, menneske, kunst, samfund og etik. Hvor
det før jordskælvet havde været den af Gud skabte
perfekte verden, der havde været den centrale opfat-
telse af verden, styrkede katastrofen i Lissabon den
verdslige opfattelse af verden, der allerede lå som en
tendens i tiden. De mange uskyldiges død var for
mange filosoffer uforenelig med ideen om en retfær-
dig Guds styrelse af verden. Svend Erik Larsen viser,
hvordan tidens store europæiske intellektuelle som
Immanuel Kant (1724-1804) og François Voltaire
(1694-1778) brugte jordskælvet til at understrege men-
neskets selvstændighed i forhold til Gud. Men ikke alle
støttede denne tendens. Vor hjemlige Hans Adolph
Brorson (1694-1764) fastholdt troen på verden som
Guds fuldkomne skaberværk ved at se katastrofen
som Guds retfærdige straf over menneskenes synder.

Oplysningstiden var ikke kun karakteriseret ved en
enorm europæisk ekspansion ud over verden, men
også ved at centrum for den europæiske ekspansion
flyttede sig fra syd til nordvest. I sit bidrag redegør
Martin Paldam for de økonomiske kræfter, der lå bag
begge disse forhold. Ifølge Paldam var Vesteuropa alle-
rede i renæssancen kommet økonomisk klart foran de
øvrige verdensdele, og gennem oplysningstiden øgede
Vesteuropa dette forspring med 0,1-0,2 % pr. år. Inden
for Vesteuropa faldt Italien og til dels Spanien og
Portugal gennem perioden fra at være de rigeste og
ledende lande til en stagneret økonomisk periferi, idet
de blev fanget i den udviklingsfælde, feudalismen var.
Samtidig tog udviklingen fart i først Holland og siden
England, begge lande der byggede på udviklingen af et
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anderledes stærkt og ekspansivt økonomisk system
baseret på markedsøkonomi. Paldam fremstiller en
økonomisk model for feudalismen og viser, at det
netop var markedsøkonomien, der brød den feudale
stagnation og gjorde Nordvesteuropa til udviklingens
dynamiske spydspids.

Michael Böss indleder med at markere, at oplys-
ningstiden ikke kun var et fransk projekt, men havde
mange forskellige, herunder nationale projekter, hvor-
for oplysningstiden nærmest må betegnes som en
periodeoverskrift over en lang række tendenser, der
ikke udgjorde noget samlet projekt. Med udgangs-
punkt i de centrale franske tænkeres beundring for
England beskriver Böss de britiske projekter, der både
kom før og efter den franske glansperiode, og som var
meget forskellige herfra. Böss tager udgangspunkt i
renæssancens genoplivelse af den antikke republikan-
ske tradition, som medførte, at patriotisme blev for-
stået som ikke blot en forpligtelse, men også som en
rettighed, der gjaldt for den enkelte borger. I forsvaret
for sit fædreland bekræftede den patriotiske borger
nemlig den frihed, han var berettiget til i kraft af sit til-
hørsforhold til fædrelandet. Denne tankegang kom til
at gå igen i 1700-tallets gryende nationalisme, som
fastholdt, at en nation er et fællesskab af individer, der
besidder frihed og lige værdighed. Böss viser her,
hvordan denne opfattelse voksede frem efter renæs-
sancen og kom til udfoldelse i den britiske oplysning,
hvor den lagde grunden til det moderne politiske nati-
onsbegreb.

Anders Moe Rasmussen sætter spørgsmålstegn
ved oplysningsforfatternes og andres opfattelse af, at
oplysningstiden var et radikalt brud med fortidens
irrationalitet. Udgangspunktet er den opfattelse, at
oplysningstænkerne reagerede mod den erfaring af
kaos, der måtte være resultatet af renæssancetænker-
nes idé om Guds frie vilje. Hermed havde renæssance-
tænkerne fjernet den garanti for sikkerhed og orden
og dermed for viden, opfattelsen af Gud som ordens-
skaberen havde indeholdt. Skepticismens forskellige
former i renæssancen illustreres med Michel Mon-
taignes (1533-1592) reduktion af viden til et subjektivt
sanseprodukt og opløsning af jeget og subjektet og
med René Descartes (1596-1650) opgør den aristoteli-
ske empirisme ved hjælp af skepticismen. Men Des-
cartes går videre ved at bruge skepticismen mod skep-

ticismen selv, hvad der ender i den sikre viden, at den
(skeptiske) tænkende jo så nødvendigvis må eksistere.
Det er i den videre udfoldelse af konsekvensen af dette
ankerpunkt for sand viden, at Descartes er nyskaben-
de. Fornuften er nu kun begrundet i sig selv, filosofien
er endegyldigt frigjort fra religionen, og mennesket er
blevet erkendelsesmæssigt selvberoende. Til slut frem-
stiller Anders Moe Rasmussen Immanuel Kants opgør
med den skepticisme, som også i hans tid var vigtig,
men i modsætning til Descartes’ sikre jeg formulerede
Kant et normativt paradigme, hvor fornuften oplyser
sig selv i bestræbelsen på ad mange forskellige veje at
nå friheden.

Centralt i forståelsen af oplysningstidens særkende
har været verdsliggørelsen af tænkningen og en deraf
følgende afstemning af forholdet mellem de religiøse
skrifter, teologien, kristendommen og historien. Jo-
hannes Adamsen gennemgår dette ved at se diskurser-
ne i deres samtid og på samtidens egne betingelser (og
ikke i en eftertids perspektiv) ved at skitsere epokens
historie systematisk med henblik på oplysningstidens
religion og teologi og deres forhold til historie.
Udgangspunktet er de mange opgør rundt om i Euro-
pa i forlængelse af reformationernes udfordring af den
katolske kirke, hvad der i ’blandede’ områder løftede
regenter op over kirken som den suveræn, der under
sig kunne have flere forskellige (kristne) trosretninger.
Med Thomas Hobbes (1588-1679), der netop hæver
den enevældige monark op over alle underliggende
forhold, og Blaise Pascals (1623-1662) janseisme virker
oplysningen ind på religionsforståelsen, men den
mere dybtgående forandring udspringer af det nye
historie- og skriftsyn. I slutningen af 1600-tallet udvik-
lede der sig blandt filologer forskellige måder at datere
skrifter på, og dette blev med nogen forsinkelse
anvendt på de hellige skrifter. Bibelen og dens forskelli-
ge dele blev nu analyseret historisk og reduceret fra en
guddommelig åbenbaring til et historisk og menne-
skeskabt dokument. Hermed kom der et nyt bud på
striden mellem ideerne om fortidens uopnåelige høj-
der, den næsten dyriske oprindelse, hvorfra det kun er
gået fremad. Johannes Adamsens bidrag ender med en
redegørelse for den betydning, Spinozas (1632-1677)
tænkning fik for specielt Johann Gottfried Herders
(1744-1803) tænkning om den menneskelige dannelse.

Hans-Jørgen Schanz giver i sit bidrag i fugleper-
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spektiv et rids over den indre sammenhæng i hoved-
ideerne i oplysningen. Epoker er noget, der defineres
bagud ved en homogenisering af elementer fra en be-
stemt tids tænkning, og Schanz viser, hvorledes virk-
ningshistorien af oplysningstidens homogenisering
har fået en helt central effekt på moderniteten. Kant
gjorde mennesket autonomt i forhold til den tidligere
religiøse menneskeopfattelse, og derved var grundla-
get lagt for opbygningen af en videnskab om samfun-
det parallelt med den fremvoksende naturvidenskab.
Økonomien blev vejen til videnskabeliggørelse af
samfundsanalysen, og på økonomiens grundlag fik
mennesket en erhvervsmæssig udviklingshistorie kul-
minerende med en civilisation, som igen gav grundlag
for modernitetsideerne, de ideer, der er så centrale i
dag. Hans-Jørgen Schanz slutter med en undersøgelse
af Oplysningens og modernitetens grænser. Her fin-
des ingen svar på tilværelsens store og dybe spørgs-
mål. Forsøges disse undertrykt eller besvaret med Op-
lysning eller modernitet, ændres fænomenerne til reli-
gionserstatning, og resultatet er triumferende plathed
og smart fordummelse. Nok er vi kommet langt med
Oplysningen, men verdsligheden er ikke alt.

På mange måder var oplysningstiden den periode,
hvor naturvidenskaberne fik deres grundlag i form af
eksperimenter og observationer, hvad der igen i form
af den klassiske fysik gav dem et kvalitativt løft, som vi
stadig nyder godt af. Derfor dette afsnit om Natur-
videnskab, hvor såvel de praktiske som de mere teore-
tiske fags kvalitative nybrud i oplysningstiden beskri-
ves. Det indledes dog med en af de på en måde natur-
videnskabeligt baserede aktiviteter, der kunne true
hele opfattelsen af, hvad liv er, og hvem der kan skabe
liv.

Finn Olesen behandler den teknisk-videnskabelige
opfattelse af virkeligheden, som drevet frem af høje
forventninger til tidens automater prægede 1700-tal-
lets Europa. Bygning af automater har været kendt si-
den antikken, og i middelalderen dukker de mekani-
ske ure op i Europa, hvorefter de i renæssancen udbyg-
ges med blandt andet bevægelige figurer, som udtryk-
te Guds skaberkraft, og som stadig kan ses i Prag og
Strasbourg. Finn Olesen viser blandt andet, hvordan
dette falder sammen med en langvarig fascination i
vores kultur af at gøre naturen eller det guddommeli-
ge kunsten efter og frembringe liv på et mekanisk

grundlag. I den forbindelse ydede oplysningstiden
vigtige bidrag til en lang tradition for at udtænke og i
nogle tilfælde bygge maskiner, der efterlignede menta-
le og fysiske sider af menneskeligt liv – vel at mærke
efterligninger af, hvad man på det pågældende tids-
punkt, ikke mindst med reference til hvad René Des-
cartes opfattede som liv og livsytringer. I oplysningsti-
den herskede blandt nogle filosoffer den indstilling, at
virkeligheden bestod af fysiske legemer, hvis bevægel-
ser var lige så mekaniske som bevægelserne i et ur-
værk. Det standpunkt, at mennesket slet og ret var en
maskine, stod over for ideen om Gud som urmageren.
På denne baggrund diskuterer Finn Olesen, hvordan
de mekaniske maskiner formår at rejse væsentlige filo-
sofiske spørgsmål om livets grundlag.

Verdsligheden i forståelsen af livet var et opgør
med den religiøse tænkning på et for kristendommen
helt centralt område, selve livet. Den samme vigtighed
havde opgøret med den religiøse tænkning, når det
gjaldt opfattelsen af universet. Helge Kragh viser,
hvordan kosmologien i betydningen læren om uni-
verset i dets helhed i 1700-tallet var adskilt fra astrono-
mien og nærmere knyttet til filosofien, samtidig med
at en guddommelig kraft, Gud, blev indlagt for at sta-
bilisere universets bevægelser. Her har vi således igen
Gud som garanten for den regelmæssighed, der gjorde
videnskab mulig. Helge Kragh gennemgår den inter-
nationale debat om universet med Isaac Newton
(1642-1727), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) og
Immanuel Kant som de centrale tænkere i et spil mel-
lem en verdslig, matematisk, en filosofisk og en teolo-
gisk forståelse af universet som rum og tid og af uni-
versets historie mellem det endelige og det uendelige. I
Danmark-Norge blev diskussionen med stærk inspi-
ration fra Newton ført af Sorø-fysikeren, den norsk-
fødte Jens Kraft (1720-1765). Og også nordmanden
Fredrich Arentz (1736-1825) bidrog kvalificeret til
debatten ved at fremstille en matematisk afvisning af
tidens og rummets uendelighed. Disse nordiske bi-
drag til den naturfilosofiske kosmologi var tidstypisk
og på et højt niveau. I begge tilfælde indgik såvel
fysisk-matematiske som teologiske argumenter. Helge
Kragh slutter med en kort præsentation af to andre
dansk-norske forfattere, Esaias Fleischer (1732-1804)
og Niels Treschow (1751-1833).

Fra universet som helhed bevæger vi os til mere
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konkrete udforskninger af forholdene i dette univers.
Med de forbedrede instrumenter opdagede man ikke
kun en ny mikroskopisk verden, men også en ny ma-
kroskopisk verden med bevægelser, der krævede kom-
plicerede udledninger, om end disse komplicerede
udledninger kunne udspringe af ting så simple som en
sejltur på Themsen. Kurt Møller Pedersen viser, hvor-
dan man opdagede og fik forklaret det, der kaldes fiks-
stjerneaberrationen, det fænomen at en stjerne tilsy-
neladende bevæger sig i en ellipse som konsekvens af
jordens omdrejning omkring solen, uden at det skyl-
des jordens forskellige positioner, altså uden at der var
tale om parallaksefænomenet, som var for småt til, at
man dengang kunne måle det. Fænomenet blev opda-
get på Hven i 1671-1672, men først forklaret i 1729 af
englænderen James Bradley (1693-1762). Møller Pe-
dersen viser, hvordan observationen af en vimpel un-
der sejlads på Themsen førte til Bradleys erkendelse af,
at lyset fra stjernerne skifter retning i forhold til jor-
dens bevægelse, ligesom snevejr tilsyneladende skifter
retning i forhold til en bilist, der i stille vejr vil se sneen
som kommende ind forfra, ligegyldigt hvilken retning
han kører i. Forståelsen af aberrationen førte så igen til
mere præcise beregninger af lysets hastighed, et på
observationer baseret bevis for, at jorden kredsede om
solen, samt en erkendelse af, at universet var langt
større, end man hidtil havde forestillet sig.

Naturvidenskaben var tæt sammenhængende med
matematikken, men netop i det 18. århundrede var der
stagnation i den matematiske fornyelse, mens der
både i århundredet før og århundredet efter skete en
stor udvikling i matematikken. Oplysningstiden var
en periode, hvor infinitesimalregningen, en matema-
tisk disciplin der krævede stor fordybelse, for at man
kunne forstå den, spredte sig i Europa, og det er denne
spredning og reaktionerne herpå i Europa og især i
Danmark, Kirsti Andersen behandler i sit bidrag.
Kirsti Andersen indleder med en redegørelse for ud-
viklingen af infinitesimalregningen og den strid, der
opstod om ophavsretten hertil mellem Leibniz og
Newton. Herefter følger en præsentation af den dis-
kussion, brugen af nul og uendelig vakte blandt mate-
matikere og filosoffer, for hvem nul og uendeligt store
størrelser kun i begrænset omfang meningsfyldt kun-
ne indgå i ”normale” matematiske argumenter. Alt i
alt lykkedes det ikke i det 18. århundrede at frembrin-

ge et stringent grundlag for infinitesimalregningen,
men matematikerne og fysikerne tog den til sig, fordi
den var så anvendelig. Blandt de opgaver, infinitesi-
malregningen blev brugt til, var fastlæggelsen af jor-
dens afvigelse fra den fuldstændige kugle og bestem-
melsen af længdegraderne til søs ud fra månens posi-
tion. Kirsti Andersen gennemgår til sidst det danske
matematiske miljø, som fra en meget stærk position
frem til slutningen af 1600-tallet nærmest gik i dvale i
forhold til det, der med blandt andet infinitesimalreg-
ningen skete i Europa. Blandt de få lyspunkter i perio-
den var landmåleren Caspar Wessel (1745-1818), som
dog først senere opnåede den anerkendelse, han for-
tjente, fordi han som den første præsenterede en kor-
rekt geometrisk fortolkning af de komplekse tal og
dermed skabte en løsning på noget, der først senere
blev betragtet som et problem.

I Sverige havde Peter Forsskål (1732-1763), som var
meget veluddannet inden for en lang række områder,
gjort sig umulig ved i 1759 at udgive et værk, Tankar
om Borgerliga Friheter, som agiterede for friheder, den
svenske politiske elite ikke på nogen måde sympatise-
rede med. Efter råd fra Carl von Linné valgte han der-
for at modtage tilbuddet om at deltage i den store
danske ekspedition til Det Lykkelige Arabien, og
Philippe Provençal beskriver det enorme indsam-
lingsarbejde, Forsskål gennemførte på denne ekspedi-
tion, før han døde af malaria i Jerîm på vej til San’â
den 11. juli 1763. Mange af de dyr og planter, Forsskål
indsamlede, findes endnu bevaret, blandt andet på
Zoologisk Museum i København. Forsskål var uddan-
net hos Linné, og hans største fortjeneste var den ofte
præcise systematik, han identificerede de indsamlede
dyr og planter med. Men det var ikke kun på det na-
turvidenskabelige felt, at Forsskål fik betydning. Hans
nedskrivning af dyrs og planters navne på såvel latin
som arabisk har senere været vigtige informationer
for den arabiske leksikografi.

Oplysningstiden var en periode, hvor lægeviden-
skaben voksede ud af den antikke, græske, hippokrati-
ske medicin og den romerske galenske medicin, lige-
som den forlod den bibelske opfattelse af mennesket
som Guds ”urørlige” skabning. Mennesket kunne nu
opfattes naturvidenskabeligt, hvad der førte til en
række store gennembrud i perioden, gennembrud der
skulle danne grundlag for den medicin, vi kender i
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dag. Nu kombinerede man spekulationerne med fak-
tuelle data, indsamlet gennem minutiøse dissektioner
af mennesker og dyr, og kombineret med den nye vi-
den, opfindelsen af mikroskopet gav. Det var på dette
grundlag, at også flere af de specialer, som i dag præ-
ger medicinen, blev grundlagt i oplysningstiden.

Som det var tilfældet med matematikken, således
var det 18. århundrede også for humanbiologien en
slags overgangsperiode mellem to produktive perio-
der, det 17. århundredes landvindinger og det 19. år-
hundredes store opdagelser. Efter en beskrivelse af
opdagelsen af blodkredsløbet viser Ole Sonne, hvorle-
des en række forskere med blandt andre Niels Stensen
(1638-1686) centralt placeret dissekerede, observerede
og eksperimenterede sig frem til en forståelse af musk-
ler – især hjertet – og nerver, som gjorde op med såvel
Galens (129-ca. 216) som Descartes’ opfattelse. Fokus
blev nu flyttet fra legemets struktur til de forskellige
organers funktion, og i den sammenhæng blev de
elektriske reaktioner et vigtigt felt. Med udgangspunkt
i eksperimenter med elektriske fisk og med Luigi
Galvani (1737-1798) og Alessandro Volta (1745-1827)
som hovedpersoner beskriver Ole Sonne opdagelsen
af musklernes og nervernes elektriske aktivitet samt
de uenigheder, der var mellem Galvani og Volta om
tolkningen af deres forsøg.

Blandt de videnskabsfolk, der i denne periode var
helt centrale for den medicinske videnskabs kvante-
spring var ud over Niels Stensen også hans lærer, Tho-
mas Bartholin (1616-1680). I Thomas Ledet og Helmer
Søgaards bidrag præsenteres de som to af Danmarks
internationalt mest kendte videnskabsmænd. Thomas
Bartholin er den første naturvidenskabsmand i Dan-
mark, der accepterer de nye epokegørende strømnin-
ger inden for den medicinske videnskab, som opstod
på grund af William Harveys (1578-1657) opdagelse af
kredsløbet. Dertil er Thomas Bartholin kendt overalt i
den medicinske verden for sin opdagelse af lymfekar-
rene hos mennesker. Han var også initiativtager til det
første medicinske tidsskrift i Norden og indførte skel-
sættende regler for apoteker og for lægevæsnet. Bar-
tholin var vejleder for den anden berømte danske vi-
denskabsmand, Niels Stensen, som er kendt for sine
bidrag til anatomien, især vedrørende kirtler, muskler
og hjernen. Endelig opfattes Stensen som geologiens
fader, blandt andet på grund af hans studier af krystal-

ler. Niels Stensen har også en fremtrædende placering
inden for det katolske hierarki, hvor han nu står på det
sidste trin før den endelige udnævnelse til helgen. Ud
over præsentationen af Thomas Bartholins og Niels
Stensens opdagelser beskriver Ledet og Søgaard også
miljøet omkring Københavns Universitet i perioden,
herunder den magt visse familier havde over ansættel-
serne.

En anden af det 18. århundredes store skikkelser
inden for medicinen var italieneren Giovanni Battista
Morgagni (1682-1771), der blev grundlæggeren af den
patologiske anatomi. Ulrik Baandrup og Flemming
Brandt Sørensen skildrer hans liv og omfattende
skriftlige produktion. Især fokuserer de på værket De
Sedibus, der i fem bøger og på basis af 381 obducerede
lig gennem 60 års dagligt arbejde skildrer forskellige
former for sygdom, opdelt efter kroppens regioner.
Dette værk samt en lille monografi af den østrigske
Leopold Auenbrugger (1722-1807) om diagnosticering
af brystsygdomme fik stor betydning for udviklingen
af den moderne medicin som en objektiv, evidensba-
seret naturvidenskab. Det var Morgagnis specielle for-
tjeneste, at han udviklede obduktion til makroskopisk
patologisk anatomi ved at beskrive og forklare syg-
dom i relation til iagttagne organforandringer. 100 år
senere tog Rudolf Virchow (1821-1902) det næste
spring i udviklingen af disciplinen ved praktisk ibrug-
tagning og tolkning af mikroskopiske undersøgelser
(cellularpatologi).

Niels Ehlers skildrer Jacques Daviels (1996-1762) liv
og derefter øjenoperationernes baggrund med fokus
på operationerne for grå stær, en operation som måske
er blevet foretaget i mere end 4.000 år, idet den synes
nævnt i kong Hammurabis lov fra omkring 2.000 fvt.
Som begrundelse for denne konservatisme henviser
Ehlers til antikkens opfattelse af synet. Daviels revolu-
tionerende fornyelse af operationen var, at han fjerne-
de den grå stær fra øjet i stedet for blot at presse den
ind i glaslegemet, som man hidtil havde gjort. Først i
midten af det 20. århundrede kom der en tilsvarende
udvikling i og med muligheden for at indsætte en ny
linse. Niels Ehlers beskriver Daviels metode i detaljer
og giver en række eksempler på hans operationer, såle-
des som de er beskrevet i samtidige kilder. Daviels
metode blev også kendt i Danmark, hvor den blev taget
op af Georg Heuermann, hvis erfaringer kort beskri-
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ves, og endelig viser Ehlers nogle af de store frem-
skridt, der er sket frem til i dag.

Christian Brahe Pedersen skildrer dels lægekun-
sten i praksis, dels det kirurgiske og medicinske miljø i
Europa og i Danmark i 1700-tallet, begge dele med
fokus på den nu næsten glemte og ukendte danske ki-
rurg og læge Georg Heuermann (1723-1768). Som ung
mand kom Heuermann til København og bestod en
kirurgisk tentamen. Tre år senere havde han skrevet
disputats og var læge fra Københavns Universitet og
fik således to uddannelser, som ellers blev holdt skarpt
adskilt. Efter endt uddannelse udfoldede Heuermann
en omfattende virksomhed med undervisning på uni-
versitetet, skrivning af lærebøger i fysiologi og kirurgi
samt kirurgisk og medicinsk virksomhed i en omfat-
tende praksis. Han formulerede i otte punkter de cen-
trale krav til de medicinske studier, og her tillægges
eksperimenter og empirisk observation en helt central
placering. Heuermann døde 45 år gammel af inflam-
mationsfeber efter en fantastisk karriere, kulmineren-
de med hædersbevisningen som titulær professor,
men han vandt ikke respekt på universitetet – måske
fordi han ikke var god til latin, måske fordi det teolo-
gidominerede universitet ikke havde respekt for den
oplysning, Heuermann repræsenterede.

Ideen om vaccinationer opstod i oplysningstiden
med koppevaccinationerne som de første, og Niels
Nørskov-Lauritsen viser, hvordan denne, en af oplys-
ningstidens vigtigste medicinske erkendelser, blev in-
troduceret. Efter at man havde kendt til forskellige
metoder for vaccination mod kopper i England, kom
metoderne til Danmark, hvor det var den tyske læge
Johan Just von Berger (1723-1791), der blev ansvarlig
for koppeindpodningens gennemførelse. I 1754 be-
gyndte man, og på baggrund af de vellykkede kam-
pagner i udlandet, var det folk fra de højeste klasser, ja
selv kronprinsen, der blev vaccineret. Dette tjente så
som eksempel for andre, der kunne have vanskeligt
ved at forstå, at man ved at påføre en sygdom kunne
afværge den. Da der imidlertid også døde folk, der lige
var vaccineret, var kampagnen ved at gå i stå, men
med lægen Johann Friedrich Struensee (1737-1772)
som egentlig regent kom der igen gang i vaccinatio-
nerne. Dette varede med kriser på grund af uforklarli-
ge dødsfald lige til kuppet mod Struensee, hvorefter
opbakningen fra regeringen svandt ind, indtil koppe-

indpodningsprogrammet ophørte i 1783. Med denne
tilgang til svækkelse af epidemiske sygdomme ændre-
des efterhånden synet på sygdomme, hvad der skabte
grundlaget for den senere udvikling af egentlige vacci-
nationer, ikke blot mod kopper, som mellem 1810 og
1976 blev udført på hele den danske befolkning, men
også mod andre sygdomme.

Oplysningstiden var således en periode, hvor der
skete afgørende gennembrud inden for det, der blev til
naturvidenskaberne. Materien i verden opførte sig
efter principper, som det rationelle menneske kunne
erkende, og med denne erkendelse skabtes ligeledes
muligheden for, at mennesket kunne komme til at
beherske naturen. Selv om Gud stadig befandt sig et
eller andet sted i skaberens og lovgiverens rolle, var
mennesket på vej til at overtage magten. Og det gjaldt
ikke kun over materien. Også samfundet var genstand
for analyser, der skulle finde frem til de love og prin-
cipper, der styrede mennesket som samfundsvæsen.
Kendskab til disse ville igen føre til beherskelse af sam-
fund og udvikling, hvad der så igen kunne give men-
nesket magten til at fremme lykke, fred og velstand. I
afsnittet Samfundsteori og -praksis viser vi, hvordan
rationaliteten blev vejen til en forståelse af mennesket
i verden og i udviklingen, hvad der igen førte til om-
fattende reformer, ikke mindst for at afværge de vold-
somme revolutioner med den franske som den tone-
angivende, som var et resultat af menneskets nye selv-
forståelse og nye klassers kamp om magten.

Ligesom den naturvidenskabelige tilgang til, hvad
der var liv, gav store problemer, således gav den ratio-
nelle tilgang til verdens befolkninger problemer med
at definere, hvad der var et menneske. Den gamle kir-
kefader Augustins (354-430) definition, at man var et
menneske, hvis man stammede fra Adam, gav ikke
mening i et rationelt univers i bevægelse, og i og med
at forskellige monstre som amazoner og folk med
ansigtet på brystet stadig blev betragtet som realiteter,
kunne det være vanskeligt at sætte en klar grænse mel-
lem disse skabninger, de store menneskeaber og så de
mennesker, der blev betragtet som resultat af afrika-
nere og menneskeaber. Et af de kriterier, som vandt
den største accept, var sproget, uden hvilket rationali-
teten ikke gav mening. Med sproget som det definito-
riske karakteristikum, som det blandt andre blev hæv-
det af Johann Gottfried Herder, var der stadig folk, der
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faldt udenfor som f.eks. de såkaldte hottentotter, hvis
lyde i mange europæeres øren ikke udgjorde et sprog.
Denne usikkerhed vedrørende, hvem der hørte med
til menneskene, blev yderligere kompliceret ved
udviklingen af den racesystematik, som kendetegner
perioden, idet racerne blev opstillet i et hierarki med
europæerne – og til tider nordvesteuropæerne – som
kulminationen af den menneskelige udvikling.

Ole Høiris behandler de forskellige måder, man i
oplysningstiden forsøgte at få orden på alle de nye
samfund og mennesker, man fandt rundt om i verden.
Dette skulle ske i en rent verdslig konstruktion, som
fik to hovedlinjer. Inden for den naturvidenskabelige
udviklede raceforskningen sig til en systematisering af
de menneskelige forskelle, en systematisering der var
parallel til systematiseringen af planter og dyr, men
som også rejste store spørgsmål om disse forskelles
oprindelse og betydning. Inden for den samfundsvi-
denskabelige linje konstruerede man med en universel
fornuftsudvikling som den centrale og drivende fak-
tor en udvikling af mennesket og samfundene fra et
mere eller mindre dyrisk udgangspunkt, som man
mente, mennesket var degenereret til efter syndfloden
eller efter tårnbyggeriet i Babylon, og frem til antik-
kens eller til samtidens høje civilisation. Derved op-
fandt man et nyt stadium i den menneskelige ud-
vikling, vildskaben, som blev placeret i mellemrum-
met mellem de to tider, de to testamenter dækkede.
Dette dannede så igen grundlag for forsøget på at
finde de verdslige ”naturlove” for den menneskelige
udvikling. I forhold til den bibelske opfattelse af ver-
den skabte disse nye verdslige konstruktioner af den
universelle menneskelige opdeling og udvikling store
filosofiske og religiøse problemer, som belyses.

Det var ikke kun på den globale skala, at civilisati-
on blev modstillet med barbari. Det skete også i
Europa, hvor kultur forstået som civilisatorisk færdig-
hed har udgjort et af de store paradigmer i europæisk
kultur fra antikken frem til oplysningstiden, hvor det
blev afløst af et nyt kulturbegreb. Med udgangspunkt i
Voltaires udsagn om, at Norden mangler ”smag”, det
vil sige civilisation, viser Hans Carl Finsen, hvorledes
Europas stater var delt op mellem de barbariske og de
civiliserede. Den snævre forbindelse mellem magten
og kunsten, den såkaldte ars-kultur, var her helt cen-
tral for anerkendelsen som en civiliseret nation. Det,

der skulle skabes som civilisationstegn, var en kopie-
ring af den græske eller romerske kunst i arkitektur,
billedkunst, skulptur og litteratur. Frankrig betragte-
de sig som førende på dette område, og herhjemme
bragte man sig i den civiliserede klasse med Nicolai
Eigtveds (1701-1754) Frederiksstad, der havde Ama-
lienborg-komplekset som centrum og Salys (1717-
1776) rytterstatue som dette bygningskompleks’ cen-
trum. Tilsvarende bestræbelser gjorde man sig andre
steder i Europa. Men i 1776 blev der her i landet gjort
op med denne stræben efter civilisation ved efterlig-
ning af andre, og i stedet blev det danske, der førhen
var blevet betragtet som det barbariske, nu sat i cen-
trum. I stedet for ved efterligning at gøre graden af lig-
hed med de andre i form af ars-kulturen til det centra-
le i landets identitet blev det nu det afvigende, det sær-
prægede i dansk kultur, der blev det centrale identi-
tetsfelt for den nationalstat og -følelse, som var ro-
mantikkens særpræg.

Oplysningstiden kan også ses som den periode,
hvor borgerskabet kom til magten i de førende stater,
og i forlængelse heraf tilskrives perioden udviklingen
af de universelle menneskerettigheder, som vi i Vesten
stadig refererer til. Rettighederne, hvis grundtema var
alle menneskers (voksne, vesteuropæiske mænds) lig-
hed over for staten og retten, blev formuleret i formel-
le erklæringer. Med udgangspunkt i Den Amerikanske
Uafhængighedserklærings og Den Franske Erklæring
om Menneske- og Borgerrettigheders forestilling 
om universelle, menneskelige rettigheder viser Sten
Schaumburg-Müller, at ideen om universelle menne-
skerettigheder er langt ældre end oplysningstiden og
kan spores helt tilbage i en middelalderlig kristen
tænkning, mens oplysningstiden snarere var karakte-
riseret ved dels politisk at have realiseret disse rettig-
heder, dels idémæssigt at have udfoldet en skarp kritik
heraf. Edmund Burke (1729-1797) leverede, hvad man
kunne kalde en moderne, konservativ kritik, og
Jeremy Bentham (1748-1832) en mere radikal afvisning
af rettigheder overhovedet. Aktuelle menneskerettig-
heder, som formuleret i Verdenserklæringen af 1948 og
fremefter, har i nogen grad været i stand til at imøde-
komme denne delvist fornuftige kritik og fremstår så-
ledes som andet og mere end en overleveret figur fra
oplysningstiden.

Erik Kloppenborg Madsen giver et signalement af
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fire skotske oplysningstænkeres – Francis Hutchesons
(1694-1746), David Humes (1711-1776), Adam Smiths
(1723-1790) og Adam Fergusons (1723-1816) – bestræ-
belser på at forstå og forsone sig med det moderne
kommercielle samfunds opståen, udvikling og egen-
skaber. Krumtappen i denne udviklingsproces er den
øgede arbejdsdeling og markedets vækst. Signale-
mentet koncentrerer sig om tre temaer hos de pågæl-
dende tænkere, temaer som vi i dag har arvet fra disse
filosoffer: De menneskelige handlingsmotivers kom-
pleksitet, modsætningsfuldhed og mangfoldighed,
egeninteressens universalisering og civilsamfundets
begyndende manifestation. Udgangspunktet er et digt
af den i England boende hollandske læge, Bernard de
Mandeville (1670-1733), Det utilfredse bistade …, hvis
morale er, at laster hos individerne er en fordel for
samfundet. I samfundets økonomi skulle der således
opstå en produktiv orden som konsekvens af indivi-
ders egoistiske økonomiske handlinger. Dette be-
handler Kloppenborg Madsen i forhold til en række
temaer, der var centrale i de skotske oplysningstænke-
res forsøg på at forstå det moderne, kommercielle
samfund: markedet og arbejdsdelingen med Adam
Smith som central tænker, menneskets natur med
David Hume som central, interesse- eller egeninteres-
sebegrebet med Hume, Smith og Adam Ferguson i
centrum og ideen om civilsamfundet, som især Fer-
guson formulerer sig om. Artiklen slutter med nogle
overvejelser over den skotske oplysningstænknings
aktualitet i dagens samfund.

Arne Gotfredsen behandler skotten Adam Smiths
udvikling af oplysningstidens klassiske økonomiske
paradigme. Først diskuterer Gotfredsen den tilsynela-
dende modsætning i Smiths udvikling af sit paradig-
me, nemlig at han i et værk fremhæver det dydige,
nærmest altruistiske individ, mens han i et andet
fremhæver det selvisk, maksimerende individ. Akku-
mulation af etisk kapital står således over for akkumu-
lation af materiel kapital. Dette fører frem til Smiths
opgør med merkantilismens statsstyring, og det sker
med ideen om den usynlige hånd, naturens eller Guds
styring af individerne, således at individernes stræben
efter egen rigdom har samfundets rigdom som resul-
tat. Dette var økonomiens parallel til Newtons usynli-
ge naturkræfter. I forlængelse heraf diskuterer Got-
fredsen Smiths økonomiske teorier om arbejdsdeling,

markedet, værdier og priser samt kapital- og vækst-
problematik. Gotfredsen vurderer betydningen af Ro-
bert Malthus’ (1766-1834) teori om befolkningstallets
udvikling i forhold til fødevareproduktionen og Da-
vid Ricardos (1772-1823) teori om jordrenten og lov
om de komparative fordele, hvor den sidste lov måtte
have frihandlen mellem nationerne som resultat, hvis
målet var, at samfundsudviklingen ikke måtte gå i stå.
Endelig viser Arne Gotfredsen, hvordan eftertiden har
behandlet disse økonomiske teorier – og hvordan
man med fordel kunne have inddraget næsten glemte
dele af Smiths teorier.

Oplysningstidens historie behandles mange steder
som en ensartet historisk, elitær bevægelse i de vest-
og centraleuropæiske nationer, men Niels Kayser
Nielsen viser, at oplysningsprojektet blev realiseret på
mange forskellige måder i Europa. Dette danner så
baggrund for påvisningen af det nordiske oplysnings-
projekts helt specielle karakter og forløb, noget der
igen skyldtes det forholdsvis svage borgerskab her. I
Norden var samarbejdet mellem stat og kirke en cen-
tral del af oplysningsprojektet, og her var det ikke kun
universalisme, der var på tale, men også partikularis-
me samt lokale, pragmatiske behov. Og i Norden var
oplysningen ikke kun et projekt for eliten, men også et
folkeoplysningsprojekt. Herved blev den universelle
fornuft flankeret af den bondske snusfornuft, der
blandt andet kom til udtryk i, at seminarier og skole-
lærere blev vigtige oplysningsagenturer og -agenter.
Det kom ikke til de store kampe og revolutioner i Nor-
den, hvor forhandling og kompromis karakteriserede
relationen mellem folket og centralmagten, noget der
var baseret på en stærk konsensustænkning, som nok
forhindrede konflikter, men som også tenderede til at
reproducere en stærk konformitet. Karakteristisk for
det nordiske oplysningsprojekt var således en stor
skole- og folkelig oplysningsaktivitet, og Kayser Niel-
sen viser, hvordan den opstod og udviklede sig gen-
nem det 18. og 19. århundrede på en måde, der har haft
stærke effekter helt frem til i dag.

Jens Evald behandler en af de centrale personer i
opgøret med Struensee, Henrik Stampe (1713-1789),
der som generalprokurør, højesteretsassessor med vi-
dere var én af enevældens højest placerede embeds-
mænd. Samtidig var han stærkt påvirket af oplys-
ningstidens ideer, især af Montesquieus (1689-1755)
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tanker om magtadskillelse, det vil sige adskillelsen af
den udøvende og den dømmende magt. Jens Evald
undersøger, hvordan Henrik Stampe som højt place-
ret embedsmand i et enevældigt statsbureaukrati kun-
ne omsætte de europæiske oplysningstanker i praksis.
Som det vil fremgå, gjorde han dette ved at forsøge at
forene enevældens princip med oplysningstidens
principper. Men hvordan forener man nogle tilsynela-
dende uforenelige principper? Svaret er, at det gør
man ved at hugge en hæl og klippe en tå, og det var
nøjagtigt det, Henrik Stampe gjorde. Efter at have vist
dette, diskuterer Jens Evald også Stampes centrale pla-
cering i domfældelsen af J.F. Struensee og Enevold
Brandt (1738-1772), hvor det skulle være Stampe, der
skrev dommen over Struensee, en dom som ikke ville
holde for en nærmere undersøgelse.

I 1674 holdt den lærde og internationalt kendte
rektor for Københavns Universitet, Rasmus Bartholin
(1625-1698), bror til ovenomtalte Thomas Bartholin,
en tale, hvori han opfordrede til brugen af dansk i
videnskab og håndværk. Dette ville blandt andet få
folk til at studere i stedet for at tilbringe helligdage på
kroer og værtshuse og der begå så meget slet. På denne
baggrund og på baggrund af en tilsvarende markering
88 år senere af den lærde Peter Frederik Suhm (1728-
1798) diskuterer Erik Vive Larsen en række centrale
emner i bestræbelserne på at fremme det danske
sprog, som man også i oplysningstiden mente, var
stærkt truet. Behovet for dansksprogede udgivelser
udsprang af borgerskabets underholdnings- og dan-
nelsesbehov, og målet med formidlingen af det nye i
kultur og videnskab på dansk var at skabe den fornuf-
tige og dermed nyttige borger. Herefter udkom der i
løbet af 1700-tallet adskillige mere eller mindre seriøse
skrifter, blade, bøger og aviser, kulminerende i den
såkaldte trykkefrihedsperiode under Struensee. Vive
Larsen beskriver også, hvordan dansk langsomt fik en
vigtig placering i skolesystemet, hvor latin ikke mindst
i latinskolen længe forblev det egentlige mål for sprog-
undervisningen.

Endelig behandler Vive Larsen den forskning, der
efterhånden udviklede sig i forbindelse med dansk
sprog, herunder bestemmelsen af den dialekt, der
skulle danne basis for skriftsproget. Resultatet af
bestræbelserne blev, at dansk blev et moderne sprog,
der kunne ”exprimere sig i alle materier”, som en af

det danske sprogs stærkeste fortalere, Ludvig Holberg,
ifølge Vive Larsen kunne have sagt det.

Rundt om i danske kirker findes der mange interes-
sante eksempler fra oplysningstiden på, hvordan male-
rier og skulpturer fra før-reformatorisk tid kunne
påkalde sig kirkeejernes og præsternes kritiske interes-
se. Hans Jørgen Frederiksen viser, hvordan man i en
del tilfælde tilføjede vejledende inskriptioner eller
justerede det ikonografiske indhold med henblik på at
sikre den ”rette brug” af de gamle billeder. Ved disse
tilføjelser og ændringer manifesteredes forskellige bil-
ledteologiske holdninger, der til tider kan virke meget
spontane og tidsbundne, men som i andre tilfælde er
udtryk for en bredere kirkehistorisk/teologisk funde-
ring. I det århundrede, der fostrede æstetikken i vor
tids betydning af ordet, overlevede mange billeder fra
den katolske tid på trods af deres forkyndende ind-
hold, men i kraft af deres skønhedsværdi: ”kirken til
ziir og prydelse”. Så måtte man f.eks. leve med, at en
katolsk figur af jomfru Maria fik skæg og blev til Jakob,
mens de tolv apostle pludselig blev til Jacobs sønner.

Et af de emner, der blev diskuteret i den gryende
offentlige debat i 1700-tallet, var forholdene i det dan-
ske landbrug. Carsten Porskrog Rasmussen behandler
forholdet mellem bonde og herremand eller godsejer
forud for og i landboreformperioden. Ved midten af
1700-tallet var godset en bærende pille i det danske
samfund, og de fleste bønder hørte under et privat
gods, hvor godsejeren ikke bare ejede jorden, men også
varetog en række myndighedsopgaver for staten.
Godsejeren var bondens “herskab”, og bonden var “tje-
ner” eller “undersåt”. Dette system var blevet udbygget
gennem århundreder. Men i sidste halvdel af 1700-tal-
let kom godsejermagten under angreb i den gryende
offentlige debat. Det bredte sig til regeringens cirkler,
og politiske reformer tog fart, inspireret af den højere
produktivitet andre steder og med Henrik Stampe som
en af selvejets fremmeste talsmænd.

Efter at have kopieret systemerne i Mecklenburg,
Holsten og dele af Slesvig, hvad der yderligere uddybe-
de de feudale forhold, fortsatte diskussion af, hvad der
skulle træde i stedet. Skulle Danmark være et liberalt
landbrugsland med det engelske system som model,og
hvor godserne fik en ny rolle, eller skulle det være et
bondeland. Resultatet blev noget midt imellem, hvor
forholdene gjorde det fordelagtigt for alle parter, at
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bønderne købte sig til selveje, hvorved de blev borgere
som andre.

Karlo Elmelund viser, hvordan inspirationen fra
den franske og engelske oplysningstænkning slog
igennem i den danske debat om landbrugsreformer
og i de konkrete realiseringer af disse i Danmark. Det
var eliten i form af konge og godsejere, der modtog
ideerne – i flere tilfælde på de dannelsesrejser rundt
om i Europa, som stadig var almindelige for overklas-
sen – og omsatte dem til de lokale, danske forhold, og
Karlo Elmelund skildrer så de forskellige måder, de
forskellige stænder samt bondekvinderne reagerede
herpå. Det konkluderes, at stændernes forhold til re-
formerne må tilskrives en række forskellige faktorer,
men at det karakteristiske for Danmark var, at vi her i
modsætning til Frankrig gik dialogens og ikke voldens
vej. Karlo Elmelund døde den 2.-6. 2007.

Oplysningens gennemslag i Danmark skete ikke på
en gang i hele landet, og Torben Arboe og Viggo
Sørensen viser, hvordan oplysningen – noget forsinket
– slog igennem i Jylland. Alle kulturelle strømninger
er gennem mange århundreder kommet til Jylland fra
hovedstaden via provinsens købstæder, og mens man i
københavnsk regi vil sætte oplysningstiden til perio-
den ca. 1770-1820, skal vi i de jyske amter frem til ca.
1800-1840, før oplysningsreformerne inden for land-
brug rigtigt presser sig på – og gennemført blev de
først i slutningen af 1800-tallet. Dette viser Arboe og
Sørensen i en række temaer, som blev beskrevet i den
serie amtsbeskrivelser, Det Kongelige Danske Land-
husholdningsselskab udgav i perioden 1826-1844. Her
bedømmes effekterne af oplysningsinitiativerne me-
get forskelligt af de forskellige forfattere til beretnin-
gerne fra de forskellige amter, og nogle forfattere var i
deres bidrag så kritiske, at selskabet nok udgav deres
tekster, men samtidig direkte tog afstand fra dem. Den
langsomme udvikling skyldes dels den økonomiske
situation (med krig, statsbankerot og landbrugskrise),
dels en betydelig skepsis, ja til tider direkte modstand,
hos de jyske bønder, som ville have syn for sagn frem
for flotte teorier. I forlængelse af landboreformerne
behandler Arboe og Sørensen også skolereformerne
og deres lige så langsomme gennemslag, som igen
skyldtes de økonomiske, pædagogiske og ideologiske
problemer, reformerne mødte og affødte.

Oplysningstidens verdslige rationalitet medførte

som nævnt, at mennesket, hvis man tog konsekvensen
af rationalismen fuldt ud, blev reduceret til en meka-
nisk dukke, der blev styret af naturens love uden at
have nogen form for individualitet. Dette, at livet såle-
des blev meningsløst, gav naturligvis en skepsis og en
identitetskrise, hvor en af løsningerne var selvmordet,
men en anden var, at kunsten kunne træde til i en ny
funktion, en funktion som stadig synes at have gyldig-
hed i dag, nemlig at varetage det irrationelle, hvorun-
der nu også menneskets identitet som frit og vælgende
individ måtte høre. I afsnittet Kunst og dannelse vises
det, hvordan kunsten på en måde erstattede religionen
som den centrale identitetsskabende faktor, noget der
senere i romantikken blev udfoldet med tilføjelsen af
nationalismens kultur og folkeånd. Filosofisk set gav
det en ny vinkel på kunsten, idet den som rammen for
menneskets irrationelle kreativitet analytisk kunne
bestemmes rationelt eller i det mindste som en central
del af den menneskelige udfoldelse. Selv om kunst
ikke var rationel, kunne dens placering i menneskeli-
vet måske identificeres rationelt, og som en del af irra-
tionaliteten kunne man måske herfra bestemme andre
former for menneskelig irrationalitet. Irrationalite-
tens verden var et lige så interessant fænomen som ra-
tionalitetens verden.

Jørn Erslev Andersen viser, hvordan mange af ti-
dens filosoffer forsøgte at give sansningen af kunst og
natur en selvstændig plads i det rationelle videnskabe-
lige system. Også denne del af den menneskelige irra-
tionalitet, kaldet æstetik, skulle bestemmes rationelt
som en videnskab om menneskelig sansning. Jørn Er-
slev Andersen koncentrerer sig her om Immanuel
Kants bidrag til denne debat og tager udgangspunkt i
Kants tredje kritik, Kritik der Urteilskraft – Kritik af
dømmekraften – hvor grundlaget for en lære om
kunst- og natursansning i et æstetisk perspektiv lance-
res erkendelsesteoretisk. Kernen i den videre diskussi-
on bliver menneskets erkendelsesevne og erkendelses-
aktivitet, idet man indser, at det ikke er verden i sig
selv, men menneskets billede af den, forstanden bear-
bejder og dømmer om. Indbildningskraften leverer
råmaterialet til forstanden, der systematiserer materi-
alet til gyldige domme, kategorier og logiske udsagn.
Kants behandling af sansningen og æstetikken fik på
denne baggrund en enorm betydning for de romanti-
ske tænkere. Jørn Erslev Andersen analyserer herefter

23i n d l e d n i n g

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:30  Side 23

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



Kants Kritik af dømmekraften, hvor kunst tildeles rol-
len som det ukontrollable i erkendelsen, hvorved er-
kendelsen genkender sig selv som aktivitet og nødven-
digheden af vedvarende at måtte sprænge sine egne
grænser for overhovedet at kunne frembringe ny er-
kendelse. Jørn Erslev Andersen følger Kants forsøg på
at regelsætte det regelløse, det natur- og kunstskønne,
og viser, at dette ikke lykkedes for Kant.

Italienske digtere var ifølge Svend Bachs fremstil-
ling i front, hvad angår introduktionen af oplysnings-
tidens centrale værdier, herunder ikke mindst opgøret
med standssamfundet og dermed fyrsternes og adel-
ens magt. Bach analyserer en række italienske dramaer
og tragedier og viser, hvordan oplysningstidens sam-
fundsdebat fremstår her. Central er Pietro Metastasios
(1698-1782) Titus’ mildhed om den ideelle, oplyste
monark, der stiller sig i samfundets – og ikke Guds –
tjeneste, reducerer afstanden mellem fyrste og folk, og
som søger sandheden frem for forstillelsen. Metastasio
er her helt på linje med Italiens mest typiske og indfly-
delsesrige repræsentant for oplysningstiden, Cesare
Beccaria (1738-1794). Inspirationskilden til Metastasio
er Pierre Corneille (1606-1684) og hans Cinna eller
Augustus’ mildhed fra begyndelsen af 1640’erne, og
Svend Bach viser også, hvordan deres fyrsteopfattelse
afspejler de to forskellige tidsaldre, den fornuftige
monark over for Corneilles monark af Guds nåde.
Som et modstykke hertil analyseres Giuseppe Parinis
(1729-1799) satiriske værk Il giorno, og også her er lig-
hedstanken central, men der er også en vis skepsis over
for blot ukritisk at antage alle oplysningstidens ideer.
Og endelig præsenteres Vittorio Alfieri (1749-1803)
som en så frihedssøgende person, at han rækker ind i
romantikken. Specielt ved ham er hans beskrivelse af
et besøg i Danmark, som han vurderer positivt på
trods af enevælden. Det centrale i hans produktion er
en række tragedier, hvor forholdet mellem tyranni og
frihed diskuteres, og hvor Alfieri viser en kompromis-
løs fjendtlig holdning til al fyrstemagt. Romantikken
slår kun svagt igennem i italiensk kunst, hvad der vises
ved en kort gennemgang af centrale italienske digtere
fra begyndelsen af det 19. århundrede. Generelt og bag
disse værker ligger en udvikling af en folkelig italiensk
identitet, som manifesteres i samlingen af Italien til én
stat i det 19. århundrede.

I 1649 blev den engelske konge Charles I (1600-

1649) henrettet efter at være blevet dømt til døden af
parlamentet. Kongen af Guds nåde var blevet dømt af
folkets vilje, en ny tid var begyndt, og efter en urolig
tid blev denne nye tid sikret i 1688, hvor parlamentet
for første gang indsatte kongen. Det var en borgerlig
revolution mere end 100 år før den franske. Michael
Skovmand viser på denne baggrund, hvordan en ny
institution, kaffehuset, hvor man kunne nyde kaffe og
tobak, opstod i 1650’erne og derefter spredte sig eks-
plosivt. Her mødtes borgerskabet i et i forhold til pub-
berne puritansk miljø, og her kunne man læse de nye
kommunikationsmidler, aviserne, og diskutere ind-
holdet. I løbet af 1700-tallet skete der en specialisering
af de enkelte kaffehuses temaer, og resultatet kan ses i
dag i form af firmaer, der oprindeligt er begyndt som
kaffehuse. Det gælder f.eks. London Børs, Sothebys og
Christies auktionshuse. I 1770’erne og 1780’erne blev
adgangen til de enkelte kaffehuse mere og mere be-
grænset, og mange endte som eksklusive klubber. Her-
ved var deres rolle som centrum for den nye borgerli-
ge offentlighed ophørt, og det samme var mere gene-
relt steder, hvor man mødtes på tværs af stand og klas-
se. Skovmand behandler derefter et andet af tidens
fænomener, romanen. Ligesom kaffehusene kunne ses
som den fremstormende middelklasses sociale og
politiske ’rum’, kunne romanen som genre ses som
middelklasses mentale rum. Her fremstod individua-
lisme, realisme og udgrænsning af aristokratiet som
centrale stilistiske elementer, svarende til det fremad-
stræbende borgerskabs verdensbillede. Og romanen
blev en sådan succes, at vi stadig har den. Nu læses den
ikke i kaffehuse, men på caféer!

Romanens opståen og udvikling i England er også
emnet for Peter Mortensens bidrag. Udgangspunktet
for Peter Mortensens analyse er begrebet ”Gothic”,
som er et af britisk æstetisk og politisk teoris mest
anvendte men sværest definerbare begreber i det 18.
århundrede. Mod periodens slutning, i de revoluti-
onsophedede 1790’ere, krystalliseredes “gotisk” fiktion
som en distinkt litterær genre, der både opnåede stor
kommerciel popularitet og tiltrak sig en del negativ
kritisk opmærksomhed. Peter Mortensen foretager en
række punktnedslag i periodens gotiske fiktion, med
diskussioner af romaner af blandt andre Horace Wal-
pole (1717-1797), Ann Radcliffe (1764-1823), William
Godwin (1756-1836), Jane Austen (1775-1817) og Mary
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Shelley (1797-1851). Og med afsæt heri forsøger han at
forstå det gotiske i forhold til oplysningsprojektet.
Med udgangspunkt i blandt andre Michel Foucault
(1926-1984) hævdes det således, at den gotiske roman,
ligesom det oplysningsprojekt hvoraf den udspringer,
nok var fascineret af mørke, arkaiske og kaotiske kræf-
ter, men at den samtidig var drevet af ønsket om at
skabe gennemsigtighed, overskuelighed og disciplin.
Tesen er, at mange gotiske romaner på mange punkter
reelt var anti-gotiske, i den forstand at det gotiske –
det vil sige det okkulte, uigennemsigtige, traditions-
bundne og bagudvendte – her blev gjort til genstand
for afmystificerende kritik.

Kirsten Molly Søholm tager udgangspunkt i den
alfabetisering af den europæiske kultur, som tog fart
med opfindelsen af bogtrykkerkunsten, og som betød,
at skriften med dens lineære kode bliver det domine-
rende medie i løbet af det 17. og 18. århundrede. Dette
er igen vigtige forudsætninger for udviklingen af de
moderne, verdslige stater og samfund og for den filo-
sofiske, pædagogiske og ideologiske oplysningsbe-
vægelse. Også menneskets indre liv ny-italesættes gen-
nem skriften i det 18. århundrede – især i den popu-
lære brevkultur og brevroman, der blev oplevet som
uhyre moderne medier. Her italesættes (“oplyses”)
menneskets subjektive følelser og individuelle, eksi-
stentielle behov på den sekulariserede, moderne
måde, som vi kender endnu i dag. Denne udfoldelse af
subjektivisme og irrationalisme ses ofte som udtryk
for en “modoplysning”, men fremstår ud fra det valgte
medieperspektiv som en del af den moderne oplys-
ning. Johann Wolfgang Goethes (1749-1832) berømte
ungdomsroman Den unge Werthers lidelser viser med
Wertherfigurens selvmord, hvor kaotisk det opleves
på det subjektive plan, når hidtidige kulturelle identi-
tetskoncepter mister deres gyldighed, uden at nye,
overbevisende fortællinger er blevet formuleret, og
konsekvensen heraf er, at det bliver et nødvendigt,
moderne projekt at søge meningsskabende identitets-
koncepter i form af autentiske fortællinger.

Også Birgit Eriksson beskæftiger sig med identi-
tetsspørgsmålet i forhold til rationalismens identitet-
stomme formulering. Eriksson tager udgangspunkt i,
at menneskets identitet og dannelse i forlængelse af
sekulariseringen, urbaniseringen og industrialiserin-
gen ændredes kraftigt i den sidste del af oplysningsti-

den. Opgøret med det religiøse verdensbillede truede
med at gøre mennesket til et produkt af naturlovene,
hvorved det mistede alle former for selvbestemmelse.
Hvis mennesket skulle kunne bruge den postreligiøse
frisættelse til noget, måtte det finde et alternativ til det
materialistiske, mekaniske og reduktionistiske ver-
densbillede, den nye tid kunne tilbyde. På den ene
eller den anden måde måtte en idé om menneskets frie
vilje bevares. Naturvidenskaben kunne ikke tilbyde
dette, men det kunne kunsten som et konkret udtryk
for menneskets ubundne skaberkraft. På denne bag-
grund undersøger Birgit Eriksson, hvordan disse fæ-
nomener og modsætninger kom til udtryk hos
Goethe, som i sit alsidige forfatterskab konfronterede
mange af tidens vigtigste udfordringer inden for filo-
sofi, videnskab og kunst. Influeret af erfaringerne fra
sine naturstudier fremstillede han i romanen Wilhelm
Meisters læreår mennesket som modsætningsfyldt,
foranderligt og påvirkeligt. Hos Goethe var menne-
sket ikke et stærkt og autonomt centrum, men dybt
afhængigt af den omskiftelige verden, det indgik i, og
dermed var Goethe på konfrontationskurs med sam-
tidens ideal om et myndigt og stærkt subjekt.

Der har været en oplysningstid før oplysningsti-
den! En vigtig del af formålet med Ole Thomsens arti-
kel er netop at informere om og karakterisere den
græske oplysning i 400-tallet fvt. og den dertil høren-
de kulturelle omvæltning. Det andet formål med
artiklen er at skitsere den måde, hvorpå antikkens
græske oplysning genoptages i 1700-tallets oplysning –
med Ludvig Holberg (1684-1754) som det helt centrale
eksempel. Det, som 1700-tallet lærer af grækerne, er at
anstille tankeeksperimenter, at forholde sig reflekteret
til sig selv og sin egen kultur, at udtænke utopier. Ole
Thomsen viser nu, at Holberg er en rigtig sokratiker –
inspireret af Sokrates (469-399 fvt.) og med inspirati-
on fra de antikke græske komedier. Holberg har såle-
des en solid basis i den antikke oplysning, og hoved-
momentet i Holbergs metode er, at han hele tiden tyr
til antikken som mønster og med tro på, at det mest
oplysende eksempel og det bedst dækkende svar må
findes her. I mere end et halvt århundrede har synet 
på Holberg været domineret af litteraturprofessor
Frederik Julius Billeskov Jansen (1907-2002), og Ole
Thomsen gør op med F.J. Billeskov Jansens tolkning af
Holberg på en række områder og anker i den forbin-
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delse over en vis ”akademisk” tørhed i de senere årtiers
studium af Holberg og hans projekt som oplyser.
Endelig præsenterer Ole Thomsen en ny forståelse af
Holberg og hans humor, set i lyset af den antikke
oplysningstid.

Blandt Holbergs mange aktiviteter var også teater-
stykkerne, som viste inspiration fra det franske teater.
Denne inspiration var han ikke ene om. Også senere
generationer fulgte med i, hvad der skete på den fran-
ske teaterscene, men det var ikke altid, at det, der skete
her, blev forstået af de danske fortolkere. Dette viser
Annelis Kuhlmann i sin behandling af paradokset
som teaterbegreb, et fænomen som har sit udspring i
nogle af de tanker og skrifter, som Denis Diderot
(1713-1784) fremlagde om skuespilleres forhold til de-
res rolle som intellektuel eller som medfølende. Som
redaktør af Den store franske encyklopædi havde han
stor interesse i at organisere viden om alverdens be-
grebsindhold. Sammen med de øvrige encyklopædi-
ster forsøgte han at kaste lys over, hvad det ville sige at
mestre et håndværk inden for alle former for specialer,
herunder teatret. Diderot var optaget af den håndvær-
kerkunst (kunsten at kunne), som gjorde civilisatio-
nen mulig med sine definerede processer, teknikker,
problemer, materialer og redskaber, og som også lod
sig spore i det endelige resultat. På skuespilkunstens
område skabte han nogle stykker, hvor borgerskabet,
der nu frekventerede teateret, kunne genkende sig selv,
og han åbnede for diskussioner, der frem til vore dage
har bevaret en forbindelse til Diderots teatertanker
om paradokset. Artiklen handler om receptionen af
Diderots teaterideer i Danmark, navnlig med Knud
Lyne Rahbek (1760-1830) som fortolker og formidler.
Rahbek var en stor beundrer af Diderots tanker om
teater og skuespilkunst, men alligevel tyder meget på,
at netop de teatrale dimensioner i paradokset og kom-
pleksiteten i Diderots skrifter ikke rigtig blev aner-
kendt eller set som inspirationskilde til den danske
teaterhistories videre forløb.

I dette værks Epilog diskuterer Hans Fink det mest
gentagne citat i bogen og i mange andre bøger om op-
lysningstiden, nemlig Immanuel Kants definition af
oplysning som Menneskets udgang af dets selvforskyld-
te umyndighed og hans formulering af oplysningens
valgsprog: Vov at være vis. Fink tager fat i citatet i dets
helhed og diskuterer hvert enkelt led med henblik på

en dybere forståelse af Kants svar, men også med hen-
blik på en undersøgelse af, hvad dette svar kan bruges
til i dag. Først kommenterer Fink de tre nøglebegre-
ber, menneske, umyndighed og selvforskyldt og prø-
ver at vise, at Kants oplysningsimperativ var tænkt
som, og stadig kan forstås som et universelt krav eller
ideal, som ligger implicit i selve det at være fornuftig,
men som man højest kan stræbe efter på egne vegne,
idet man netop ikke kan være formynder for andre i
denne proces, uden at det bliver selvmodsigende. Hvis
det imperativ, Kant formulerede i oplysningstiden,
har universel gyldighed, må det også have gyldighed
for os i den nuværende situation i 2007, hvor Dan-
mark ifølge regeringen planlægger at blive et førende
videnssamfund med forskning på højeste internatio-
nale niveau og uddannelser i verdensklasse. Fink dis-
kuterer kort, hvordan det ser ud på universiteterne i
forhold til Kants forståelse af oplysning, og knytter
hermed en tråd tilbage til prologens tema: Universi-
tetets idé og realitet. Idet videnskaben er blevet den
centrale produktivkraft og dermed er kommet i cen-
trum for dominerende økonomiske og politiske inter-
esser, er der en voksende risiko for, at forskning og
uddannelse bliver underlagt nye former for styring,
som reelt virker umyndiggørende både på studerende
og forskere, og som måske nok bidrager til at frem-
bringe mere information, men ikke mere oplysning.
Det kan man prøve at undgå ved med Kant og oplys-
ningstiden at appellere til politikere og andre magtha-
vere om at forstå den dybere sammenhæng mellem
oplysning og myndighed, så de undgår at skade selve
nerven i forskning og uddannelse. Man har dog ikke
forstået Kant, hvis man udelukkende skyder på politi-
kerne eller universitetsledelserne. Hvis han har ret, er
det først som sidst ens egen selvforskyldte umyndig-
hed, det gælder om at udtræde af.

Redaktionen vil gerne takke rektor Lauritz Holm-
Nielsen og dekan Carsten Riis for tilsagn om, at Aar-
hus Universitet ville udgive denne bog, og Aarhus
Universitets Forskningsfond for med sit tilskud at
have muliggjort, at bogen også håndværksmæssigt og
æstetisk kan leve op til sit indhold.

Ole Høiris og Thomas Ledet

26 i n d l e d n i n g

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:30  Side 26

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



PROLOG

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:30  Side 27

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:30  Side 28



Videnskaben og verdens orden

På en høj ved gården Hammarby tæt på Uppsala lod
Carl von Linné (1707-1778) opføre et lille stenhus. Det
var solidt bygget og højt placeret, så det kunne modstå
både oversvømmelse og brand. Huset kaldte han ”mit
palads i himlen”. Her opbevarede han sin imponeren-
de samling på titusindvis af planter, dyr og mineraler.
I sine senere år tilbragte Linné somrene her i sikker
afstand fra universitetet, men stadig inden for række-
vidde og med naturens laboratorium omkring sig.
Studenter valfartede hertil, også fra udlandet, for at
møde den gamle mester. Her vandrede han, botanise-
rede, eksaminerede, læste og skrev. Til gården lod han
også snedkerere et særligt skab. Skabet fulgte hans
system og havde en hylde for hver af de 24 klasser i
planteriget. På hylderne ordnede han sine planter med
optegnelser og herbarieblad. Her kunne enhver be-
søgende ved selvsyn konstatere naturens orden.

Om den var der ikke tvivl. Naturforskerens opgave
var at finde den, beskrive den og opstille et system, så
den kunne forstås. Det gjorde Linné og forsynede
samtidig den videnskabelige verden med et sprog og
et klassifikationssystem. Efter et års medicinstudier på
Lunds Universitet drog han til Uppsala, hvor hans
botaniske interesse fik lov at udfolde sig. Det varede
ikke længe, førend han begyndte at undervise i faget,
der på det tidspunkt stadig var en del af medicinstudi-
et. Den unge Linné oplevede her hurtigt, at botanik-
ken som fag var i en sørgelig tilstand. Der var mange
forskellige forsøg på systematisering, men ingen der
kunne give en tilfredsstillende samlet beskrivelse af
botanikken. Aristoteles (ca. 384-322 fvt.) spillede i
begyndelsen af 1700-tallet stadig en vis rolle, men der
var dog også andre, der forsøgte sig med forskellige

klassifikationsmodeller. Nogle tog udgangspunkt i
blomsters farve, andre i deres størrelse, kronen eller
frugten. Men med indsamlingen af det overvældende
materiale af nye, eksotiske planter fra hele verden, der
blev hjembragt af europæiske ekspeditioner i 1600- og
1700-tallet, kom disse simple systemer hurtigt til kort.
Linné måtte til sidst opgive at indpasse de nye planter
i eksisterende systemer og gik derfor i gang med at lave
sit eget (Frängsmyr 2001). Det blev udgivet under tit-
len Systema naturae – Naturens system – i 1735. På blot
elleve sider blev naturen nu opdelt i mineralriget (reg-
num lapideum), planteriget (regnum vegetabile) og
dyreriget (regnum animale). Systemet fik hurtigt en
stor udbredelse og bogen voksede gennem Linnés
levetid til 12. udgavens 3 store bind, der blev udgivet i
årene 1766-1768. Med Species plantarum fra 1753 an-
vendte Linné konsekvent sin binære nomenklatur for
planteriget med angivelse af slægt (genus) og art (spe-
cies). Fem år senere præsenterede 10. udgaven af Syste-
ma naturae også dyreriget ud fra samme principper,
men grunden var lagt allerede i 1730’erne.

Overordnet set var succesen overvældende, selv
om der var enkelte kritiske røster imod Linnés system.
De tog hovedsagelig udgangspunkt i detaljer, angåen-
de hvordan enkelte eksemplarer skulle klassificeres.
Den mest alvorlige kritik kom fra den franske naturhi-
storiker Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788).
For ham var selve det at lave taksonomier problema-
tisk. Det gjaldt generelt, men i særdeleshed for Linnés
system. Man kunne, ifølge Buffon, ikke lave klassifika-
tioner af dyre- og planteriget. Det ville altid føre til
kunstige strukturer, der ikke afspejlede, hvordan natu-
ren i virkeligheden var. Linnés system byggede på ydre
karakteristika, og for planternes vedkommende var de
inddelt i 24 klasser på baggrund af, hvad Linné selv
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kaldte seksualsystemet. De første elleve klasser var
bestemt af antallet af støvdragere, og deres form
bestemte de næste ni klasser. De følgende tre klasser
havde støvdragere og støvveje i forskellige blomster,
mens den sidste gruppe bestod af planter uden rigtige
blomster. Systemet var kunstigt, fordi det kun tog
udgangspunkt i et enkelt karakteristikum for planter:
deres støvdragere og støvveje. Fordelen var, at det
meget nemt kunne operationaliseres og anvendes af
naturhistorikere til klassifikation og beskrivelse af nye
planter (Hankins 1985 s. 145-152).

For Buffon så situationen anderledes ud. Ulemper-
ne var større end fordelene, mente han. Både dyreriget
og planteriget havde former, der gled over i hinanden,
og derfor kunne de ikke adskilles ved skarpe grænser.
Et abstrakt system ville aldrig kunne gengive naturens
rigdom og alsidighed. Derfor advarede han mod de
klassifikationstendenser, der nu prægede de naturhi-
storiske discipliner i midten af 1700-tallet. Kritikken
kom til udtryk i første bind af hans Histoire naturelle,

générale et particulière, der udkom i 1749. Fejlen hos
Linné bestod i troen på, at et hierarkisk system af
abstrakte begreber overhovedet kunne overføres til en
verden, der udelukkende bestod af konkrete enkeltin-
divider:

”Jo mere man øger antallet af opdelinger blandt naturens gen-

stande, jo tættere vil man komme på sandheden. Der findes i

naturen kun individer. Slægter, ordener og klasser findes kun i

vores forestillingsverden” (citeret i Sloan 1976 s. 359).

Det individuelle og formernes glidende overgange,
der for Buffon var et opgør med Linnés klassifika-
tionssystem, kom ironisk nok selv til at tjene som ud-
gangspunkt for et nyt, da Jean-Baptiste Lamarck
(1744-1829) senere brugte det som grundlag for sin
udviklingslære (Corsi 1988).

Fælles for både Linné og Buffon var imidlertid den
videnskabelige drøm om at kunne udtrykke naturens
enhed, og at denne kunne udtrykkes rationelt. Hele
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naturen – alt i naturen, ja, alt i verden – kunne i prin-
cippet udtrykkes og forstås. Det var videnskabens
opgave at sikre, at det skete på den mest kvalificerede
måde. Den newtonske mekanik havde i slutningen af
1600-tallet vist, at der var den samme orden i hele uni-
verset, og havde dermed sikret fundamentet for det
mekaniske verdensbillede, der kom til at præge hele
oplysningstiden. Linnés system tilbød et lignende en-
hedssystem til klassificering af naturen, og i det hele
taget myldrede det i 1700-tallet frem med videnskabe-
lig litteratur, der bragte verden på orden, og satte
naturen i system.

Det mest omfattende og mest ambitiøse projekt
var nok den store franske encyklopædi Encyclopédie,
ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, der udkom i årene 1751-1780 med Denis Dide-
rot (1713-1784) og Jean le Rond d’Alembert (1717-1783)
som de centrale kræfter. Samlet set kom der 35 bind
med næsten 72.000 artikler og over 3.000 illustratio-
ner. Selv om det kun blev trykt i 4.250 eksemplarer, fik
det en udbredelse og virkningshistorie, der næppe kan
overvurderes, som det ultimative forsøg på at samle al
menneskelig viden. Verden hang sammen, og drøm-
men om at kunne overskue den var intakt.
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Fig. 1   Carl von Linnés seksualsystem inddelte planteriget i

24 klasser baseret på ydre karakteristika, planternes støv-

dragere og støvveje. Hermed var grunden lagt til et af de

mest omfattende klassifikationssystemer i oplysningstiden.

Fig. 2   Systema naturae udkom første gang i 1735. Den kun 

28-årige Carl von Linnés forsøg på at klassificere naturen

fyldte da blot 11 sider, men skaffede ham ikke desto mindre

hurtigt en international videnskabelig stjernestatus. 12. ud-

gave, der udkom i 1766-1768, var vokset til 3 bind.
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Det akademiske liv

I dag står universiteterne som en naturlig ramme om
det akademiske liv. Det har de i og for sig gjort siden
deres grundlæggelse for omkring 800 år siden. Men
forskningen, udviklingen af nye ideer, formidlingen af
viden og dens anvendelse har levet et både integreret
og uafhængigt liv i forhold til de overlevelsesdygtige,
men ofte også konservative universitetsstrukturer.
1700-tallet var ingen undtagelse. Godt nok afstak uni-
versiteterne rammerne for de akademiske fag og gra-
der, men mange brugte dem kreativt som udgangs-
punkt for og lejlighedsvist nyttige institutioner i
karriere- og forskningsforløb uden for universiteter-

nes verden. Her spillede akademier, selskaber, kom-
pagnier og private mæcener en vigtig rolle i en dyna-
misk verden, hvor viden var i høj kurs, og akademike-
re havde nyttige potentialer.

Carl von Linné kan atter tjene som et godt eksem-
pel. Allerede som 23-årig havde han i 1730 stort set
gennemtænkt sit botaniske system ud fra studier af
planters kønsorganer. Selv om han formelt set stadig
var studerende, ernærede han sig de følgende år ved at
forelæse i botanik, give privatundervisning og lede
botaniske ekspeditioner. I 1732 fik han midler fra
Vetenskapssocieteten i Uppsala til en Laplandsrejse.
Det blev startskuddet til en omfattende rejseaktivitet,
der førte Linné gennem Sverige til Tyskland, Holland

32 p r o l o g

Fig. 3   Der var i 1700-tallet ingen tvivl om menneskets

privilegerede position i naturens gudskabte hierarki.

Slægtskabet med andre levende væsener var dog nu så

tydeligt, at Carl von Linné placerede mennesket i samme

serie som dyrene: homo sapiens – det vidende menneske.

De mange ligheder mellem mennesker og aber var aner-

kendt. Orangutangen blev beskrevet som et skovmenneske

og de øvrige abers menneskelignende træk fremhævet, her i

en tysk udgave af Linnés Systema naturae fra 1781-82.

Kendskabet til aberne baserede sig dog hovedsagelig på

andenhåndsviden, og få europæere havde endnu oplevet

dem. Fascinationen var stor, og det var der ikke noget at

sige til. Mennesket stod stadig øverst, men familien var

vokset. Alle var nysgerrige for at vide mere om de nye

medlemmer.

Fig. 4   Georges-Louis Leclerc de Buffon var en af Carl von

Linnés skarpeste kritikere. Med det ambitiøse bogprojekt

Histoire naturelles, générale et particulière, som Buffon

selv nåede at udgive 35 bind af fra 1749 til sin død i 1788,

forsøgte han at samle hele den eksisterende naturhistoriske

viden. Kritikken af Linné gik på, at ethvert klassifikations-

system var kunstigt og ikke en sand repræsentation af

naturens mangfoldige individualitet. Ambitionen var dog

den samme. Mangfoldigheden kunne beskrives videnska-

beligt, og den encyklopædiske drøm var intakt.
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og England. Det var på dette tidspunkt ikke muligt at
tage en medicinsk grad i Sverige, så han måtte søge
andre steder hen. Han endte i den lille universitetsby
Harderwijk, hvor det var let at få en doktorgrad. Linné
præsenterede en medbragt afhandling, gik til formel
eksamen og forlod byen efter 20 dage med sin nyer-
hvervede titel som doktor i medicin. Nu var han for-
melt set uddannet og kunne således få en universi-
tetsansættelse. Linné fik imidlertid job hos George
Clifford (1685-1760), der var direktør for det holland-
ske Ostindiske Kompagni. Som ansvarlig for haven,
biblioteket og herbariet på godset Hartecamp havde
han gode forskningsmuligheder, og i løbet af tre pro-
duktive år skrev han en række af sine mest afgørende
værker.

Da han i 1738 nåede tilbage til Sverige, havde han
skabt sig et stort netværk gennem sine møder med
flere af tidens førende naturhistorikere, og hans af-
handlinger havde allerede sikret ham europæisk be-
rømmelse. Det kunne dog ikke umiddelbart give ham
en universitetsstilling, så han ernærede sig de første år
efter hjemkomsten som læge i Stockholm. I 1741 blev
Linné professor ved universitetet i Uppsala, men han
blev dog ikke inden for institutionens mure, idet han
tog sine studenter med på ugentlige ekskursioner og
om sommeren underviste på sit ”palads i himlen” ved
gården Hammarby.

Allerede i 1739 var han en af drivkræfterne bag
oprettelsen af det Kungliga Svenska Vetenskaps Aka-
demien, der havde videnskabens økonomiske nytte
som formål. Derfor blev det også besluttet, at sel-
skabets tidsskrift, Vetenskapsakademiens Handlingar,
skulle trykkes på svensk og ikke latin. Meningen var, at
den videnskabelige viden skulle kunne bruges. Derfor
måtte den ud på folkets sprog, så alle læsekyndige
kunne erhverve sig den nyeste viden inden for land-
brug, håndværk og industri. Som med det franske
encyklopædiske projekt var det målet at samle og
sprede den viden, der fandtes (Frängsmyr 2000 s. 225-
230 og 236-246).

For Linné handlede det om at udnytte de mulighe-
der, verden bød på. Det betød, at han måtte rejse for at
få sin akademiske grad, søge privatansættelse for at
forske, arbejde som læge for at forsørge sig selv og fa-
milien, samtidig med at han førte forskningen og un-
dervisningen uden for universitetets mure og arbej-

dede for at udbrede videnskabens nytte. Den type om-
farende, afvekslende liv med mange stationer og man-
ge interesser var ikke usædvanlig for 1700-tallets aka-
demikere. Nok var Linné måske en særlig dygtig for-
sker, men han levede ikke noget særligt akademisk liv.

De videnskabelige akademier

Allerede i 1600-tallet var de vigtigste institutioner for
videnskabelige nybrud ikke længere universiteterne.
Her spillede de nye videnskabelige akademier og sel-
skaber en anderledes aktiv rolle. Med Accademia se-
cretorum naturae i Napoli (1560) og Accademia dei
lincei i Rom (1600-1630) som nogle af de tidligste var
akademierne skudt op rundt om i Europa. Formålet
med disse organiserede videnskabelige selskaber var
at præsentere og diskutere den nyeste viden. Flere hav-
de tilknytning til fyrstehuse, der sponsorerede og
beskyttede medlemmerne. De adskilte sig dog fra tid-
ligere patronagesystemer derved, at den primære am-
bition var forskning, det vil sige at fremme og udbrede
ny viden. Hermed stod de videnskabelige selskaber i
direkte modstrid med universiteternes ambitioner.

To af de mest berømte og mest indflydelsesrige sel-
skaber var Royal Society i London og Académie des
sciences i Paris. Royal Society var dannet på baggrund
af et privat selskab i Oxford, der under navnet The
Invisible College afholdt jævnlige møder om viden-
skabelige emner. I 1660 – efter restorationen og Oliver
Cromwells (1599-1658) død – blev selskabet formelt
grundlagt. Blandt de første medlemmer og grund-
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læggere var naturfilosoffen Robert Boyle (1627-1691),
arkitekten Christopher Wren (1632-1723) og en af de
første mikroskopister, Robert Hooke (1635-1703), der
også blev selskabets første officielle eksperimentator.
To år senere knyttede man selskabet direkte til den nye
politiske magt i England og fik i den forbindelse kon-
gelig anerkendelse af Charles II (1630-1685). Herefter
hed selskabet The Royal Society of London for the
Promotion of Natural Knowledge. Det blev hurtigt
centrum for den nye videnskab og har siden kunnet
tælle Englands mest prominente videnskabsfolk
blandt sine medlemmer. De betalte alle et kontingent
til selskabet, og Isaac Newton (1642-1727), der blev sel-
skabets præsident i 1703, var ingen undtagelse.

Det franske Académie royale des sciences blev
grundlagt i 1666 på foranledning af statsmanden Jean-
Baptiste Colbert (1619-1683). Ønsket var at organisere
videnskabelige studier inspireret af et tidligere ufor-
melt netværk, der med stor succes havde virket under
ledelse af jesuitten Marin Mersenne (1588-1648). Col-
bert sørgede for, at selskabet både var under beskyt-
telse og blev finansieret af Ludvig XIV (1638-1715). I
modsætning til Royal Society var Académie des scien-
ces altså direkte statsstyret og havde samtidig betrag-
telige midler til rådighed. I England forskede man for
egne penge, i Frankrig for kongens. Til gengæld var
Royal Society uafhængigt, hvorimod medlemmerne af
Académie des sciences varetog specifikke opgaver for
kongehuset såsom opførelsen af observatoriet i Paris
og planlægningsarbejde på slottet i Versailles. Den
danske astronom Ole Rømer (1644-1710), der ligesom
Newton var udenlandsk medlem af akademiet, stod
således for tilvirkningen af et springvand til kongen.
Til gengæld havde akademiets medlemmer både tid
og råd til deres videnskabelige forskning. Med den
prestige, der fulgte, var det langt at foretrække frem
for en universitetsansættelse.

Rømer er i øvrigt som Linné et godt og tidligere
eksempel på, at universitetsprofessorer havde meget
andet at se til. Han tiltrådte sin stilling som professor i
astronomi ved Københavns Universitet i 1676. Men
sideløbende virkede han i et utal af stillinger som for
eksempel medlem af Brolægning og Vandkommis-
sionen i København, Havnedirektionen og Højesteret.
Han blev udpeget som Københavns politimester og
senere borgmester. Derudover deltog han i oprettelsen

af Navigationsskolen, forbedrede møntvæsenet, lod
landevejene opmåle og fik i 1700 indført den gregori-
anske kalender i Danmark og Norge, hvorfor man den
18. februar i stedet skrev 1. marts. Professoratet ved
universitetet var nærmest sekundært i forhold til de
mange andre hverv (Kragh 2005 s. 405-433).

Både Royal Society og Académie des sciences kom
til at stå som eksemplariske modeller for en række
andre nationale selskaber, der efterfølgende dukkede
op overalt i Europa. Det preussiske Akademie der Wis-
senschaften blev grundlagt i 1700 på initiativ af endnu
en af den videnskabelige revolutions store skikkelser,
tyskeren Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) under
beskyttelse af Preussens kommende dronning, Sofia
Charlotte (1668-1705). Hun var meget optaget af og
engageret i kunst og videnskab. Denne interesse delte
hun med sin mand, Frederik I af Preussen (1657-1713),
der i 1694 havde grundlagt universitetet i Halle.

Det russiske videnskabsakademi, Akademija Nauk
Rossii, blev grundlagt af Peter den Store (1672-1725) i
Skt. Petersborg i 1724 på baggrund af Leibniz’ ideer.
Selv om akademiet først blev officielt åbnet efter Peter
den Stores død i 1725, blev hans ønsker om et magt-
fuldt centrum for videnskaben opfyldt. Flere af tidens
store videnskabsmænd var således tilknyttet akademi-
et, blandt andre Leonhard Euler (1707-1783) og Daniel
Bernoulli (1700-1782). Den enevældige zar havde ind-
set, at det russiske rige ville falde sammen, hvis der
ikke blev satset hårdt på mere uddannelse. Ud over det
første russiske museum og offentlige bibliotek iværk-
satte han derfor anlæggelsen af en lang række stats-
skoler i form af mine-, militær-, navigations- og inge-
niørskoler. I forbindelse med videnskabsakademiet
oprettede han også et universitet og et gymnasium.

I Sverige blev det Kungliga Svenska Vetenskaps
Akademien som nævnt oprettet i 1739. Få år senere
fulgte i Danmark Det Kongelige Danske Videnskaber-
nes Selskab i 1742. Initiativet kom fra historikeren
Hans Gram (1685-1748), der hurtigt fik overtalt stats-
embedsmanden Johan Ludvig Holstein (1694-1763) og
derigennem kong Christian VI (1699-1746), som gen-
nem flere generøse donationer lagde grunden til sel-
skabets formue. Aktiviteterne omfattede fra starten
både historie, filosofi, naturvidenskab og matematik.
Norge fik sit akademi i 1760 på initiativ af blandt andre
biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) i Trondhjem.
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Disse akademier og selskaber var som nævnt orien-
teret mod forskning i mere moderne forstand og kan
som sådan betragtes som de moderne videnskabers
første institutionaliseringsformer. Man hyldede fore-
stillingen om udvikling af ny viden, ofte gennem eks-
perimentel naturvidenskabelig forskning. I Robert
Hookes udkast til statutter for Royal Society fra 1663
hed det således om selskabets mål og opgaver: “gen-
nem eksperimenter at forbedre kendskabet til naturli-
ge ting, til alle naturlige kunster, produktionsmåder,
mekaniske praktikker, maskiner og opfindelser – uden
at befatte sig med teologi, metafysik, moral, politik,
grammatik, retorik og logik”. Den sidste sætning hen-
tydede til, at det var en betingelse for den royale aner-
kendelse af disse selskaber, at man undgik kontroversi-
elle emner af politisk og teologisk art – og dermed også
emner, der ville have bragt de videnskabelige selskaber
og akademier på direkte konfrontationskurs med uni-
versiteterne. Ikke desto mindre skyldte Royal Society
sit kongelige privilegium en eksplicit støtte til Eng-
lands nye styre. Det ideologiske programskrift blev
renset for politisk indhold, selv om selskabets magt og
status var blevet etableret på baggrund af et dygtigt
politisk lobby-arbejde fra grundlæggernes side.

Oprettelsen af disse videnskabelige selskaber og
akademier fik varig betydning på flere områder. De
gjorde den nye videnskab til en institution med egne

emblemer, ritualer og ceremonier. De ophøjede sig
selv til en art offentlig jury for den videnskabelige
forskning med tilstrækkelig autoritet til at monopoli-
sere videnskabelig viden og udelukke alternativer.
Samtidig var man i regi af blandt andet Royal Society
vidne til en første systematisering af de almene prin-
cipper for den nye eksperimentelle videnskabelighed
eller den nye videnskabelige ethos, der senere skulle
vinde indpas på og blive kendetegnende for universi-
teternes forskning. Det var for det første princippet
om den videnskabelige og eksperimentelle erkendel-
ses universalistiske og dermed person uafhængige gyl-
dighed; for det andet princippet om offentlighed i den
videnskabelige forskning, en tanke der gik imod den
økonomisk begrundede hemmeligholdelse af viden
inden for lavene eller for eksempel i apotekervæsenet.
Den eksperimentelle videnskab og erkendelse blev nu
betragtet som et kooperativt anliggende uafhængigt af
den enkelte person. Dette skulle blandt andet begræn-
se muligheden for handel med hemmeligheder.

En anden udløber af dette princip var grundlæg-
gelsen af de første regelmæssige publikationer. Dette
muliggjorde ikke blot en øget offentlig udbredelse,
sammenlignelighed og anvendelighed af videnskabe-
lige resultater, men fremmede også den videnskabeli-
ge internationalisering. Publikationerne blev udgivet
af selskaberne selv, og som eksempel kan nævnes
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Fig. 5 Et af oplysningstidens mest markante ikoner er

Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des

arts et des métiers. Samlet set kom der 35 bind af den store

franske encyklopædi med næsten 72.000 artikler og over

3.000 illustrationer. Det var ikke hverken det første eller

det eneste encyklopædiske projekt, men står stadig som det

ultimative forsøg på at samle al menneskelig viden i et

værk. Både naturen og den menneskelige viden skulle

ordnes, systematiseres og klassificeres. Her blev alle men-

neskets erkendelser beskrevet med fornuften som den cen-

trale stamme i et vidtforgrenet træ, der indeholdt alt fra

matematik og mekanik over filosofi og moral til religion og

menneskets sjæl.
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Philosophical Transactions fra Royal Society, Mémoires
fra Académie des sciences, Handlinger fra Kungliga
Vetenskaps Akademien og Skrifter fra det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab. Det er her, man fin-
der forformerne til den videnskabelige offentliggørel-
sespligt, der skal muliggøre den offentlige kontrol og
gentagelse af videnskabelige opdagelser. Hermed in-
stitutionaliserede man samtidig et tredje vigtigt ele-
ment i den nye videnskabelige ethos, nemlig at man
ikke er forudindtaget eller tjener særlige interesser
som forudsætning for videnskabelig objektivitet.

Disse institutionelle normer og videnskabelige dy-
der skulle blive af varig betydning og komme til at
spille en central rolle for transformationen af univer-
siteterne, der fra midten af 1800-tallet delvist overtog
akademiernes rolle som samfundets primære institu-
tion for videnskabelig forskning. Det er fra de viden-
skabelige selskaber, at de moderne universiteter har
arvet kravet om fornyelse og originalitet til enhver
forskningsindsats. Der skulle dog gå et stykke tid end-
nu, før universiteterne i kraft af deres interne udvik-

ling eller pres udefra var modne til at indoptage og
give plads til den forskende videnskab. I denne mod-
ningsproces spillede 1700-tallets oplysningstænkning
en vigtig rolle.

Universiteter under forandring

1600-tallet havde været præget af de naturvidenskabe-
lige gennembrud og etableringen af de videnskabelige
selskaber og akademier uden for universiteterne. Selv
om det begyndte at sætte de første sporadiske spor på
universiteterne, rystede det dog ikke den skolastiske
lærdomskultur på afgørende vis, endsige ændrede på
fakultetshierarkiet og den teologiske dominans. Dette
skete først gradvist i løbet af 1700-tallet, især fra mid-
ten af århundredet i kølvandet på den europæiske
oplysningstænkning.

Viden blev i oplysningstiden betragtet som en for-
udsætning for myndighed og frihed. Det betød et op-
gør med fordomme, overtro, religion og metafysik,
men også med forestillingen om overleveringens eller
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Fig. 6   Isaac Newton blev et af oplysningstidens helt store

navne i både England og Frankrig. Han blev fejret på

begge sider af kanalen som det bedste eksempel på den

rationelle tankes ypperste formåen. I 1738 formidlede

François Voltaire med stor succes Newtons naturfilosofi til

den franske intellektuelle offentlighed med bogen Élé-

ments de la philosophie de Newton. Den store natur-

filosof strålede og viste vejen i troen på tankens magt.
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autoriteters gyldighed blot med henvisning til, hvad
traditionen foreskrev. Institutioner og sociale praktik-
ker, der i århundreder havde været sanktioneret af re-
ligion, tradition eller sædvane, skulle nu underkastes
den oplyste fornufts kritik og vurderes ud fra, om de
bidrog til menneskelig lykke og menneskehedens
fremskridt.

En af de traditionsbundne institutioner, det oply-
ste blik faldt naturligt på, var universiteterne. Siden
middelalderen havde de været og var fortsat tæt knyt-
tet til kirken og domineret af den teologisk-aristoteli-
ske vidensautoritet.

For oplysningsfilosoffen Denis Diderot (1713-1784)
fremstod de klassiske franske (Sorbonne) og engelske
(Oxford og Cambridge) universiteter nærmest som
gotiske relikter fra den mørke middelalder, der kun
overlevede i kraft af deres privilegier og særrettighe-
der. Dette bragte dem uden for den offentlige lovgiv-
nings rækkevidde og skærmede også deres skolastiske
lærdomsforvaltning mod oplysningens kritiske blik.
Kritikken af universiteterne afspejlede med andre ord
også en grundlæggende kritik af universiteternes og
universitetsprofessorernes opfattelse af og omgang
med viden.

For oplysningsfilosofferne var viden og videnskab
et produkt af fornuft snarere end tradition og autori-
tet.Viden skulle vurderes på, om den kunne bidrage til
at forandre og forbedre samfundet. Universitetspro-
fessorerne blev betragtet som en art kustoder for en
overleveret og kanoniseret lærdomstradition og uni-
versiteterne som et sted, hvor man blot syslede med
gamle tekster, først og fremmest Bibelen og Aristo-
teles’ skrifter. Med de klassiske tekster som grundlag
var det professorernes opgave at træne deres studenter
i at lave deduktioner baseret på brugen af aristotelisk
logik. På sin vis satte universitetsprofessorerne altså
også deres lid til brugen af fornuften, men med et
andet formål end oplysningsfilosofferne. På universi-
teterne var ambitionen stadig at bearbejde, udvikle og
formidle den eksisterende viden og lærdomstradition.
Oplysningsfilosofferne derimod ville med fornuften
undersøge, kritisere og afvikle de stivnede lærdoms-
traditioner til fordel for et begreb om viden og forsk-
ning, der kunne fremme social forandring og håbet
om menneskelig lykke.

I sidste halvdel af 1700-tallet anså man på denne

baggrund generelt universiteterne for at være uden for
oplysningens rækkevidde. Efter revolutionen i Fran-
krig i 1789 tog man den radikale konsekvens af dette
forhold. Nationalkonventet satte i 1793 ganske enkelt
en streg over de hensygnende universiteter og kollegi-
er i hele Frankrig. De blev lukket som led i revolutio-
nens generelle afskaffelse af lavsvæsenet og det indar-
bejdede system af særrettigheder. Universitetet blev
således i en periode helt opgivet i Frankrig som en
relevant institutionsform til at dække et nyt og vok-
sende behov for nyttig teknisk, administrativ og pæ-
dagogisk viden og uddannelse. I stedet valgte man at
forøge antallet af isolerede statslige fagskoler, de så-
kaldte ’grandes écoles’ – de højere skoler – for de prak-
tiske erhverv, der krævede videnskabelig uddannelse.
De første af disse var allerede blevet oprettet før revo-
lutionen som alternativer til universiteterne. Det dre-
jede sig således om blandt andre ingeniørskolerne
École nationale des ponts et chaussées i 1747 og École
des mines i 1783. Med disse ønskede man at skaffe kan-
didater med passende kvalifikationer inden for vej-
væsen og minedrift.

I 1794 blev École normale supérieure og École
polytechnique grundlagt. Sidstnævnte var den første
egentlige polytekniske læreanstalt og var oprindeligt
for officerer, men senere også for civile erhverv med
henblik på at udvikle og udnytte videnskabelig viden
til praktiske formål. Den kom som sådan til at danne
model for den danske Polyteknisk Læreanstalt, der
blev oprettet i 1829. I 1806 blev de resterende 22 franske
universiteter omdannet til statslige fagskoler eller iso-
lerede fakulteter. De blev styret centralt af det nye
‘universitet’, Université Imperiale, som Napoléon I
(1769-1821) grundlagde samme år. Det nye kejserlige
universitet var først og fremmest tænkt som et natio-
nalt koordinationscentrum for et nyt uddannelsessy-
stem, hvor alle lavere og højere skoler kom under
stram kontrol og blev underlagt stramme statslige
læreplaner.

I Frankrig fjernede man sig således markant fra
den middelalderlige universitetsmodel. Den gamle
sammenfatning af fakulteter og videnskabsbaserede
embedsstudier til en enhed i universitetet blev opløst i
fagvidenskabelige skoler eller isolerede fakulteter. Ud
over de nævnte ingeniørskoler fik man eksempelvis
etableret særlige medicinske skoler og selvstændige
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retsfakulteter. Det filosofiske fakultet blev tidligt i
1800-tallet spaltet i faculté des lettres og faculté de sci-
ences, det vil sige reelt en spaltning, som vi kender det
i humanistiske og naturvidenskabelige fag.

Fakulteterne blev med andre ord til statsanstalter
med det formål at stå for den tekniske og praktiske
uddannelse til bestemte erhverv. Professorerne var
statsembedsmænd med ansvar for højere undervis-
ning og statseksamen og havde hverken forsknings-
pligt eller forskningsret. Store dele af dette system har
overlevet helt frem til i dag, også selv om man under
den 3. Republik (1875-1914) med en vis begrænset suc-
ces forsøgte at genforene fakulteterne til universiteter,
at udstyre dem med visse korporative rettigheder og
funktioner og at genoplive ideen om teoretisk-viden-
skabelige studier på universiteterne.

I England gik oplysningstænkningen i vid ud-
strækning uden om de klassiske universiteter i Oxford
og Cambridge. Disse havde siden middelalderen været
autonome og selvfinansierende korporationer, der
beroede på formuende og især jordbesiddende stiftel-
ser. Fra middelalderen havde de også bevaret alle deres
grundlæggende træk: studenter og lærere levede sta-
dig en art klosteragtig tilværelse i diverse ’colleges’
eller ’halls’, og undervisningen mindede både i form
og indhold om den, man fandt på middelalderuniver-
siteterne. Hovedopgaven var at bibringe en aristokra-
tisk elite den udvidede almendannelse og tidløse vis-
dom, der var passende for en engelsk gentleman. Der
undervistes først og fremmest i de almendannende
videnskaber – det vil sige sprog, retorik, historie og
filosofi, og med tiden også i matematik og naturviden-
skab. De sidste blev til forskel fra i dag, betragtet som
dannelsesdiscipliner. Nogen videnskabelig forskning
eller mere snæver fagvidenskabelig uddannelse til
praktiske erhverv lå ikke inden for disse universiteters
opgave.

I kraft af deres selvfinansierende og korporative
status kunne de engelske universiteter holde staten på
afstand af deres forvaltning og indre anliggender. I
udgangspunktet var de heller ikke særligt åbne for op-
lysningstænkningen, der fandt sine institutioner og
offentligheder andre steder, enten i de videnskabelige
akademier og lærde selskaber eller i Londons klubber,
kaffehuse og tesaloner. Men i England var konfronta-
tionen mellem universiteterne og oplysningstænkerne

ikke helt så kompromisløs som i Frankrig, hvilket kan
hænge sammen med, at oplysningen her ikke i samme
grad som i Frankrig udfordrede den politiske orden.
Endvidere var der en udpræget revolutionsskræk i
England efter 1789, hvilket satte sit tydelige præg på
politikken, de britiske institutioner og befolkningen.
Det afstedkom en stærk konservatisme og en kraftig
reaktion mod alt, hvad der kunne tolkes som fransk
indflydelse – også på universiteterne.

Der var dog bestræbelser på at reformere universi-
teterne fra begyndelsen af 1700-tallet i kølvandet på
den antiklerikale stemning efter ’the Glorious Revo-
lution’ i 1688 – den borgerlige revolution i England,
der førte til etableringen af et forfatningsmæssigt be-
grænset monarki og til en styrkelse af parlamentet. Et
reformforslag fra 1719 kom imidlertid aldrig til be-
handling i parlamentet, og med tiden aftog de politi-
ske ønsker om at forandre de engelske universiteter.
Der var dog visse interne reformtiltag på universite-
terne. For eksempel afviklede man i Cambridge tidligt
i 1700-tallet delvist det traditionelle skolastiske pen-
sum og erstattede det med studieforløb, der var base-
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Fig. 7   De klassiske engelske universiteter i Oxford og

Cambridge var opbygget omkring en række kollegier, der

fungerede som de sociale og akademiske rammer for stu-

denternes uddannelse. Mange af disse kollegier var blandt

rigets største jordbesiddere og rådede over store formuer.

Det gav en høj grad af både magt og selvstændighed til kol-

legierne, der sammen med de stærke traditioner og den

udtalte historiske bevidsthed værnede mod de ydre på-

virkninger, der ellers prægede den akademiske verden gen-

nem oplysningstiden. Kollegielivet var mere kendetegnet af

konstans end forandring. Det gjaldt også et af de ældste og

rigeste kollegier i Oxford, Balliol College grundlagt i 1263,

hvorfra en væsentlig del af den engelske magtelite kom.
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ret på Newtons værker, først og fremmest med øget
betoning af matematik og naturfilosofi. Et nyt eksa-
menssystem, der i stor udstrækning var baseret på ma-
tematik, erstattede senere det traditionelle evalue-
ringssystem med offentlige disputationer.

Til forskel herfra var man i Oxford langsommere
til at opgive det skolastiske pensum, og da det skete,
var det snarere til fordel for en opprioritering af det
klassiske antikke pensum end af matematik og natur-
filosofi. Den aristoteliske logik bevarede langt op i
1800-tallet en central stilling i Oxford.

I Skotland spillede oplysningstænkningen en mere
aktiv rolle på universiteterne end i England. I 1700-tal-
let virkede de skotske universiteter positivt for udbre-
delsen af den særlige skotske oplysning, hvis indsats
især lå på det moral- og socialfilosofiske område. Den
skotske oplysnings ledende personer – David Hume
(1711-1776), John Millar (1735-1801), William Robert-
son (1721-1793), Adam Ferguson (1723-1816) og Adam
Smith (1723-1790) – havde alle, på nær Hume, tilknyt-
ning til de skotske universiteter. Her fandt man en
universitetskultur, der var åben for oplysningens ideer

om fremskridtets muligheder og studiet af de menne-
skelige samfund efter de samme principper om for-
nuft og observation, der havde haft så stor succes i stu-
diet af naturen.

I Tyskland og i det central- og østeuropæiske om-
råde generelt havde relationen mellem universitet og
statsmagt været tættere end i England og Frankrig. I
kraft heraf var universiteterne generelt mere direkte
påvirkede af oplysningstænkningens ideer om fornuft
og om den verdslige relevans af universitetsuddannel-
ser. De mest oplyste og innovative var i denne hense-
ende de universiteter, der i perioden blev grundlagt i
de tyske fyrstedømmer med henblik på at styrke den
verdslige uddannelse af embedsmænd til stat og for-
valtning. Det første af disse nye universiteter blev som
nævnt grundlagt af Frederik I af Preussen i Halle i
1694. Det er ofte blevet betegnet som det første mo-
derne universitet på grund af afvisningen af religiøs
ortodoksi til fordel for objektivitet, rationalitet og frie
videnskabelige studier. Universitetet blev oprettet for
at imødekomme både den preussiske stat og pietis-
men, der var en særlig udgave af luthersk religiøsitet
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og teologi. Pietismen udmærkede sig blandt andet ved
at være fjendtlig indstillet over for den fusion af teolo-
gi og skolastik, der stadig dominerede såvel de prote-
stantiske som de katolske universiteter i Europa.

Nogle af de mest indflydelsesrige personer på det
nye universitet var teologen August Hermann Francke
(1663-1727), der grundlagde den pietistiske skole i teo-
logien og oplysningsfilosoffen Christian Thomasius
(1655-1728), der blandt andet udmærkede sig ved at
være den første ved de tyske universiteter til at fore-
læse på modersmålet i stedet for latin. Han blev efter-
fulgt af filosoffen, matematikeren og videnskabsman-
den Christian Wolff (1679-1754), der blev en af den
tyske oplysnings ledende skikkelser. På baggrund af
religiøse uoverensstemmelser med pietisterne blev
han i 1723 fordrevet fra Halle, men genindsat som kan-
sler i 1740 af Frederik II af Preussen (1712-1786). I mel-
lemtiden tjente han som professor i filosofi og mate-
matik ved universitetet i Hessen og en kort overgang
også som videnskabelig rådgiver for Peter den Store af
Rusland, som han hjalp med at danne det russiske
videnskabsakademi.

Gennem hele 1700-tallet dominerede universitetet
i Halle det akademiske miljø i Tyskland. Fra midten af
århundredet måtte det dog dele førerskabet med uni-
versitetet i Göttingen, der blev oprettet i samme ånd i
1737. Universitetet i Göttingen var som universitetet i
Halle designet som et klassisk 4-fakultetsuniversitet.
Her blev artes-fakultetet, der fra slutningen af 1600-
tallet havde skiftet officielt navn til Det filosofiske Fa-
kultet i det tyske område, imidlertid forfremmet fra
blot at have været en propædeutisk forskole til at blive
et selvstændigt embedsfakultet. Nu skulle det tage sig
af uddannelsen af lærere til den lærde skole og det
senere gymnasium, en uddannelse der ligesom de tre
højere embedsstudier blev afsluttet med en officiel
statseksamen. I nær tilknytning til denne forfremmel-
se havde universitetet i Göttingen allerede fra midten
af århundredet markeret sig stærkt i bestræbelserne
på at reformere historiestudiet og frem for alt studiet
af antikkens sprog og kultur. Det blev med filologerne
Christian Gottlob Heyne (1729-1812) og hans elev
Friedrich August Wolf (1759-1824) til hjemstedet for
grundlæggelsen af den klassiske filologi.

Med grundlæggelsen af universiteterne i Halle og
Göttingen begyndte en mere oplyst, praksis- og nyt-

teorienteret videnskabsforståelse for alvor at vinde
indpas på de tyske universiteter. Et andet tegn på op-
lysningstænkningens indflydelse var, at de juridiske
fakulteter i Halle og Göttingen rykkede i centrum
sammen med det filosofiske, i begge tilfælde på be-
kostning af det teologiske fakultets førerrolle. Det filo-
sofiske fakultet var som nævnt blevet et embedsfakul-
tet som de øvrige. Som studieforberedelse var det pri-
mært rettet mod det juridiske fakultet og ikke længere
det teologiske som på de klassiske universiteter. Men
både i Halle og Göttingen som ved de tyske universite-
ter generelt var den begyndende ændring af universi-
teterne i henhold til oplysningens ideer formidlet over
og derfor også kontrolleret af de lokale fyrster og uni-
versitetsgrundlæggere.

De oplyste universiteter skulle først og fremmest
tjene fyrsternes forvaltningspolitiske interesser og bi-
drage til at styrke deres mere lokale fyrstedømmer,
dels ved at uddanne embedsmænd og dels ved at ud-
vikle og forske i nye vidensfelter af praktisk nytte for
staten. Fra at være rene undervisningsanstalter be-
gyndte de tyske universiteter lige så stille også at blive
forskningssteder – også i forhold til eksterne behov.
Således førte de statslige forvaltningsbehov især i
Göttingen, men også ved andre tyske universiteter, til
etableringen af de såkaldte ’kameralvidenskaber’. Det
omfattede undervisning og forskning i en række for-
skellige bureaukratiske discipliner såsom offentlige
finanser, politisk økonomi, forvaltningsret, politivi-
denskab, agerbrug og minedrift. Den kameralistiske
idé bundede i en økonomisk teori med et stærkt stats-
støttet erhvervsliv. Det krævede meget af statsforvalt-
ningen og dermed også uddannelsen af specialiserede
embedsmænd.

Det tætte bånd mellem oplysning, universitet og
statsmagt var relativt unikt for de tyske universiteters
udvikling i 1700-tallet og modsat situationen i Fran-
krig og England, hvor både universiteter og oplys-
ningstænkning holdt sig på afstand af staten. Dan-
mark var en undtagelse. Her var man stærkt inspireret
af de tyske ideer, og kameralismen fik fra 1750’erne en
stor betydning for udviklingen af den økonomiske
politik, der satsede stort på statslig støtte til opbyggel-
sen af en voksende industri. Oplysningen og de viden-
skabelige gennembrud begyndte således at sætte sig
spor på universiteterne i 1700-tallet. Men der var sta-
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dig lang vej til mere moderne videnskabelige forsk-
ningsuniversiteter, der integrerede de naturvidenska-
belige gennembrud og samtidig dannede ramme om
disses videre udvikling.

Oplysningstidens akademiske verden var præget af
drømmen om enhed. Man søgte en enhed i naturen,
en enhed i videnskabelig systematik, en enhed i sam-
lingen og udbredelsen af viden, og man ønskede en
enhed i organiseringen af det akademiske liv. Trods en
række storslåede forsøg stod man mod 1700-tallets
slutning med en enhed, der smuldrede. I stedet be-
gyndte den pluralisering og specialisering, der blev
1800-tallets kendetegn, at slå igennem. For nogen var
drømmen intakt. For andre blev den blot et skridt på
vejen og et redskab til en stadig mere specialiseret og
professionaliseret videnskab.
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Katastrofe og kultur

Havde man haft Gallup-undersøgelser i 1700-tallets
slutning, kunne man have spurgt et udsnit af Europas
befolkning om, hvilken katastrofe de betragtede som
den største og værste i deres levetid. Selv om man ikke
havde en offentlighed som i dag, ville mange forment-
lig alligevel have svaret: Jordskælvet i Lissabon 1. no-
vember 1755. Skal man sammenligne med nyeste tid,
har vi at gøre med en begivenhed på omdrejningshøj-
de med nedsmeltningen af Tjernobyl-atomkraftvær-
ket i april 1986, tsunamien i Sydøstasien i julen 2004,
eller det 20. århundredes store krige og folkemord.
Men i det 18. århundrede tiltrak krige sig ikke som i
dag særskilt opmærksomhed. De skete jo, vidste man,
men de var, forfærdelige eller ej, ikke i samme måle-
stok som i dag trusler mod menneskehed, samfunds-
struktur og naturgrundlag.

Da Lissabon-ulykken havde 250 år på bagen den 1.
november 2005, kom der nogle bøger om emnet, og
der blev afholdt en del konferencer på tværs af huma-
niora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. Jeg del-
tog selv i både en bog og en konference, men der var
ikke mange af dem, jeg fortalte om mit engagement,
der vidste noget specielt om katastrofen. Den var an-
bragt på historiens overskudslager, og derfra kunne
specialister med sære interesser hente nogle ingredi-
enser til deres granskning.

Også korstog, Trediveårskrig og Napoleonskrige
hører til historiens store arkiv. Der er ikke så mange,
der lige kan redegøre for detaljer eller konsekvenser,
men de kender sikkert en del myter. Men uden for
Portugal er jordskælvet gået fra overskudslager til
glemmebog. Det kan selvfølgelig skyldes, at tiden altid

overhaler katastrofer, når de levende generationers
erindring hører op efter 60-70 år, og andre presseren-
de trusler bliver mere nærværende. Men det kan også
skyldes, at de spor, nogle begivenheder efterlader sig,
er bredere og dybere end begivenhederne selv og deres
umiddelbare konsekvenser. De bliver glemt produk-
tivt, så at sige, ved at blive omsat til andre dimensioner
af samtid og eftertid og lever videre på en anden
måde: som nye naturerkendelser, nye ideer om sam-
fund, ny etik, nye ideologier, ny videnskabelighed osv.

Tjernobyl-ulykken blev en sådan prototypisk begi-
venhed, der samlede nye indsatser i international poli-
tik, i naturudnyttelse og naturbeskyttelse og kom til
udtryk i risikosamfundets filosofi. På den måde fort-
sætter nedsmeltningens virkninger, når begivenheden
selv er taget af den internationale dagsorden. Det sam-
me gælder jordskælvet i Lissabon. Det markerede et
vendepunkt for de ændringer i religion, videnskab og
samfund, der var på vej, samlede dem og gav dem ret-
ning fremad (Larsen 2005, 2006a og 2006b). Den op-
lysningstid, vi er påvirket af i dag, fik gennem denne
katastrofe nogle afgørende principielle udtryk. Som
en art fællesnævner for naturkatastrofer med kultu-
relle virkninger kom Lissabon-ulykken til at overskyg-
ge andre ulykker af samme type i samtiden, både
større og mindre, og reducerede dem til eksempler på,
hvad netop denne katastrofe kom til at betyde. Disse
betydninger i litteratur og filosofi er en afgørende del
af oplysningstiden, som vi lever med den i dag.

Tsunami og oplysning

Først et par detaljer om selve jordskælvet (Breidert
1994, Buescu & Cordeiro 2005, Couto 2000, European
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Review 2006, Kemmerer 1958, Kendrick 1956, Poirrier
2005). Dette skulle selvfølgelig have en vis størrelse og
virkning, for at det overhovedet kunne danne basis for
bredere kulturelle konsekvenser. Det skulle i medier-
ne, ville vi sige i dag. Men det kom det allerede den-
gang, som vi skal se om lidt.

Store dele af Lissabon blev om morgenen den 1.
november 1755 ødelagt af vand og brand. Lissabon lig-
ger lidt oppe ad Tejo-floden, tæt på Atlanterhavet. Et
undersøisk skælv, formentlig af en styrke der svarer til
9 på Richterskalaen – og dét er voldsomt – sendte en
undersøisk bølge ind mod kysten og op i floden, hvor
den hamrede imod den centrale del af Lissabon med
fuld styrke. Det var en fuldblods tsunami, en betegnel-
se ingen kendte dengang, og heller ikke mange uden
for fagfolkenes kreds anede noget om før december
2004, da Thailand blev ramt. Men det ved vi nu: et
undersøisk skælv udløser en bølge, der ikke er synlig

på overfladen, men som samler kræfter i dybet, klar til
at eksplodere når den rammer land. Efter først at have
trukket vejret dybt ved at trække vandet væk fra ky-
sten, spyer den vand fra sig i kolossale mængder i et
relativt kort, koncentreret ryk af umådelig styrke.
Syndflod er det bedste billede.

Hvor mange der gik til i bølger og ruiner i Lissa-
bon, beror på eftertidens skøn. Mellem 35.000 og
50.000 mennesker regner man med. Blot for sammen-
ligningens skyld: København havde ca. 25.000 menne-
sker inden for voldene i 1755. I dag ville det svare til, at
det meste af Sjælland gik med i købet med centralad-
ministration, centrale internetservere og det hele. Når
vi alligevel ved noget, skyldes det Sebastião de Car-
valho e Melo, marquis de Pombal (1699-1782), en
energisk og hensynsløs minister der blev sat i spidsen
for genopbygningen af Lissabon, og som opbyggede
egen magt og formue ved samme lejlighed, et ikke
ukendt fænomen i kriges og katastrofers skygge. Men
til forskel fra så mange andre af den slags gråzoneakti-
vister var Pombal også visionær og fremadskuende,
fordomsfri og nytænkende, helt på linje med århun-
dredets mange europæiske samfundsreformatorer.
Det er allerede hos ham, jordskælvet formes som en
moderne kulturbegivenhed.

Jordskælvet fandt sted midt i kirketiden – eller ret-
tere: midt i de mange kirketider – på den vigtige katol-
ske helligdag Allehelgensdag den 1. november. Og dét
midt i Lissabons magtcentrum hvor klostre, slotte og
paladser, nogle af nyere dato, blev til skærver, og
mange samfundsspidser døde. Det skortede derfor
ikke på religiøst-moralske fortolkninger af Guds straf
over de syndige mennesker, måske et tegn på de sidste
tider. Varsler, undergang og straffedom var den over-
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Fig. 1 Sebastião de Carvalho e Melo, markisen af Pombal.

Stik af Mauricio José do Carmo Sendim, Museu da Cidade

de Lisboa. Markisen fik ansvaret for genopbygningen af

Lissabon efter jordskælvet i 1755 og gav den centrale del af

byen den udformning, den stadig har i dag.
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ordnede fortolkningsramme for forståelse af begiven-
hedens mange forudgående og efterfølgende detaljer.

Den ramme brød Pombal med og fik også nogle
gejstlige sat fra bestillingen i samme omgang. Han gik
straks i gang med at samle systematisk og konkret
information fra hele landet. Det skete med brug af
spørgeskemaer, primært til landets præster, om kon-
krete iagttagelser vedrørende varighed af rystelserne,
antal efterskælv, dyrs reaktioner før skælvet, ændrin-
ger i søer og vådområder og lignende empiriske detal-
jer. Ikke noget om folketroens varsler eller folks me-
ninger om Guds hensigter. Formålet var at indsamle
præcis information, der kunne bruges til at træffe for-
holdsregler i forbindelse med senere skælv. Empiriske
fakta, ikke tegn og underlige gerninger. Materialet er
stadig tilgængeligt i det portugisiske rigsarkiv.

Dette tidlige tilløb til statistisk baseret forudsigelse
som katastrofeberedskab bevirker, at nogle moderne
jordskælvsforskere, der prøver at bidrage til forståelse
og forudsigelse af jordskælv med historiske kilder, be-
tragter Pombal som en af grundlæggerne af moderne
forskning. De ser samtidig jordskælvet i Lissabon som
det første jordskælv, der kan siges at være viden-
skabeligt beskrevet (http://en.wikipedia.org/wiki/1755
_Lisbon_earthquake og http://nisee.berkeley.edu/lis-
bon). Ikke desto mindre er skælvets formentlige epi-
centrum, styrke og årsag fortsat uafklaret, eftersom
der på de kanter ikke findes tektoniske plader, der u-
middelbart kan forklare voldsomheden. Der var og er
sådan set grobund nok for overtro, men ikke hos
Pombal. I et videre perspektiv kan man sige, at Pombal
deltog i den sekularisering af verdens- og samfunds-
forståelse, som jordskælvet for alvor satte skub i. Han
var en repræsentant for oplysningstiden i praksis.

Medier og krisekontrol

Et andet moderne træk hos Pombal er hans bevidst-
hed om, at kontrol over medierne er helt afgørende
for at styre begivenhedernes gang. Ikke blot kunne
jordskælvet mærkes over hele Europa, fra nord til syd,
fra øst til vest. Der blev rapporteret om rystelser andre
steder, rørelser i enge og vådområder, skvulp i varme
kilder i Böhmen og ændringer af vandstand i farvande
og havne helt op i Den Botniske Bugt. Jordskælvet var
alment accepteret som ”det stærkeste i verden,” som

en anonym tysk iagttager rapporterede hjem (Eifert
2002 s. 652, cf. Kemmerer 1958 s. 15).

Nyheden kunne derfor også hurtigt få ben at gå på,
og de ben ville Pombal bestemme farten på. For den-
gang var det jo mest ben, menneskeben og hesteben,
der angav nyhedernes spredningshastighed. Derfor
sørgede han for, at Lissabons lokalavis, ugeavisen Ga-
zeta de Lisboa, udkom til tiden, planmæssigt og uan-
fægtet af jordskælv, uden at ét eneste nummer blev
annulleret. Dette blad blev derfor én vigtig kilde til
viden i Europa først og fremmest til offentligheden.
Og nyheden spredtes med det, der med tidens måle-
stok var lynets hast (Eifert 2002 s. 649, Breidert 1994 s.
225). Gazeta de Lisboa kom allerede 5. november. Ber-
lin blev informeret 11. november i Berlinische Nach-
richten, Paris 22. november i Gazette de France og Lon-
don 26. november i London Magazine. Hamburg kom
med i slipstrømmen den 29. november via Wien og
franske efterretninger, da de forskellige magasiner jo
også benyttede hinanden som kilder. Og i København
kunne læsere af Kiøbenhavns Post-rytter den 15. de-
cember læse om de forfærdelige tildragelser (Brorson
1956 s. 179).

Men det andet sæt af kilder, sikkert hurtigere, var
fra diplomater, fortrolige regeringsefterretninger og
korrespondance i de mange købmandshuse, der gjor-
de forretninger via Lissabon. Lissabon var ganske vist
ikke længere den store og strålende imperiehovedstad
med rige kolonier. Den var faldet slemt af på den og
var noget luvslidt, bortset fra et begrænset antal rige
familiers ejendomme (Couto 2000). Men den var sta-
digvæk den vigtigste transatlantiske havn i Europa på
grund af sin fremskudte beliggenhed og husede man-
ge lagerbygninger for blandt andet de britiske og
nordeuropæiske handelshuse. Den position drejede
det sig om at fastholde, vidste Pombal, og det ville han
gøre ved at bevare magten til at dreje på informations-
håndtaget, samtidig med han satte skub i en effektiv
genopbygning. Der blev faktisk afsendt nødhjælp fra
Nordeuropa, men om det nåede frem og i hvilken for-
fatning er en anden sag. Magten gled alligevel uvæger-
ligt nordpå til blandt andet de hollandske og engelske
havne, jordskælv eller ej. Rotterdams storhedstid be-
gynder således her. Men ikke med Pombals gode vilje
eller indsats.

Myten om Lissabon som den gyldne verdensstad
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trivedes dog fortsat, indskrevet i rækken af mytiske
storbyer som Jerusalem, Rom, Santiago osv. De mærk-
bare materielle virkninger rundt om i Europa, den
hurtige nyhedsstrøm og de mange forudfattede myter
blev rørt sammen og omsat i melodramatiske iscene-
sættelser af ulykken på måder, som ikke kun trives i
den kulørte presse i dag.”Denne by som har været den
rigeste i Europa, som har forsynet alle nationer med

diamanter, hvor man kunne finde guld overalt, denne
by er nu ingenting,” rapporterer vores anonyme tysker
videre med dramatisk kontrasteffekt (Eifert 2002 s.
652).

Hvad som helst, der blev skrevet om byen i denne
blanding af mytologi og realitet, gav den en næsten
metafysisk status, hvad enten forfatterne var små eller
store, hvad enten læserne var den snævrere kreds af
avislæsere eller den bredere offentlighed. Her var nok
at gøre for folk med en livlig fantasi. Hvad der skete i
Lissabon, eksemplificerede selve menneskers og kul-
turers skæbne – med naturen, kosmos og Guds vilje
som det store ekkorum.

På den måde kom katastrofen til at blive mere ek-
semplarisk og enestående, end den faktisk var. Andre
jordskælv blev hurtigt glemt eller næsten ikke omtalt:
Tokyo 1703, Iran 1727, Syrien 1759 og Messina 1783 var
på højde med Lissabon 1755, mens Boston 18. novem-
ber 1755 var noget mindre. Desuden glemte man, at
jordskælvet, som alle skælv, indgår i en serie af forud-
gående og efterfølgende skælv, der med varierende
styrke kan flytte sig langs nogle geologiske brudlinjer.
Der havde været mindre skælv i Lissabon i de fore-
gående år, og der kom nogle lidt senere, ligesom en
meget voldsom rystelse indtraf i Marokko i 1755.
Glemslen har ædt det hele (http://www.schoolweb.de/
milleniumobserver/katastrophen/erdbeben.htm).

Disse overspringelser trak på flere standardele-
menter i tidens kulturelle betydningsdannelse, der gav
Lissabon dens fremskudte plads i den kulturelle be-
vidsthed: det eurocentriske fokus overså Japan, Afrika
og det fjerne Syditalien; de mærkbare virkninger i et
stort geografisk område med dynamisk videnskabelig
opmærksomhed og filosofisk refleksion kunne de an-
dre lokaliteter uden for Europa ikke hamle op med; og
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Fig. 2 Kiøbenhavns Post-rytter, 15.12.1755. Her har Hans

Adolph Brorson formentlig læst om jordskælvet i Lissabon,

inden han skrev ”Lissabons ynkelige Undergang”.
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endelig gav og krævede den unikke og pludselige begi-
venhed, der slog ned som lynet fra en klar himmel i en
mytologisk by, plads for alle hånde principielle hel-
hedsfortolkninger, religiøse eller videnskabelige, ak-
kurat som tsunamien gjorde i december 2004 (f.eks.
http://www.religioustolerance.org/reac_ter3. htm).

Det er først og fremmest jordskælvets omform-
ning til en enestående begivenhed, der gør det virk-
somt som poetisk drivkraft og som filosofisk-viden-
skabelig udfordring. Wolfgang von Goethe (1749-
1832) skriver på de allerførste sider af sine erindringer
Leben und Wahrheit i 1811, at han som 6-årig i Frank-
furt mærkede jorden bevæge sig. Dét er den første
markante erindring i hans liv. Hvad enten han husker
rigtigt eller ej, så er den rolle, den spiller som udgangs-
punkt for den ældre Goethes tilbageskuende fortolk-
ning, ikke til at tage fejl af. Den er bagtæppe for hans
egen forståelse af, at den rolle, han selv spillede i det
sene 18. århundrede, bliver til en eksemplarisk rolle.

Litteratur og oplysningstænkning

Jordskælvet gav anledning til litterær produktivitet af
stormflodsstyrke, både i vers og prosa og ofte af
moralsk, religiøs og belærende karakter. Oplysnings-
tiden tog Horats’ (65-8 fvt.) gamle ord til sig, om at lit-
teratur skal ”gavne og fornøje”, men jordskælvslittera-
turen var afgjort mest optaget af at gavne. Folk skulle
med vers og fiktion som middel lære noget om ver-
den, dog også gerne, men i mindre målestok, med sa-
tiren som supplerende fornøjelse. Men latter og satire
var og er ikke nemme udtryksformer for erfaringer af
holocaustdimensioner. Essays og traktater i den teolo-
giske debat slog en forklarende ring uden om versene
(Breidert 1994, Buescu 2005, Kemmerer 1958, Löffler
1999, Weinrich 1986). Her fik oplysningstidens littera-
tursyn noget at arbejde med, der kunne vise beretti-
gelsen af at ’gavne’.

Den mindst kendte digter i denne europæiske
sammenhæng er sikkert Hans Adolph Brorson (1694-
1764), og den mest kendte er uden tvivl François Vol-
taire (1694-1778). Den sidste diskuterer jordskælvet i
sine breve, både med grin og gru, i sin roman Candide
fra 1759 og i digtet fra januar 1756 Poème sur le désastre
de Lisbonne: Examen de cet axiome ”Tout est bien”.
Dette digt fik europæernes øjne og ører på stilke. Det

gik i talrige oplag og blev kopieret og kommenteret
over hele kontinentet. Brorson udgav, også i januar
1756, digtet Lissabons ynkelige Undergang, der med sine
380 verselinjer slår Voltaire med flere linjer, men ikke i
international gennemslagskraft.

Ikke desto mindre kan de to digtere vise de to prin-
cipielle standpunkter, der delte den europæiske intel-
lektuelle offentlighed, både i Voltaires centrum og i
Brorsons periferi. Det ene standpunkt, Brorsons, for-
svarede troen på, at Gud skabte en perfekt verden på
trods af jordskælv, lidelse og ødelæggelse. Det andet,
Voltaires, så verden som en verden, hvor mennesket er
overladt til at tro på sig selv, også når der skal tages
hånd om lidelse, død og naturkatastrofer. Gud blan-
der sig ikke i verdens gang, og hvad enten han har
skabt den eller ej, kan vi ikke bruge denne tro til noget
i det praktiske hverdagsliv. Jordskælvet sætter denne
debat på spidsen og er med til at gøre sekulariseringen
til måske den vigtigste – og også mest omdiskuterede
– drivkraft i europæisk kultur i de næste århundreder.

De, der kender Brorson fra hans enestående virtu-
ose religiøse lyrik med dens enkle og ligefremme sæt-
ningsbygning, vil næppe kunne genkende ham i det
tungt fremadskridende Lissabon-digt, hvor de didak-
tiske læresætninger næsten er stanset ud. Brorson har
formentlig læst om ulykken i Kiøbenhavns Post-rytter
15. december. I hvert fald henviser han to gange i digtet
selv til ”Posten” (Brorson 1956 s. 193, v. 161 og s. 200, v.
325), men måske har han også fået underretninger i
bispeboligen i Ribe fra sine pietistiske brødre i Ham-
burg. Det var jo en sag, der nok kunne bære en prædi-
ken eller to.

Brorsons kendemærke er hans pietistiske mystik,
der appellerer til den enkeltes næsten ekstatiske fore-
ning med det guddommelige, især den lidende Kri-
stus. Med lidelsen og ekstasen som omdrejningspunkt
bruger Brorson en kropsnær og ofte erotisk symbolik,
der konkretiserer den individuelle stræben mod det
himmelske som intim kropserfaring. Foreningen mel-
lem Kristus og mennesket skildrer han tit som et bryl-
lup, hvor kroppen er anledning, men hvor krop og
køn overskrides i selve foreningen, så man ikke ved,
hvad der er mandligt, og hvad der er kvindeligt.
Vægten på det hinsides får også Brorson til at skrive
om det jordiskes undergang og evighedens komme.

Disse træk bruger Brorson faktisk også i Lissabon-
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digtet og bekræfter dermed Thomas Bredsdorffs på-
pegning af, at pietismen ikke er i modsætning til op-
lysningstiden, men er en integreret del af den, om end
forskellig fra den rationelt orienterede del (Bredsdorff
2004). Også pietismen appellerer til den enkeltes fri-
gørelse, ikke i forhold til samfund og historie, men i
forhold til kroppen, der dog også samtidig er vejen til
Gud. Det er denne tvetydige status, der gør den til
poetisk dynamik og dynamit.

Guds storhed og verdens undergang

I Lissabon-digtet er det ikke svært at lancere jordeli-
vets undergang som grundtema og heller ikke svært at
bruge destruktionen til at vende læserens blik mod

himlen. Samtidig kan den umiddelbare lidelse omsæt-
tes i kropsbilleder og i scener, der appellerer direkte til
læserens egen krops- og medfølelse, ligesom i lyrik-
kens mange umiddelbare sansebilleder. Der er mange
scener med vægt på børn og familie fra ruinerne, og de
svarer til lyrikkens mange bryllupsbilleder og umid-
delbare skildringer af kropskontakt, om end med for-
skelligt fortegn – de første skildrer opløsning, de sidste
skildrer forening, men på baggrund af de samme
grundelementer.

Digtet er det eneste stykke litteratur på dansk om
Lissabon, og vi ved ikke noget om Brorsons konkrete
brug af europæiske referencer. Men dets tematiske
diskussion om fortolkningen af ulykken som udtryk
for Guds straf er oppe i tiden overalt. Digtet følger
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også den typiske skabelon i otte punkter, som mange
digte om Lissabon bruger som kompositionsmodel
ifølge Wolfgang Breidert (Breidert 1994 s. 10): 1) den
storslåede by; 2) foregribelse af katastrofen; 3) det
første jordskælv; 4) selve destruktionen, fremstillet i
en række standardscener og -billeder; 5) et lille mel-
lemspil; 6) den forstærkede gentagelse af jordskælvet;
7) den gennemgribende ødelæggelse; 8) den moralske
og filosofiske afslutning.

Litterært set hører man et ekko af det klassiske to-
pologiske digt, når man som her vil fremstille et steds
særlige karakter, ud fra hvad mennesker gør, eller hvad
der sker med mennesker på stedet. Hvad enten der er
tale om natur eller kultur, er steder ikke menneske-
tomme. Selv uden menneskelig aktivitet vil et sted i
det mindste være et tegn fra Gud til mennesker om
skaberværkets indretning. Man kendte og brugte sine
klassiske genrer i 1700-tallet. Genbrugen af klassiske
former til at skildre et sted som Lissabon og den kon-
krete gentagelse i de mange europæiske digte om
Lissabon, også i Brorsons digt, forstærker Lissabons
mytologiske status. Og at man kan finde dette apparat
bragt i anvendelse i et fjernt hjørne af Europa, i Bror-
sons Ribe, blot få måneder efter ulykken, viser både de
litterære genrers styrke til at give ukendte begivenhe-
der en kendt form og jordskælvets placering som
tværeuropæisk megabegivenhed.

Når Brorson skal fremføre sin moralske og filosofi-
ske belæring, kan han følge en godt tiltrampet sti i
europæisk teologi i det 18. århundredes første halvdel,
den såkaldte teodicé-debat, der handlede om Guds
(teo-) retfærdighed (-dicé). Kort og godt: forsvar for
Gud. Efter den moderne naturvidenskabs gennem-
brud i det 17. århundrede blev den vigtigste kilde til
viden om verden og dens overordnede sammenhæng

skiftet ud. Egen iagttagelse af verden blev vigtigere end
læsning i de klassiske naturfilosoffer som Aristoteles
(ca. 384-322 fvt.), og afprøvning af teser gennem for-
søg blev vigtigere end overensstemmelse med Bibelens
dogmatik om verdens skabelse og sammenhæng. Og
nye fortolkningsmodeller for menneske, historie og
bevidsthed så samtidigt dagens lys som forløbere for
moderne humaniora. Se selv, tænk selv, argumenter
selv, lød parolen over hele linjen (Larsen 2004).

Det foruroligende spørgsmål, der lidt efter lidt
trængte sig på, gik derfor ud på, om verden kunne
være anderledes eller bare fortolkes anderledes, end
den overleverede visdom i filosofi og teologi fastslog.
Opdagelsesrejserne havde jo åbnet øjnene for nye ver-
dener, dyr, planter, mennesker og adfærdsformer.
Geologiske iagttagelser mere end viste, at jorden ikke
var en statisk skabt enhed, astronomi flyttede rundt på
stjerner og planeter, anatomi viste mere om kroppens
blodbaner end om det Guds billede, den var skabt i.
Når Pombal ville skabe empirisk viden for at gøre et
jordskælvs konsekvenser til andet end skæbne og ud-
tryk for Guds vilje, var han del af denne bevægelse.

Den mest radikale udgave af spørgsmålet vedrører
selve Guds mening med sit skaberværk. Kunne eller
burde Gud have skabt verden anderledes, når det nu
ser ud til, at den er foranderlig? Især spørgsmålet om
lidelsens placering i verden optog folk. Gud er jo
almægtig, alvis og algod. Så hvorfor ikke blot skabe en
verden, hvor lidelsen ikke findes. At syndere skal straf-
fes, er OK. At uskyldige skal lide, f.eks. når pesten hær-
ger, krigen raser eller jordskælvet laver ravage, er deri-
mod mindre klart. Arvesynden er ikke helt nok til, at
almindelige mennesker kan forstå, at uskyldige børn
skal lide og dø. Ikke blot skulle Guds eksistens bevises
som i middelalderen, men det hele skaberværk skulle
nu legitimeres. En alvorlig udfordring af religionen
som system, også i dag: googler man på ’teodicé’ efter
forskellige sprogs stavninger, oversvømmes man af en
tsunami af henvisninger, heraf en del om netop for-
holdet til tsunamier. Ikke sært at Brorson i stedet
betoner autenticiteten i den personlige oplevelse af
Gud gennem lidelsen som troens grund frem for
systemtænkning. Den subjektive oplevelse er jo sand
som oplevelse, uanset hvad systemerne måtte sige om
indholdet.

Men også et systematisk forsvar for Guds skaber-
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Fig. 3 Fremstilling af jordskælvets effekt (nederst), fra

Geografisk Atlas af Tobias Lotter, ca. 1756. Øverst et ud-

snit af byen, som minder om det, man finder i Civitates

orbis terrarum af Braun og Hogenberg, vol. 5, 1598.
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værk kom på bordet. I 1710 skrev den geniale tyske
matematiker, logiker, filosof og diplomat Gottfried
Wilhelm Leibniz (1646-1716) Essais de Théodicée. Han
indførte begrebet om ’den bedste af alle mulige verde-
ner’. Han gjorde det med brug af matematiske ræson-
nementer, den moderne naturvidenskabs grund-
sprog, som han mestrede og udviklede bedre end de
fleste med virkning helt ind i moderne matematik. Så
han var ikke sådan at slå af marken. Han indrømme-
de, at når vi ser på verden fra den menneskelige og
ikke den guddommelige synsvinkel, kan vi forestille os
alle mulige verdener uden ondskab, lidelse eller nød
(Leibniz 1965 s. 108, Neimann 2004). Men hvis Gud
havde fundet, at sådan en verden ville have været en
bedre verden fra hans synsvinkel, så ville han have
skabt den. Derfor er den faktiske verden, vi lever i, den
bedste af alle mulige verdener, og hvad vi møder af
lidelse og smerte tjener derfor et højere formål. Sum-
ma summarum: Alt hvad der er, er godt.

Christian Wolff (1679-1754), tysk matematiker og
filosof som Leibniz, udlagde og udbyggede mesterens
ideer i et omfattende forfatterskab. De fleste kilotunge
værker er vernünftige Gedanken om store emner, f.eks.
Vernünftige Gedanken von den Absichten der natürlige
Dinge (1724) eller det lidt tidligere Vernünftige Gedan-
ken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch
allen Dingen überhaupt (1719). Det er jo ikke så lidt.
Wolff blev meget læst i hele århundredet, men han
døde i 1754, før jordskælvet kunne ryste hans sjælsro
og stabile produktivitet. Den engelske digter og essay-
ist Alexander Pope (1688-1744) sørgede i Essay on Man
fra 1733 for, at Leibniz’ blanding af raffineret logik,
blind tillid og snusfornuft slog igennem på den anden
side Kanalen. Også den unge Immanuel Kant (1724-
1804) hørte til de varme tilhængere, som vi skal se om
lidt. Leibniz’ teodicé satte dagsordenen for den teolo-
giske debat i første halvdel af 1700-tallet, indtil jord-
skælvet i Lissabon gav skabelsesskeptikere som Vol-
taire nye argumenter over for teodicé-tilhængere som
Brorson. Brorson hørte entydigt til tilhængerne, hvor-
af mange som han hverken var stærke i matematik
eller logik, og brugte jordskælvet som anledning til at
skærpe tonen i sit digt.

Brorson på barrikaderne

I digtets første verslinjer understreger Brorson, i over-
ensstemmelse med standardmodellen, Lissabons tab-
te glans, gentagne gange kaldt en diamant, en ”De-
mant i sit Smykke” (Brorson 1956 s. 187, v. 10; s. 196, v.
249-250; s. 291, v. 255), et fast billede han deler med
mange i tiden, skønt han jo ikke har læst deres digte,
f.eks. Ponce-Denis Lebruns (1729-1807) Ode sur la
ruine de Lisbonne 1755 (Lebrun 1994) (Lissabon ”er
universets Gud;/min pande er diademets centrum”).
Men fremstillingen af Lissabon er også filtreret gen-
nem Brorsons mere personlige brug af kropsbilleder. I
indledningen er det mad, der er billedets kerne, en
opfattelse af verden som en højst personlig inkorpore-
ring gennem munden. Andre af Brorsons digte om
foreningen af mennesket og Kristus kan få næsten
kannibalistiske overtoner med erotiske tillægsgevin-
ster. Her er det dog mere skikkeligt:

Du fordums bedste Havn, hvor est du siunken hen,

Og lod os bar dit Navn, ja Skyggen kun, igien.

Du havde, Lissabon, en Glands som største Stierne,

En Vext som Libanon, en Grund som Mandel-Kierne,

Dit Land som Canaan med lifligst Frugt og Brød,

Saa nydelig som Mann, og beste Honning flød.

Syv Bierge var din Stavn, og vilden Hav din Lykke,

Du Freden sad i Favn, som Demant i sit Smykke.

(Brorson 1956 s. 187, v. 3-10, min kursivering)

Heller ikke her fornægter Brorsons sproglige mester-
skab sig: Alle verselinjer hele digtet igennem har
indrim midt i hvert vers (se mine kursiver i verset
ovenfor.) Men vigtigere i det generelle perspektiv er, at
Brorson opgraderer jordskælvet til at få universelle
perspektiver på grund af Lissabons særlige placering
som imperiehovedstad i verdens midte:

Du laae som mit i Skiel af Jordens Landemerke, […]

To Porte aaben stod til heele Verdens Skat.

[…] I din Regierings Egn gik Solen aldrig ned.

(Brorson 1956 s. 187, v. 13-20)

De lidt knudrede linjer skal måske lige udlægges: ’mit i
Skiel’ betyder ’midt i jordens skillelinje’, nemlig mel-
lem øst og vest, den gamle og den nye verden, idet
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Lissabon er den gamle verdens yderste fremspring i
Atlanten. De ’To Porte’ er adgangen til begge verdener.

Her i optakten sætter Brorson to af de forudsæt-
ninger op, som han skal bruge til den religiøse morali-
seren, han senere har på programmet. Den ene forud-
sætning er etableringen af Lissabon som verdens cen-
trum. På den måde får alle de moralske og metafysiske
konklusioner, man kan drage af det, der sker i Lissa-
bon, universel gyldighed. Den anden forudsætning er
den umiddelbare kropslighed, som oplevelsen af Lis-
sabon og dens undergang antager gennem de billeder,
han bruger. På den måde får de fjerne og utrolige begi-
venheder en konkret og personlig karakter for den
danske læser. For så vidt ligesom når menigheden syn-
ger hans salmer til kendte og populære melodier: Midt
i kirkerummet bliver den fjerne himmelske salighed
nærværende gennem de intime kropsbilleder salmer-
ne rummer.

Og nu er vejen banet for teodicé-argumentet, der
først og fremmest bygger videre på den første forud-
sætning, Lissabons særstatus. Menneskers lidelse i
Lissabon kommer fra Gud på grund af deres syndige
liv. Ikke blot på grund af lasterne i sig selv som gerrig-
hed, falsk stolthed, bortvenden fra Gud osv., men på
grund af en overdreven hengivelse til dem. Yderlig-
heder fra menneskers side nærmest tvinger Gud til
selv at reagere med særligt stærke midler, som egent-
lig, siger Brorson, er fremmede for Gud i hans godhed
(Brorson 1956 s. 198, v. 297-301). Han trækker her indi-
rekte på et gammelt argument om en anden bys stor-
hed og fald. Kirkefaderen Augustin (354-430) hævdede
i sin bog om gudsriget som en by, De civitate dei – Om
Guds Stad fra første halvdel af 400-tallet, at Roms
undergang ikke så meget skyldtes dens rigdom i sig
selv, men at der var for meget af den. Moderat luksus

er en Guds nåde, men for megen luksus er et tegn på
menneskers syndige begær efter guld og ikke Gud. Så
Gud må nu og da tage grove midler i brug, f.eks. et
jordskælv, for at markere forskellen mellem passende
rigdom og uhæmmet vellevned for de glemsomme
mennesker:

Folk gaaer i Verden om saa sikker og forvoven,

Som var der ingen Dom og ingen Gud deroven. [...]

Naar Gud nu faaer kun Stank og ingen lyde vil,

Hvad Under Jorden sank, ja hele Himlen til!

Jo! sandelig den Dom maae nok, som de har prøvet,

Der var i Lissabom, os kaste ned i Støvet.

(Brorson 1956 s. 192, v. 145-146; s. 201, v. 363-366)

Alt tjener i den sidste ende menneskets vel. Som kri-
sten kan Brorson ikke lade være med at notere sig den
vigtige dato for katastrofen, Allehelgensdag hvor de
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Fig. 4 Hans Adolph Brorson. Maleri af Johan Hörner

1756. Den danske biskop i Ribe skrev religiøse digte og sal-

mer af en styrke og skønhed, der får dem til at leve den dag

i dag. Hans læredigt ”Lissabons ynkelige Undergang” fra

1756 er derimod glemt.

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:30  Side 53

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



døde fejres, og som protestant undlader han heller ikke
at lade sin tilfredshed skinne igennem ved rygtet om, at
inkvisitionens hovedsæde i Lissabon var det første hus,
der blev knust. Jo, vi står med et tegn fra Gud.

Skønt Brorson vender og drejer sine argumenter til
et dogmatisk forsvar for verdens guddommelige for-
målsbestemthed og Guds godhed, har hans bekræf-
tende bidrag til teodicé-debatten en tvetydighed. Den
stammer fra den anden af de to forudsætninger, som
digtets indledning stiller op: brugen af kropsbilleder-
ne. De skal gøre budskabet nærværende og effektivt,
men åbner, hér som i hans øvrige digtning, en dør på
klem til et andet rum neden under og ved siden af
dogmatikken. Den stærke vægt på den individuelle
kropsoplevelse som et gennemgangsled til den spiri-
tuelle oplevelse af Kristus, skaber også en nødvendig
sammenhæng mellem denne oplevelse og så den krop,
der i sidste ende fornægter spiritualiteten. Den er jo

sæde for al den overdrevne lastefuldhed, vi møder i
Lissabon.

Ikke desto mindre bruges kropsligheden hele tiden
i de scener og især billeder, som digtet bruger til at
holde os fast. Efter hver moralsk belæring undervejs
om, at alt er i Guds hånd til det bedste, vender vi tilba-
ge til den krop, der går sine egne veje, for endnu en
gang at samle ammunition til belæringen. Hele digtet
er denne gentagne bevægelse frem og tilbage mellem
billeder og scener og belæring, der ikke kan gøres fær-
dig én gang for alle i én belæring. Denne vægt på den
sanselige verdens egen værdi viser sig også i Brorsons
virtuose sprogbrug og rim. De er en æstetisk fornøjel-
se i sig selv, der godt kan aflede opmærksomheden fra
de tungere læresætninger.

Denne spænding mellem den æstetisk-kropslige
lyst og lidelse, eller blot fascination, som selvstændig
erfaring, og dens overskridelse i den hinsidige fore-
ning med Kristus kommer aldrig til ro hos Brorson.
Kroppen er vejen til Kristus, når den overskrides, men
var den der ikke i første omgang, så kunne vi aldrig
finde vejen. Betoningen af lidelsens nødvendighed
mere end lystens mulighed er det nærmeste, Brorson
kommer til at reducere spændingen i forhold til den
krop, der ikke kan undværes. I Lissabon er reduktio-
nen lidt nemmere end i lyrikkens skildringer af den
hinsides forening i frydefulde kropsbilleder. I den
ødelagte by er lidelsen en nødvendig vej til Gud, en
velsignelse i forklædning: den åbner vore øjne, er kri-
stentroens grund, er visdommens salt (Brorson 1956 s.
192, v. 134; s. 199, v. 304 og v. 320). Teodicéens rolige
harmoni bliver hos Brorson til en tvetydig oplevelse af
den sanselige verden af fryd og lidelse.
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Fig. 5 Voltaire (Francois-Marie Arouet), oliemaleri af

Theodore Gardelle, British Museum. Voltaire var ven med

oplysningstidens skarpeste hjerner og spidseste penne. I et

bredt litterært, filosofisk, politisk og kulturdebatterende

forfatterskab bidrog han til periodens dynamik. Hans digt

om jordskælvet i Lissabon blev læst overalt i Europa. 
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Voltaire og håbet

Man kan følge Voltaires reaktioner på jordskælvet i
hans breve (Voltaire 1957 s. 156-157). Efter nyheden har
været i Gazette de France 22. november omtaler
Voltaire den 24. november begivenheden i to breve.
Først som en tilføjelse til et brev han er i gang med fra
den 23. november. Her er det ulykkens omfang og
tværeuropæiske udbredelse, der optager ham, tydelig-
vis en frisk nyhed, der skal opsummeres og fordøjes.
Derpå, den 24. november, et kort brev om ulykkens
filosofiske betydning. Hans korte bemærkninger i de
følgende breve er formuleret i en balance mellem nøg-
tern og oprevet reaktion på konkrete informationer
og refleksion over ulykkens principielle betydning,
iblandet behersket ironiske bemærkninger over andre
folks reaktioner. ”Ja, englænderne tager alt, fransk-
mændene lider alt, vulkanerne sluger alt. Jean-Bap-
tiste-Jacques Élie de Beaumont, der undslap, hævder,
der ikke er sten på sten tilbage i Lissabon. Portugal fin-
des ikke mere. Alt er ødelagt. Det var så dén optimis-
me,” noterer Voltaire på bagsiden af et spillekort den 1.
december. (de Beaumont (1732-1786) var schweizisk
forretningsmand med sæde i London og undslap fra
Lissabon, men afsendte den 11. november et brev i pri-
vat cirkulation til højtlæsning) (Voltaire 1957 s. 172).
Nogenlunde samtidig med at nyheden kommer ud i
København den 15. december, beder Voltaire den 4.
december Gabriel Cramer (1723-1793) fra Genève om
at sende Poème sur le désastre de Lisbonne: Examen de
cet axiome ”Tout est bien” i trykken (Voltaire 1957 s.
177). Det må altså have været ret tæt på Voltaires første
underretning den 24. november. Han og Brorson sid-
der hver for sig, som så mange forfattere i Europa i
december 1755, og grifler løs om det samme.

Med sin undertitel ’Undersøgelse af grundsætnin-
gen: ”Alt er godt”’ går digtet lige i struben på teodicé-
tilhængerne. Med en engageret ironi anfægter Voltaire
Leibniz’ tankegang og Popes slogan ’Alt hvad der er, er
godt’. Han tager fat på Lissabon igen med stærkere sa-
tirisk brod i romanen Candide fra 1759, da begivenhe-
den er lidt mere på afstand. Jeg indskrænker mig her
til at kommentere digtets slutning, der består af
mange lag ironi og omvendinger i forhold til tidens
teologiske og filosofiske debat (Breidert 1994 s. 76):

Un calife autrefois, à son heure derniére,

Au dieu qu’il adorait dit pour toute prière :

« Je t’apporte, ô seul roi, seul être illimité,

Tout ce que tu n’as pas dans ton immensité,

Les défauts, les regrets, les maux, et l’ignorance. »

Mais il pouvait encore ajouter l’espérance.

I min oversættelse lyder det sådan:

Der var engang en kalif, der i sin sidste time

til den gud, han tilbad, som sin eneste bøn sagde:

”Jeg bringer dig, oh eneste Gud, eneste grænseløse væsen,

alt det, du ikke har i din vælde,

fejl, fortrydelser, ondskaber og uvidenhed”.

Men han kunne derudover tilføje håbet.

Den umiddelbare mening er klar nok. Hele digtet kan
resumeres sådan: Hvis det er Gud, der sætter Lissabon
i scene for at styre mennesket ind på en bedre fremtid,
så er det så urimeligt og uforudsigeligt, at mennesket
ikke kan indrette sig efter det alligevel. Og den umid-
delbare mening af slutningen er derfor også tydelig
nok: Håbet hører følgelig mennesket til, ikke Gud.
Fremtid er menneskets ansvar og mulighed. For den
alvidende kan fremtiden jo slet ikke være en særskilt
tidsdimension. Guds eksistens og hensigter er irrele-
vante, når det kommer til menneskers ansvar for
fremtiden, også når den uundgåeligt bliver til en nutid
med fejl og uvidenhed. Pombal ville nikke i Lissabons
ruiner.

Men Voltaire ville ikke være Voltaire, hvis udsagnet
blot blev fremsat lige ud ad landevejen. Slutningen ta-
ler med to stemmer. Kaliffen slynger Gud nogle sand-
heder i ansigtet om hans begrænsninger. Der er mere
tale om en påstand end om en bøn. Ydmygt er det i
hvert fald ikke. Det kan godt være, Gud kun mangler
negative træk, men deri ligger en principiel konstate-
ring af, at også Han er begrænset og ikke grænseløs,
som kaliffen siger ironisk. Den anden stemme er dig-
tets eller forfatterens, uden citationstegn i sidste linje,
og den siger, at Gud også mangler et positivt træk, det
der gør menneskeligt liv muligt: håbet.

Når Voltaire vælger en kalif som talerør, tager han
brodden af sin religionskritik: det er jo den vantros
gud, der er tale om, Allah. Men på den anden side er
sidste linje digtets og hans egen og er derfor mere
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generelt rettet mod begrebet om gud end om en
bestemt gud. Og dog: med ’kunne’ angiver han også, at
kaliffen jo ikke sagde det, men kunne sige det. Så det er
altså ikke et rigtigt udsagn og ikke hans eget. Ingen har
faktisk sagt det, selv om det jo er sagt. Den slags ironi
er Voltaire en mester i, når det drejer sig om delikate
emner.

Og alligevel går Voltaire direkte ind i centrale krist-
ne teologers skrifter. Thomas Aquinas (ca. 1225-1274)
skrev en traktat mod de vantro, Summa contra gentiles
(1259-67) med argumenter, der skulle bruges til at
svare på deres mulige skeptiske spørgsmål, så de kun-
ne omvendes. Her spekulerede han lidt modvilligt
over, ”i hvilken betydning nogle ting kan siges at være
umulige for den almægtige”, og dét som en konse-
kvens af hans almagt.

Det står i hvert fald fast, at ”Gud kan ikke få forti-
den til ikke at have været” (www.nd. edu/Departments/
Maritain/etext/gc.htm). Klart nok. Den fuldkomne
kan ikke komme på bedre tanker. Lissabon er sket.
Derudover nævner Thomas, at Gud mangler ondskab,
fortrydelse, uvidenhed og fejl i almindelighed, hvilket
næsten citeres af kaliffen. Voltaire vælger altså en kalif
til ikke blot at fremhæve sine egne udsagn, men til at
citere en af kirkefædrene, og det endda fra et skrift der
netop er stilet til de vantro. Han er altså blevet over-
bevist af Thomas og kan nu stikke Gud sin erkendelse
i næsen. Det er de kristnes gud, det drejer sig om.

Også digtets slutsætning om håbet kan have sin
baggrund i et skjult citat. I Dantes (1265-1321) Divina
Commedia – Den guddommelige komedie – fra 1320 er
overskriften over indgangen til helvedes pinsler: ’Her
lades alt håb ude.’ Håbet hører til blandt mennesker i
jordelivet. I Dantes himmel er alt på sin rette plads, så
man kan og bør ikke håbe på mere, et forhold der dis-
kuteres indgående i digtet. Men hvis Lissabon er ens-
betydende med straf for menneskets synder, så er byen
jo en variant af Dantes helvede eller skærsild. Men det
er den ikke. Jordskælvet er en begivenhed i denne ver-
den og er derfor anledning til håb, hvis vi selv tager
ansvar for en fremtid, hvori også det uforudsigelige og
forfærdelige kan ske. Håb er et komplekst begreb og
ikke kun til søndagsbrug.

Voltaire ville næppe bryde sig om at blive udlagt så
detaljeret, men ville have foretrukket, at den elegante
mangebundede ironi fik lov at svæve til permanent

selvovervejelse og foruroligelse. Men der er andre, der
konkluderer på jordskælvet, som jeg gør her. Det er
især Immanuel Kant, århundredets betydeligste filo-
sof.

Kant før Lissabon

Sine revolutionerende erkendelser om natur og men-
neskelig erkendelse når Kant frem til blandt andet
som en reaktion på jordskælvet i Lissabon. Han blev
rystet i sin verdensopfattelse og hele tænkning, da
nyheden om Lissabon nåede ham i Königsberg, det
nuværende Kaliningrad, i Østpreussen tæt ved Øster-
søen og omgivet af vådområder. Vandet hér reagerede
synligt og uforklarligt i 1755. Den unge Kant var opta-
get af naturvidenskabernes teori uden at have det
mindste at gøre med empirisk naturvidenskab. Men
naturfilosofi, videnskabsteori og praktisk naturviden-
skab var ikke så klart adskilte enheder på den tid som i
dag. Hans tidlige skrifter drejede sig om naturens
levende kræfter (Kant 1910a) og om kosmologi med
en helhedsfortolkning af alle naturens processer og
fænomener (Kant 1910c). Han diskuterede også, om
jorden bliver ældre – undergår den fundamentale æn-
dringer, eller er den et afsluttet skaberværk fra begyn-
delsen? (Kant 1910b).

Disse emner hørte til de varmeste videnskabelige
problemer i tiden. I behandlingen af dem sigtede Kant
på at finde en balance mellem naturvidenskab og teo-
logi. På den ene side afmonterede den empiriske ind-
sigt i naturens processer naturen som Guds statiske
skaberværk med kun et par tusind år på bagen, og på
den anden side kunne ingen sammenhæng tænkes i
naturen, medmindre man anbragte Gud og hans for-
målsstyrede skaberkraft i centrum. Ikke sært at Kant
som de fleste skrev under på Leibniz’ teodicé-tænk-
ning. I sit mest ambitiøse tidlige arbejde Allgemeine
Naturgeschichte und Theorie des Himmels fra 1755
brugte Kant som mottoer over de enkelte kapitler en
række citater fra Popes versificerede popularisering af
Leibniz, Essay on Man. I bogen forsøger han at give de
vigtigste naturvidenskabelige teorier en samlet for-
tolkning inden for rammerne af teodicéen.

I det endnu tidligere arbejde fra 1747 om naturens
levende kræfter, Die lebendige Kräften, bestræber han
sig på at forene René Descartes’ (1596-1650) mekaniske
naturopfattelse med Leibniz’ dynamiske og teleologi-
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ske principper. Han medgiver, at der er en mekanisk
defineret sammenhæng i universet, som kan udtryk-
kes i matematiske formler baseret på kvantificerbare
konstanter. Men han tilføjer, at denne sammenhæng
kun kan være skabt af en overordnet bevidsthed.
Kants ærinde er at argumentere for, at den samlede
sum af kræfter i universet ikke er konstant i matema-
tisk forstand. Der findes også nogle levende kræfter,
som kan opnå en fuldstændig frihed til at bevæge sig,
også inden for de endelige rammer som den materiel-
le verden har. Dermed er det muligt at øge kræfternes
sum i verden.

Herfra når han uden at komme i konflikt med teo-
dicéen til den konklusion, at en fortsat og ekspande-
rende skabelse af liv er mulig. Verden er et kosmos i
udvikling, ikke et statisk univers. Han kommer ret tæt
på det organiske syn på verden, som et halvt århun-
drede senere præger romantikken (Kant 1910a §124,
Kant 1901b). Derfor er verden ikke færdig endnu, men
bevæger sig mod sin fuldendelse. Den ældes. Ikke i
den forstand at den forfalder, men at den modnes
(Kant 1910b). Han bruger her Leibniz’ kontinuitets-
princip til at understøtte sin teodicé. Naturen foreta-
ger ingen spring, siger Leibniz, for så ville den have
huller. Men det skabte består altid af noget, aldrig af
intet. Gud skaber ikke intet. Det skabte er en kontinu-
ert række af elementer med gradvise overgange, fra
det mindste til det største, fra det ufuldkomne til det
fuldkomne, fra det umaterielle til det materielle, fra
det slørede til det klare osv. Verden bevæger sig mod
en tilstand af harmonisk og klar kontinuitet.

I foråret 1755 udskrev Die Berliner Akademie en
prisopgave med det formål at analysere Alexander
Popes grundsætning at ”alt er godt”, med den slet
skjulte dagsorden, at påstanden skulle bekræftes
(Löffler 1999 s. 372, Weinrich 1986 s. 68). Kant indleve-
rede ikke en besvarelse, men i marts 1755 udsendte han
sin store kosmologi Allgemeine Naturgeschichte und
Theorie des Himmels. Den er et svar. Her fokuserede
han ikke på særlige sider af naturen som jordens alder
eller dens levende kræfter, men på naturen i sin hel-
hed. Derfor blev hans betoning af naturens almene
formålsbestemthed i forhold til en guddommelig ska-
ber mere udtalt end i de andre værker. Ja, han sagde
faktisk lidt hånligt, at kun ”den dummeste” kan
benægte en sådan forbindelse (Kant 1910c s. 345). Han

indrømmede dog, at vi kan møde enkeltstående fæno-
mener, som for en overfladisk betragtning ligner
spring og brud i naturens kontinuerte harmoni. Men
det skyldes alene, at den ikke har nået sin fuldkom-
menhed endnu. Men det vil ske. Naturen består ikke af
tilfældigt kolliderende atomer som i Lucrets’ (ca. 94-55
fvt.) materielle naturteori fra oldtiden (Kant 1910c s.
334).

Kants naturvidenskabsteori er en rent spekulativ
affære. Med en logisk finesse af skolastiske dimensio-
ner nærlæser han tidens fremmeste naturforskere, ofte
i en spørgsmål-svar-struktur der minder om skola-
stikkens argumentationskæder. Ikke at Kant fornæg-
ter årsagsforklaringer. I artiklen om jordens aldring
fra august og september 1754 opregner han fire årsager
til, at jorden ældes: havenes saltindhold, regn og flo-
der, vandets tilbagetrækning fra land og – endelig – et
samlet altgennemtrængende materielt princip for
naturens processer. Kant går ind for den sidste årsag,
ikke som en metafysisk kraft, men som et dynamisk
materielt princip. Samtidig indrømmer han, at han
ikke har forklaret jordens aldring, men kun præsente-
ret et uafviseligt argument for, at det sker, og nogle ret-
ningslinjer for et videre arbejde med at finde nye
årsagsforklaringer.

Sådanne årsager kan meget vel, anfører Kant, være
”at en pludselig jordrystelse medfører jordens øde-
læggelse” (Kant 1910b s. 213). Men, tilføjer han, sådan-
ne skæbnesvangre begivenheder har ikke noget at gøre
med selve aldringsprocessen, ligesom ødelæggelse af
en bygning i et jordskælv ikke har noget at gøre med,
at bygningen bliver ældre. Skønt diskontinuitet ikke
findes i verden, kan en diskontinuitet påført udefra
bringe det hele til afslutning. Jordskælvet i Lissabon
ligger stadig et år ude i fremtiden, men Kants refleksi-
oner over grænserne for, hvad man kan forstå på teo-
dicéens grund, gør ham mere end almindeligt åben
for det, der kommer. Den store kosmologi fra marts
1755 afstiver forsvarsværkerne. Men de faldt med et
brag efter den 1. november 1755.

Kant og Lissabon

Kant var selvfølgelig ikke den eneste, der blev løbet
over ende. Men han er én af de vigtigste, fordi
Lissabon blev et vendepunkt, der fik ham til at ændre
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sit filosofiske fokus fra spekulation til empiri. Man
kan tale om hans videnskabelige eller empiriske ven-
ding (Löffler 1999 kap. III, 4, s. 341 ff.). Og denne
ændring banede vejen for det mest betydningsfulde
filosofiske bidrag til moderniseringen af Europa i
oplysningstiden. I sine senere værker prøvede han at
forsone de begrænsninger, som vores sansning og
mentale indretning betyder for erkendelsen af verden.
Med en filosofi om menneskets frihed og ansvar
prøver han at få plads til den formålsbestemthed, som
tidligere lå i det guddommelige, en storladen udfol-
delse af det menneskelige håb som Voltaire henkaster i
slutningen af sit digt om Lissabon. Men begyndelsen
til denne nytænkning af menneske, natur og Gud er
meget beskeden. Den består af to små artikler om
jordskælvet og en længere kommenteret redegørelse
for de informationer om ulykken, han kunne skrabe
sammen, alle tre fra begyndelsen af 1756 (Kant 1994).

I disse tre mindre skrifter er alle henvisninger til
guddommelig formålsbestemmelse forsvundet. Kant
gør sit bedste for at holde sig til materielle årsagsfor-
klaringer. I stedet for at læne sig op ad Forsynets sty-
relse er han optaget af, med vægt på etiske perspekti-

ver, at finde materielt forankrede procedurer for at
kunne forudsige katastrofer. I stedet for hånsord om
at kun de dummeste afviser teodicéen, registrerer han
omhyggeligt alt, hvad han kan få fat på af empiriske
detaljer om jordskælvet og dets europæiske virknin-
ger, og kommer med forsigtige bud på årsagsforkla-
ringer undervejs.

Kant har mange detaljer med. Mærkelige, uafvise-
lige og overvældende. De må have virket som UFO’er.
Der kommer små bobler i de varme kilder i Töplitz i
Bøhmen (Teplici Tjekkiet), og der opstår sære be-
vægelse i baltiske og skandinaviske havne og farvande
og i de mange enge og moser omkring Königsberg og
andre steder i det europæiske indland. Hvis man kan
forklare de små lokale bobler som virkning af de store
bølger i Lissabon, har man ikke bare kastet lys over
jordskælv som naturfænomen, men måske også fået
nogle instrumenter til at forudsige fremtidige skælv
og afværge skaderne. Sådan tænkte Pombal også i
Lissabon. Den empiriske oversigt ledsages derfor også
af en oversigt over de årsagsforklaringer, der er til
rådighed i samtiden, men deres ufuldstændighed får
ikke længere billige bemærkninger med på vejen.
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Kant ikke bare forkaster, men genbruger også sin
tidligere tænkning i en ny kontekst. Man kan genken-
de hans teorier om levende og dynamiske kræfter ved
siden af de lineære og mekaniske i hans forsøg på år-
sagsforklaringer, men nu uden metafysiske eller gud-
dommelige gevandter. Vand og andre flydende stoffer,
siger Kant, vil under højt tryk opføre sig ligesom faste
legemer. De kan derfor ikke strækkes ud eller flyde ud
som en overflade. Holdes trykket konstant på et højt
niveau, har det en iboende kraft, og herigennem kan
det sammenpressede vand påvirke søer og moser inde
i landet ved at forplante sig gennem det faste materia-
le, det støder sammen med. Sandt eller ej i et moderne
perspektiv, så er forsøget på at skabe en kausal forbin-
delse mellem bølger i Portugal og bobler i Preussen
kompromisløst.

Selv om jordskælvet således er et afgørende vende-
punkt for Kant, er det sært, at han aldrig i sine senere
værker nævner det med ét ord, ikke engang da han
senere i Über das Misslingen aller philosophischen Ver-
suche in der Theodizee fra 1791 nådesløst afviser selve
muligheden af en teodicé (Kant 1964b), ej heller i hans
forelæsninger om geologi i årene lige før hans død i
1804. Der er kun generelle henvisninger til jordskælv
efter 1756, og når det sker, er det uden større betydning
for argumentationen. Var Lissabon for stor at huske?
Eller havde jordskælvet tjent sit formål og ledt ham
videre mod nye horisonter? 

Kants nye horisonter

Men hvor blev så naturens guddommelige formålsbe-
stemthed af? En del af samtidens materialister drop-
pede enhver tanke om formålsbestemthed, f.eks.
franskmanden Paul Henri d’Holbach (1723-1789) i sin

Système de la nature (1770). Men Kant vil ikke opgive
tanken om, at den menneskelige virkelighed har et
teleologisk perspektiv i kraft af, at den er indlejret i
naturen. I den sidste paragraf i den tredje afhandling
om jordskælvet tilføjer Kant et par linjer om naturen i
almindelighed og om menneskets plads i den (Kant
1994 s. 135). Det er den første celledeling, der i fuldt
udvokset form bliver til Kants banebrydende filosofi
om naturen og den menneskelige erfaringsverden,
som i de tre såkaldte kritikker ændrede Europas intel-
lektuelle landkort: Kritik der reinen Vernunft (1781),
Kritik der praktische Vernunft (1788) og Kritik der Ur-
teilskraft (1790), hvoraf den sidste rummer hans æste-
tiske teori om det sublime (‘das Erhabene’).

Men endnu er det ikke muligt med store afhand-
linger i vægtklasse med den kosmologiske afhandling
fra marts 1755. Der er kun tilløb i artikelform. I de tid-
lige Lissabon-artikler møder vi blot den korte slutbe-
mærkning om naturens fundamentalt gådefulde og
uigennemsigtige fremtræden for os i forhold til Guds
intentioner og til naturlovene og de processer, de sty-
rer. Det er denne uigennemtrængelighed, som er mu-
lighedsbetingelsen – et kært begreb for Kant – for, at
mennesket kan opnå menneskelig frihed og dermed
virkeligt blive menneske. Friheden indtræffer ikke, når
man finder eller får sin formålsbestemte plads i natu-
rens harmoniske orden, men frihed er betinget af
mødet med en gådefuld, truende og overvældende
natur, der definitivt henviser mennesket til egne kræf-
ter og eget ansvar.

Det er netop, fordi det er umuligt at erfare et gud-
dommeligt formål i naturen, at det bliver muligt at se
en anden formålsbestemmelse for mennesket, et for-
mål der er lige så fundamentalt og uendeligt som det
guddommelige. Muligheden for menneskelig frihed
er formålet for menneskets liv, givet af og afsløret af
naturen, når vi ramler ind i den i dens uforudsigelige
vælde. Mødet med naturen i dette perspektiv omsæt-
ter Kant, uden at nævne Lissabon, til sit æstetiske be-
greb om det sublime: erfaringen af mødet med natu-
rens overmenneskelige kræfter og dimensioner. Her
erfarer mennesket sig selv som radikalt forskelligt fra
naturen og kan derfor se sig selv som løsrevet fra natu-
rens materielle årsagsbestemmelser. Denne frihed, er-
faret i den sublime oplevelse, er snævert forbundet
med et etisk perspektiv. For når den sublime erfaring
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åbner for menneskets mulighed for frihed, får menne-
sket dermed også det aldrig afsluttede ansvar for ud-
viklingen og forvaltningen af den. Formål er noget,
mennesket kan, skal og bør sætte op, men på eget an-
svar. Der er ingen referencer til naturens orden at læne
sig op ad.

I stedet bliver historien omdrejningspunkt for
menneskets eksistens. I 1786 skriver Kant i artiklen
Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte: ”En
fremstilling af menneskehedens historie, der kan an-
befales mennesket som middel til dets belæring og
forbedring, viser mennesket, at det ikke på nogen må-
de må bebrejde Forsynet for de besværligheder, der
plager det; at heller ikke dets egen ødelæggelse kan til-
skrives en oprindelig arvesynd, som dets fjerne for-
fædre har begået; […] men også at det anerkender
hver eneste begivenhed, som om den i enhver hense-
ende var dets eget værk, og at det derfor må acceptere
sin egen fulde ansvarlighed for egne lidelser, også dem
der skyldes misbrug af fornuften” (Kant 1964a s. 101).

Kants pointe er identisk med Voltaires håb, men jo
unægtelig mere knudret i sit udtryk. Han siger ikke, at
vi er ansvarlige for naturkatastrofer som sådan, men
at vi bliver det, så snart mennesker er involveret. Og
det bliver de altid, når naturkatastrofer sker dér, hvor
mennesker lever. Jordskælvet i Lissabon var således
med til at omforme hele det 18. århundredes tænk-
ning, videnskab og digtning og åbne for de grund-
læggende forståelsesformer, der også omfatter vor
egen tid. For det historiesyn, Kant ridser op, rammer
lige ned i det komplicerede forhold mellem historie,
natur og menneskelig ansvarlighed, som vi i dag sta-
dig slås med, nu under betegnelsen det globaliserede
risikosamfund.
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Oplysningstiden var den periode, hvor feudalismen i
Vesteuropa toppede, og hvor Den Industrielle Revolu-
tion startede. Det er naturligvis svært at pege på et
bestemt startår, for den begyndte lige så stille, men
den tog rigtigt fat engang sidst i det 18. århundrede.
Den har siden ændret verden i bund og grund, så det
er en vigtig periode.

Det perspektiv, jeg anlægger, er et langsigtet vækst-
og udviklingsperspektiv. I dette perspektiv bliver kri-
ser til ”små krusninger”. Er der en krise, falder folks
indkomster med 5-10% over fem måske ti år. Det er
alvorligt, men kun rigtigt slemt i et land på Nigers
levestandard. Vokser et land med 2% pr. år (pr. ind-
bygger) i 20 år, stiger folks indkomster med 50%.

I forbindelse med årtusindeskiftet 2000 fik de rige
landes økonomiske analyseorganisation, OECD, en af
tidens største datasamlere, Angus Maddison, til at lave
en oversigt over den økonomiske udvikling i de sidste
1000 år (se her Maddison, 2002 og 2003). De tal, han
har sammenfattet, er de grundlæggende nationalregn-
skabstal. Man begyndte først at lave sådanne tal i de
statistiske centralbureauer i alverdens lande i 1950’er-
ne. Nationalregnskabet bygger imidlertid på primær-
statistisk materiale, der allerede var blevet indsamlet i
nogen tid før 1950, så man kan med en rimelig sikker-
hed gå yderligere 25-50 år tilbage. Der er dog mange
økonomiske historikere, der har forsøgt at tilbage-
skrive tallene meget længere. Disse tal har Maddison
indsamlet systematisk og gjort så sammenlignelige
som muligt.

Nedenfor skal vi se på Maddisons tal for udviklin-
gen i den gennemsnitlige levestandard, først for ver-
den som helhed i afsnit 1, så for Vestens lande i afsnit 2,
der også bringer tal for befolkningen. Afsnit 3 handler

om feudalismens logik. Det bygger på nyere forskning
i den slags systemer i verden i dag. Afsnit 4 handler om
de vestlige landes indkomstfordeling, der formentlig
nåede et maksimum af skævhed netop i oplysningsti-
den, og til slut er der et par sammenfattende bemærk-
ninger i afsnit 5.

Perspektivet fra 1500 til i dag:
Vestens langvarige forspring

Figur 1 og 2 ser på levestandarden i de fire største kul-
turområder: Vesten, Arabien (repræsenteret ved Ma-
rokko og Egypten), Indien og Kina. Vi ved, at der er
stor forskel på levestandarden i dag. Figurerne viser,
hvordan denne forskel er vokset frem. Det startede før
år 1500 og skete på grund af en støt vestlig vækst kom-
bineret med en stagnation i de øvrige områder. Fra år
1850 begyndte der omsider at ske noget i resten af ver-
den.

Maddisons hovedtal er bruttonationalproduktet i
sammenlignelige 1990 internationale Geary-Khamis
dollar. Forkortelsen ’BNP’ (med store bogstaver) er
hele landets produktion, medens ’bnp’ (med små bog-
staver) er i forhold til den gennemsnitlige indbygger.
Landets levestandard er bnp, som tegnes logaritmisk.
Disse mål er nok så svære at ”forstå”. Intuitionen ved-
rører relationerne mellem lande og over tid, samt de
grafiske billeder, hvor rette linjer viser en konstant
vækst, og hvor afstanden mellem to kurver viser den
relative afstand. Når vi taler om vækst, er det væksten i
bnp. Da prisstigninger er holdt ude, er den real og pr.
indbygger. Der er kun tal med 100 års mellemrum fra
år 1500 til år 1800 og så stadig hyppigere. Så alle kriser
– selv i forbindelse med Trediveårskrigen og Napole-
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onskrigene – er ikke med i tallene. De viser kun det
langsigtede vækstbillede.

Linjen for minimum er det laveste bnp-niveau,
man finder i tallene. Det repræsenterer et eksistensmi-
nimum, hvor fattigfolk dør af sult. Afstanden til denne
kurve er derfor et mål for, hvor langt ”ned” der er til
den virkeligt rå nød.

Tallene viser altså, at Vesten på de tre hundrede år
fra år 1500 til år 1800 voksede 1,56 gange eller med
0,15% pr. år. Det forspring, der var i år 1500, var altså
blevet næsten 60% større i år 1800. I de næste 200 år
har væksten været på 14 gange. Det betyder, at den
afstand, Vesten havde på 2,6 gange til eksistensmini-
mum i år 1500, var vokset til 4 gange i år 1800. Af-
standen til de store asiatiske kulturområder, der var på
1,5 gange, var kommet op på 2,5 gange i 1800, og det
blev til 3 gange i 1850.

Det, vi skal se på nedenfor, er kun en del af for-
løbet, nemlig perioden der er anbragt i kassen med be-
tegnelsen oplysningstid. Det er en del af den periode,
hvor Vesten voksede støt, og det meste af resten af ver-

den stagnerede. I slutningen af perioden tog udviklin-
gen et knæk opad i Vesten, for det var her, den indu-
strielle revolution fik fat.

Vestens vækst i perioden var altså på 0,15% til
0,25% pr. år. Det vil sige, at levestandarden steg med
30-40% over de 150 år, vi betragter. Det er en stigning,
som vi nu er 20 år om at gennemleve, så det er ikke
særligt imponerende med nutidens standard, men en
gennemsnitlig stigning i befolkningens levestandard
på 35% over de 150 år ændrer alligevel meget. Frem for
alt bringer det mange et stykke længere væk fra den rå
nød.

Økonomisk teori giver et klart svar på, hvad denne
vækst må skyldes: En konstant vækst over tre til fem
århundreder kan kun skyldes tekniske fremskridt
bredt fortolket. Så med andre ord viser tallene, at der i
Vesten var en støt – men langsom – teknologisk ud-
vikling, som ikke bredte sig til resten af verden, hvor
teknologien stagnerede.

Folk, der skrev om økonomisk udvikling i 1930-
1950, lagde da også en betydelig vægt på de traditionel-
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le samfunds teknologiske konservatisme. For eksem-
pel udviklede J.H. Boeke (1884-1956) en stor teori,
efter hvilken asiatiske lande umuligt kunne udvikle sig
på grund af deres teknologiske konservatisme, og
fordi asiater kun ønskede et ganske bestemt ”traditio-
nelt” forbrug. Det er en teori, man smiler af i dag, men
der var en periode på ca. 500 år indtil 1850, hvor Asiens
store gamle kulturer faktisk var gået i stå.

At der begyndte at ske noget også uden for Vesten
efter 1850 skyldtes formentlig, at de vestlige landes
imperialisme tvangsinddrog de fattige lande i udvik-
lingen. Da Karl Marx (1818-1883) skrev om imperialis-
men i sit Manifest fra 1848, var pointen netop, at den
var en proces, der nedbrød ”de barbariske nationers ...
kinesiske mure” og inddrog dem i udviklingen; men
bortset fra Spanien og Portugal, der allerede havde
mistet deres imperier, var imperialismen kun lige
kommet i gang, da oplysningstiden sluttede.

Så oplysningstiden er historien om, hvordan Ve-
stens udvikling for alvor kommer i gang, og hvordan
den øger sit lille forspring en hel del, medens resten af
verden stagnerer.

Vestens lande:
Forskellen topper i oplysningstiden

De enkelte vestlige landes bnp-tal for perioden 1500 til
2000 bringes i tabel 1. Der bringes dels de rå tal fra
Maddison (2003), og dels de relative tal målt i forhold
til årets gennemsnit, der altså bliver 1. I år 1700 var
Danmark altså 7% over Vestens gennemsnit, medens
Spanien var 12% under gennemsnit. Vort land ligger
hele tiden i overkanten af det gennemsnitlige. Pænt,
uden at være prangende! Vi lå nemlig lige oven over
det centrale europæiske udviklingsområde. Det er

tankevækkende, at vi siden år 1500 altid har været på
verdens velstandsmæssige top ti-liste, typisk på en
plads mellem nr. 5 og nr. 10.

Oplysningstiden er perioden, hvor Europas øko-
nomiske centrum flyttede fra Sydeuropa mod nord-
vest til de to sider af Den Engelske Kanal. Italien, der
var verdens rigeste land i år 1500, sakkede agterud, og
Holland og efterhånden også England blev verdens
rigeste lande. De to store gamle kolonimagter, Spanien
og Portugal, kom i denne periode for alvor ind i den
stagnation, der efterhånden gjorde dem til en tilbage-
stående del af vort kontinent. Oplysningstiden var
også den periode, hvor USA fik en europæisk levestan-
dard. Så det var en periode, hvor meget ændrede sig.

Hvis uligheden mellem landene går op relativt,
siger man, at landene divergerer. Går den ned, konver-
gerer de. Et af målene herfor, kaldes σ-konvergens.
Det er beregnet i den nederste linje i tabel 1. Ved en
vækstproces i en landegruppe er der normalt en peri-
ode, hvor nogle lande først kommer foran, og hvor de
andre så senere indhenter dem. Så til at begynde med
er der divergens, og så bliver der konvergens, som vist
af Simon Kuznets (1901-1985).

Kuznets’ ”omvendte U-form” viser sig i de beregnede
σ’er: År 1500 var der ikke meget forskel på de vestlige
lande, og der er stadig kun små forskelle i år 1600, men
år 1700 er uligheden mellem Europas lande blevet en
del større. Det er her Holland, der slår kraftigt ud.
Herefter går det lidt i zigzag, og så i de sidste 50 år har
Vesten oplevet en stærk konvergens. I dag er der større
lighed mellem de europæiske lande end nogensinde
før. Også Spanien, Portugal og Italien er kommet med
igen efter deres store nedtur. Selv udkantslande som
Finland, Irland og Island, der i oplysningstiden var
ludfattige, er nu rykket helt frem i første række.

Oplysningstiden var Hollands store tid, hvor lan-
det var dobbelt så rigt som det europæiske gennem-
snit. Landet var først blevet fuldt uafhængigt fra
Spanien efter Firsårskrigen, 1568-1648. Det er tanke-
vækkende, at denne krig gav Spanien et knæk, men til
gengæld blev den starten på Hollands store tid som
Europas rigeste land og kulturelle centrum.

Tabel 2 giver folketallene – det er relativt sikre tal.
Bemærk at Spanien havde 9 til 12 millioner, og Hol-
land havde 2-2,5 millioner indbyggere i oplysningsti-
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Fig. 1 Gennemsnitsindkomsten i Vesteuropa i sammen-

ligning med andre store kulturområder over de sidste 500

år.

Fig. 2 De relative indkomster – beregnet ud fra figur 1.
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den. Spaniens historie fra 1600 til 1800 giver en tragisk
version af den økonomiske teori, der kaldes ”Res-
sourcernes Forbandelse” (the ”Resource Curse”). For i
perioden fra ca. 1600 til 1800 regerede Spanien en god
del af Latinamerika. I overensstemmelse med datidens
merkantilistiske tankegang søgte spanierne især ædle
metaller i Latinamerika, og disse metaller skulle hjem-
tages til moderlandet.

Der flød da også store værdier fra sølvbjerget, El
Cerro Rico, i Potosí (Bolivia) og mange andre mindre
latinamerikanske mineralforekomster til Spanien. Det
gjorde naturligvis den spanske valuta stærk, det vil si-
ge, det spanske prisniveau blev højt, hvad der ødelagde
den spanske konkurrenceevne. De mange penge hjalp

også til at finansiere de 80 års forgæves krig for at fast-
holde imperiets rigeste provins, Nederlandene (der
ikke havde nogen ressourcer), og siden de mange for-
gæves krige for at fastholde de latinamerikanske kolo-
nier. Så den spanske gevinst af alle de mange ressour-
cer var negativ. Sølvbjerget blev heller ikke nogen ge-
vinst for Bolivia, der den dag i dag er Sydamerikas fat-
tigste land.

Holland er et land uden ressourcer, og det er et
land, hvor befolkningen tidligt begyndte at klumpe sig
sammen i byer, der havde handel som det centrale
erhverv. Det var også et land, hvor adelen ikke spillede
nogen stor rolle – de rige var ikke rige, fordi de var
godsejere, men fordi de drev handel. Så her var opstået
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Tabel 1. Vestens lande: udviklingen i bnp (BNP pr. indbygger)

Udviklingen i bnp Relativt bnp 

1500 1600 1700 1820 1900 2000 1500 1600 1700 1820 1900 2000

Australien 400 400 400 518 4013 21540 0,56 0,46 0,41 0,45 1,35 1,06

Belgien 875 976 1144 1319 3731 20742 1,23 1,12 1,18 1,15 1,25 1,02

Canada 400 400 430 904 2911 22198 0,56 0,46 0,44 0,79 0,98 1,09

Danmark 738 875 1039 1274 3017 23010 1,03 1,00 1,07 1,11 1,01 1,13

Finland 453 538 638 781 1668 20235 0,63 0,62 0,66 0,68 0,56 0,99

Frankrig 727 841 910 1135 2876 20808 1,02 0,96 0,94 0,99 0,97 1,02

Holland 761 1381 2130 1838 3424 21591 1,07 1,58 2,20 1,61 1,15 1,06

Italien 1100 1100 1100 1117 1785 18740 1,54 1,26 1,14 0,98 0,60 0,92

New Zealand 400 400 400 400 4298 16010 0,56 0,46 0,41 0,35 1,44 0,78

Norge 640 760 900 1104 1937 24364 0,90 0,87 0,93 0,96 0,65 1,19

Portugal 606 740 819 923 1302 14022 0,85 0,85 0,85 0,81 0,44 0,69

Spanien 661 853 853 1008 1786 15269 0,93 0,98 0,88 0,88 0,60 0,75

Storbritannien 714 974 1250 1706 4492 19817 1,00 1,11 1,29 1,49 1,51 0,97

Svejts 632 750 890 1090 3833 22025 0,89 0,86 0,92 0,95 1,29 1,08

Sverige 695 824 977 1198 2561 20321 0,97 0,94 1,01 1,05 0,86 1,00

Tyskland (gnn,) 688 791 910 1077 2985 18596 0,96 0,91 0,94 0,94 1,00 0,91

USA 400 400 527 1257 4091 28129 0,56 0,46 0,54 1,10 1,37 1,38

Østrig 707 837 993 1218 2882 20097 0,99 0,96 1,02 1,06 0,97 0,98

Gennemsnit 714 874 969 1145 2977 20417 1 1 1 1 1 1

σ (sigma) 0,20 0,22 0,38 0,26 0,32 0,16 0,20 0,22 0,38 0,26 0,32 0,16

Note: De grå felter er for præ-vestlige samfund. De er ikke med i beregningerne i de to nederste rækker. Den nederste række giver målet σ, der er søjlens

middelspredning divideret med dens gennemsnit. Dette mål viser, om der sker konvergens (σ falder), så landenes bnp bliver mere ens, eller divergens (σ

stiger), så landenes bnp bliver mere forskellig. Fed skrift er brugt til at vise de rigeste lande.
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et alternativ til den feudale struktur, der prægede
resten af Vesten. Spaniens nederlag i Nederlandene var
borgerskabets sejr over feudalismen.

I oplysningstiden var Europas folkerigeste land
Frankrig med ca. 25% af Vestens befolkning og lige så
stor en del af Vestens BNP, da bnp var meget nær
gennemsnittet. Det var også den periode, hvor den
franske feudalisme for alvor blev overhalet økono-
misk af de borgerligt-kapitalistiske stater, Holland og
England. Selv om mange af oplysningstidens centrale
personligheder var franske, så var det nærmest på
trods af landets gradvise institutionelle stivnen i en
udviklingsødelæggende feudalisme, der i slutningen
af perioden eksploderede i Den Franske Revolution.

Den førte så til Napoleons store reformprogram og
endnu større krige, som gjorde et voldsomt indhug i
den franske befolkning og banede vejen for Vest-
europas næste stormagter England og siden Tyskland,
der dog først skulle samles.

Feudalismens logik

I år 1700 var hovedparten af Vesteuropas landbrugsa-
real ejet af godsejere og dyrket af fæstebønder. Den
adelige godsejerklasse var typisk på lidt under 1 % af
befolkningen, og de havde en forskellig grad af rettig-
heder over deres bønder. Den slags systemer er stadig
meget almindelige i verden, og der er lavet mange stu-
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Tabel 2. Vestens befolkning

Vestens befolkning i 1000 personer Andele af Vestens befolkning

1500 1600 1700 1820 1900 2000 1500 1600 1700 1820 1900 2000

Australien 0,4 0,4 0,4 0,3 3,7 19,2 0,8 0,6 0,6 0,2 1,2 2.7

Belgien 1,4 1,6 2,0 3,4 6,7 10,2 2,4 2,2 2,5 2,4 2,1 1.4

Canada 0,3 0,3 0,2 0,8 5,5 31,3 0,4 0,3 0,2 0,6 1,7 4.4

Danmark 0,6 0,7 0,7 1.2 2,6 5,3 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0.8

Finland 0,3 0,4 0,4 1,2 2,6 5,2 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0.7

Frankrig 15,0 18,5 21,5 31,3 40,6 59,4 25,5 24,9 26,4 22,1 12,9 8.4

Holland 1,0 1,5 1,9 2,3 5,1 15,9 1,6 2,0 2,3 1,7 1,6 2.2

Italien 10,5 13,1 13,3 20,2 33,7 57,7 17,9 17,7 16,4 14,3 10,7 8.1

New Zealand 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 3,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0.5

Norge 0,3 0,4 0,5 1,0 2,2 4,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0.6

Østrig 2,0 2,5 2,5 3.4 6,0 8,1 3,4 3,4 3,1 2,4 1,9 1.1

Portugal 1,0 1,1 2,0 3,3 5,4 10,0 1,7 1,5 2,5 2,3 1,7 1.4

Spanien 6,8 8,2 8.8 12,2 18,6 40,0 11,6 11,1 10,8 8,6 5,9 5.6

Storbritannien 3,9 6,2 8.6 21,2 41,2 59,5 6,7 8,3 10,5 15,0 13,1 8.4

Svejts 0,6 1,0 1,2 2,0 3,3 7,3 1,1 1,3 1,5 1,4 1,1 1.0

Sverige 0,6 0,8 1,3 2,6 5,1 8,9 0,9 1,0 1,5 1,8 1,6 1.2

Tyskland 12,0 16,0 15,0 24,9 54,4 82,2 20,4 21,6 18,4 17,6 17,3 11.6

USA 2,0 1,5 1,0 10.0 76,3 282,3 3,4 2,0 1,2 7,1 24,3 39.7

Sum 58,8 74,2 81,3 141,3 313,9 710,9 100 100 100 100 100 100

Verden 438 556 603 1.042 1.564 6.071

Vestens andel 13.4% 13.3% 13.5% 13.6% 20,1% 11,7%
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dier af deres logik. Man ved for eksempel, at fæsteaf-
giften typisk er på 40 % af det, bonden producerer.

Når feudalismen har vist sig at være holdbar i flere
tusinde år – i Europa dog kun ca. 500 år – så må der
være fordele forbundet med denne organisations-
form. De forklaringer, man har fundet, er sammenfat-
tet af Joseph E. Stiglitz (1986) og diskuteres af Hans 
P. Binswanger, Klaus Deininger og Gershon Feder
(1995). Pointen er, at et succesrigt landbrug kræver til-
gang til kredit og anden forsikring, et distributions-
system for både input og output, værksteder til at

reparere redskaber osv. Kort sagt, bondegården er kun
den primære produktionsdel i et helt produktionssy-
stem, hvor resten især leverer et net af tjenesteydelser
og videreforarbejdning. Uden hele resten af systemet
er en bondegård ikke ret effektiv.

Fæstebønderne producerede indkomster (fæste)
til herremændene, og de skabte og opretholdt derfor
den nødvendige struktur. Dertil kom, at fæstebønder-
ne var afhængige af godsejerne for kredit. Da bønder-
ne ikke ejede jorden, kunne de ikke bruge den som
sikkerhed. Dermed kunne de heller ikke låne af andre
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på blot nogenlunde rimelige vilkår. Så det feudale
system hang sammen og fungerede. En bonde, der
stod udenfor, havde det ikke nemt, især hvis han havde
et år med fejlhøst.

Når sådanne systemer reformeres, er der brug for
meget mere end jordreformer. Der skal også skabes et
nyt produktionssystem. Det opstår naturligvis, men
der går en vis tid. Fra de danske (og andre vesteuro-
pæiske) landreformer i slutningen af oplysningstiden
til familielandbrugets store tid gik der 60-80 år. Der er
mange andre erfaringer for, at en betydelig tidsfor-
skydning er almindelig, selv om den var usædvanligt
stor i vort tilfælde.

Bagsiden af feudale systemer er, at de er ineffektive
og giver en skæv fordeling. Vi ser først på effektivite-
ten, medens afsnit 3 ser på fordelingen. For den, der
har snuset til økonomisk teori, forklarer figur 4, hvad
der sker. Her sammenlignes ligevægten for et land-
brug i de to systemer: Et feudalt system og et selvejer-
system.

I et feudalt system betaler bonden 40% fæste til
godsejeren. Så bonden får kun 60% af det, han produ-
cerer. Man har mange studier (se Krueger 1992), der
viser, at den typiske bonde reducerer sin produktion
med op imod 25% under disse omstændigheder. Det
vil sige, at hans indkomst kun bliver omkring halvt så
stor som i selvejersystemet. På længere sigt har bøn-
dernes lave indtægter også en effekt på deres vilje til at
investere i forbedring af deres jord, bygninger og dyr.
De har også det problem, at deres ejendomsret til de
forbedringer, de laver, er begrænset: Landbrugssekto-
ren bliver uundgåeligt til en træg sektor i økonomien.

Samfundet mister altså en del af landbrugspro-
duktionen, og tabet bliver større, jo længere tid der
går. Prisen går naturligvis også op, når produktionen

går ned, så bonden får noget af tabet igen, fordi bybo-
erne bliver nødt til at betale mere for føden, men det
afhænger af fødevarepriserne på verdensmarkedet,
landets toldsatser, transportomkostninger m.v. Så der
er en lang og kompleks historie om hele samfundets
ligevægt. Den feudale ligevægt er dog altid væsentligt
dårligere for hele samfundet og for bønderne end
selvejeligevægten.

Den feudale struktur fungerede altså, men den var
dyr både for bønderne og for samfundet. Til gengæld
tjente den lille godsejergruppe fæste fra hver af sine
fæstere. Med 200 fæstebønder gav dette en indtægt på
200×40/60 = 133 gange den gennemsnitlige fæstebon-
des indtægt: Nok til at bygge en hel lille herregård. Og
det gjorde man så. Nogle herremænd havde mange
flere bønder, så de byggede store herregårde.

Feudalismen er altså en stor, men ikke en utypisk,
udviklingsfælde. I landets hovederhverv skaber den en
ligevægt med en betydelig ineffektivitet, som det ikke
er let at komme ud af. Afskaffes den gennem en stor
reform, bliver det typisk værre i en overgangstid, der
meget vel kan være på en snes år, ja endnu længere,
hvis den kræver en revolution.

Feudalismens indkomstfordeling

Feudalismen var som nævnt en institution, der skabte
en indkomstfordeling, som vi i dag vanskeligt kan
forestille os, og den var desuden forbundet med en
meget lille social mobilitet, især i ærkefeudale lande
som Frankrig og Danmark.

Vi har ikke ret præcise tal for indkomstfordelingen
før det 20. århundrede, for den er en størrelse, som det
kræver gode mikrodata at beregne. Standardmålet er
Gini-tallet, som man finder ud fra en repræsentativ
undersøgelse af for eksempel 1000 husholdningers
indkomster. Har man først de 1000 husholdningers tal
inde i sin pc, er det et øjebliks sag at sortere dem efter
størrelse, og så beregner man Lorenz-kurven L(x) for,
hvor mange % af den samlede indkomst de x % fattig-
ste tjener, for alle x fra 0 til 100. Denne kurve sammen-
ligner man så med kurven for en perfekt ligelig forde-
ling. Forskellen beregnet i % er Gini-tallet. Det er altså
et tal mellem 0, hvis alle tjener præcis det samme, og
100 hvis én husholdning tjener samtlige indkomster. I
praksis finder man tal mellem 25 for Danmark (efter
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Fig. 3 Fjernhandelen var med til at gøre England rigt.

Londons havn var porten til verden udenfor. ”A Thames

Wharf” malet af Samuel Scott, ca. 1757. Victoria and

Albert Museum, London.
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skat) og 60 for Brasilien og Sydafrika. Nogenlunde
ligelige lande som Indien, Sydkorea og USA ligger på
32-35, medens typiske latinamerikanske og afrikanske
lande ligger på 45-50.

Spørgsmålet er nu, hvordan indkomstfordelingen
så ud i meget feudalistiske lande som Frankrig og
Danmark i perioden 1660-1780. Vi ved, at landbrugs-
produktionen udgjorde 50-60% af BNP, og husede
60-70% af befolkningen. Adelen/godsejerne udgjorde
knap 1% af befolkningen, og de fik ca. 40% af ind-
komsten i fæste fra deres bønder. Man kan lave en del
beregninger ud fra disse tal. De giver uundgåeligt en
meget skæv fordeling, formentlig en fordeling, der er
skævere, end den er i dag i Brasilien. Det er nok ikke
noget helt misvisende skøn, at Gini-tallet i Danmark i
oplysningstiden lå på 60-70.

Når man ser på de herregårde, hvor 1% af befolk-
ningen levede, og sammenligner med det, vi ved om,
hvordan den fattigste halvdel af befolkningen levede,
passer det godt med, at der var en ekstremt skæv for-
deling. Jeg har engang haft den interessante oplevelse
at vise en gruppe latinamerikanske økonomer rundt
på en dansk herregård og diskutere med dem, hvor
meget skævere indkomstfordelingen måtte have været
fra 1700-1800 i Danmark i forhold til i deres lande i
dag, hvor Gini-tallet var (og stadig er) 45-50!

Det er fascinerende at tænke på, at Gini-tallet i det
typiske vesteuropæiske land er faldet fra 50-70 i oplys-

ningstiden til 25-30 i dag. I Frankrig var guillotinen et
redskab i denne proces, men i de fleste andre lande er
det gået fredeligere til, og i de oversøiske indvan-
dringslande blev fordelingen aldrig så skæv som i
Vesteuropa. For Danmark ved vi, at processen er gået
jævnt frem med en støt forbedring siden år 1800. I de
sidste 10-20 år er processen omsider fladet ud, men det
er vel også svært at nå en lighed, hvor Gini-tallet kom-
mer under 25.

Det bedste forsvar, man kan give for feudalismen,
er varianter af det klassiske argument, som den kyni-
ske slyngel Harry Lime giver i Den tredje mand: ”I
Schweiz, havde de broderskab og fem hundrede års
demokrati og fred, og hvad kom der ud af det? Kuk-
uret.” Det er ikke noget godt forsvar, selv om det kan
udformes i mange udgaver. Man kan for eksempel
gøre opmærksom på, at den franske feudalismes mest
storslåede og økonomisk vanvittige symbol, slottet i
Versailles, nu besøges af flere millioner turister om
året. Problemet for argumentet er, at selv om man ind-
bygger turistgevinsten, så er det svært at få en positiv
samfundsøkonomisk rentabilitet for dette projekt.

Til slut

Oplysningstiden var altså den tid, hvor Europa kom
afgørende foran resten af verden. På den tid var der
kun to imperialistiske stormagter: Spanien og Por-

70 o p l y s n i n g e n s  t i d  o g  i d é

Den økonomiske logik af det feudale system

Ps

Salgspris for bonden

Pf

Xf Xs Produktion

Pris til fæstebonde

Pris til selvejer

Udbud

G

B T

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:31  Side 70

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



tugal, og de stagnerede i perioden. Deres imperialisme
gav de to lande et alvorligt knæk. Men nye friske skul-
dre var ved at gøre sig klar til at bære den hvide mands
byrde.

I Europa var oplysningstiden nemlig den periode,
hvor det økonomiske centrum skiftede fra Sydeuropa
til landene omkring Den Engelske Kanal. Frankrig var
ganske vist Vestens største land, men dets institutioner
stivnede, og landet formåede ikke at ændre sig hurtigt
nok. Da man endelig kom i gang, skete det i form af en
stor og blodig revolution, der afsluttedes med et meget
krigerisk styre, der kom til at koste landet dets fører-
position og bragte Nordvesteuropa i front.

Oplysningstiden er også den tid, hvor feudalismen
toppede og vendte. For det var her, markedsøkonomi-
en begyndte at vise sin overlegenhed, og den industri-
elle revolution kom i gang. Den kom til at ændre ver-
den i bund og grund.
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Fig. 4 Den økonomiske logik af et feudalt system.

Note: 

Selveje: Bonden står over for en efterspørgselskurve, der er

vandret i prisen Ps , og han producerer derfor mængden Xs .

Hans afsætning er A = Ps ·· X = G +B +T. 

Feudalt: Bonden står over for en efterspørgselskurve, der er

vandret i prisen Pf , og han producerer derfor mængden Xf .

Hans afsætning er A = Pf ·· Xf = B. Godsejeren får fæstet 

G = (Ps – Pf ) ·· Xf . Samfundet taber T = Ps ·· (Xs · Xf ), fordi

der kun bliver produceret Xf . 

Jordreform fra feudalisme til selveje: Bondens gevinst er 

z = A/B = (B+G+T)/B. Samfundets gevinst er summen af

alle landbrugs T ’er. Godsejerens tab er summen af hans

landbrugs G’er.
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Som flere af bidragene til denne bog viser, er der i dag
en voksende forståelse blandt forskere af, at oplysnin-
gen ikke kun havde et fransk, men også mange andre
”nationale” ansigter. Dermed bliver der samtidig stil-
let spørgsmål ved forestillingen om oplysningen som
et samlet ”projekt”. Som Norman Hampson bemær-
ker, så er ”oplysningen” bedst at betragte som en peri-
odeoverskrift for en række tendenser, som næppe kan
siges at udgøre nogen form for syntese (Hampson
1968 s. 9). Man gør derfor klogt i først og fremmest se
1700-tallet som en nybrudsperiode, altså som en tid
hvor der skete en opblomstring af en mangfoldighed
af nye ideer, hvoraf mange stod i et spændingsforhold,
ja ligefrem i et modsætningsforhold til hinanden (jf.
Böss 2006).

I den engelsksprogede akademiske verden skyldes
genopdagelsen af de ikke-franske oplysningstraditio-
ner i de senere år især fire idéhistorikere: amerikaner-
ne Gertrude Himmelfarb (2004) og Jonathan I. Israel
(2006) samt skotten Arthur Herman (2003) og eng-
lænderen Roy Porter (2000). De har belært os om, at
der skam også var en engelsk, skotsk, amerikansk og
nederlandsk oplysning. Samtidig mener de, at de an-
dre oplysningstraditioner kom den franske i forkøbet.
Ja, flere af dem argumenterer for, at mange værdifulde
aspekter ved oplysningen er blevet overset ved den en-
sidige fokusering på den franske. Gertrude Himmel-
farb har ligefrem sat sig for at gøre op med den franske
på grund af dens fornuftsfiksering og fjendtlige hold-
ning til betydningen af menneskets følelser, ikke
mindst de religiøse og sociale.

Roy Porter mener, at det var briterne – det vil sige
englænderne og skotterne – der ”skabte den moderne
verden”. Og det har han for så vidt ret i, idet de franske
oplysningstænkere selv vedkendte sig deres gæld til

dem. Det gælder for eksempel Voltaire (1694-1778).
Fra Voltaire var i tyverne, var han en stor beundrer af
den engelske frihedstradition, som havde triumferet
under Den Gloriøse Revolution (1688). Han ønskede
derfor selv at se England. I første omgang havde han
dog et praktisk formål, da det lykkedes for ham at
komme over Kanalen i 1726. Han ville nemlig forsøge
at finde en forlægger til sit store epos La Henriade, et
værk der handler om bekvemmelighedskonvertitten
Henrik IV (1553-1610) (”Paris er vel en messe værd”).
Selv så Voltaire det som et bud på det hidtil ikke-eksi-
sterende franske nationalepos. Men han havde ikke
mødt megen forståelse for dette fra de franske myn-
digheders side. Godt nok udkom det i Paris i 1723, men
i en tarvelig, selvcensureret udgave med store huller og
under pseudonym. Den katolske kirke brød sig nemlig
ikke om dets appel om at udvise religiøs tolerance og
anerkende en form for menneskerettigheder. I det
protestantiske England fik La Henriade dog så positive
kommentarer med på vejen – specielt fra Alexander
Pope (1688-1744) (Pearson 2005) – at Voltaire fattede
håb om at få det genoptrykt i en ucensureret luksus-
udgave.

Da han ankom til England i 1726, blev han mødt af
velmenende, ligesindede aristokrater, der introduce-
rede ham til næsten hele den daværende intellektuelle,
videnskabelige og kulturelle elite. Stærkt opmuntret
og bekræftet i sine egne frihedstanker, skulle Voltaire
derfor først vende tilbage til Frankrig i 1728. Han lod
siden sine landsmænd forstå, at England var frihe-
dens, tolerancens og fornuftens vugge, således som det
fremgår af hans Lettres philosophiques ou lettres angla-
ises fra 1733. Det engelske folk var nemlig det første i
verden, der havde haft held til at begrænse kongens
magt, uden at det havde udløst socialt kaos.
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Den beundring, Voltaire nærede for den engelske
frihedstradition, gentog sig siden hos andre store
oplysningsskikkelser i Frankrig, ikke mindst Denis
Diderot (1713-1784) og Montesquieu (1689-1755). Som
Voltaire brugte Montesquieu England til at kritisere
sit eget samfund og til at opstille en ny vision for
fædrelandet. Ja, selve betydningen af det franske ord
for dette ’la patrie’, og den ”patriotisme”, man skyldte
det, kom til at blive præget af den engelske oplysnings
forestillinger om nationen som et politisk fællesskab
af frie individer, sådan som det fremgik af John Lockes
(1632-1704) republikansk påvirkede politiske filosofi.
Siden renæssancen havde patriotismen ikke blot været
en forpligtelse, men også en rettighed, idet patrioten
netop i forsvaret for fædrelandet bekræftede den fri-
hed, han var berettiget til i kraft af sit tilhørsforhold til
fædrelandet. Denne tankegang skulle komme til at gå
igen i 1700-tallets gryende nationalisme, som fast-
holdt, at en nation er et fællesskab af individer, der be-
sidder frihed og lige værdighed. I dette kapitel vil jeg
vise, hvordan denne opfattelse voksede frem efter
renæssancen og kom til udfoldelse i den britiske op-
lysning, hvor den lagde grunden til det moderne poli-
tiske nationsbegreb.

Den moderne stat

Det er en almindeligt udbredt opfattelse blandt mo-
dernister, at nationalstaten oprindelig var et produkt
af den nationalistiske ideologi, som opstod i Frankrig i
anden halvdel af 1700-tallet. Historisk set er dette
imidlertid ikke helt korrekt. Selv om det ganske vist er
rigtigt, at nationalismen som statsbærende ideologi
går tilbage til 1700-tallet, og selv om der opstod mange
nye nationalstater i kølvandet på Den Franske Revo-
lution, så har mange europæiske stater en national
tradition, som går et stykke længere tilbage i tiden, ja,
f.eks. i Englands og Irlands tilfælde helt tilbage til mid-
delalderen. Men skal dog bruge udtrykket ”tradition”
med varsomhed, for der var ikke tale om nogen u-
brudt tradition, og statens nationale karakter i 1700-
tallet var vidt forskellig fra dens karakter i 1500-tallet,
for ikke at sige længere tilbage i tiden.

Machiavelli (1469-1527) var den første, der brugte
ordet ”stat” om en styreform, der skulle fungere som
værn mod socialt kaos. Hidtil havde ordet ”stat” bety-

det ”stand”, men Machiavelli tillagde det nu en helt ny
betydning, nemlig, med den tyske historiker Hagen
Schulzes formulering, ”en koncentreret form for poli-
tisk autoritet, som blev gjort gældende på ensartet
måde ud over et givent territorium uafhængigt af,
hvilken person der stod bag, eller i hvilket navn den
blev udøvet; det vil sige et selv-legitimerende system
uden nogen transcendental dimension eller referen-
ce” (Schulze 1998 s. 31).

Staten var i Machiavellis øjne en forudsætning for
social orden og fred. Derfor bestod det højeste mål for
al politik i for enhver pris og med alle midler at opret-
holde staten og dens autoritet. Det er den tankegang,
der ligger bag hans berømte og berygtede bog om,
hvad en fyrste skal gøre for at blive ved magten.
Machiavelli mente nemlig, at det var i borgernes egen
interesse at have en stærk fyrste. Til gengæld havde
han ikke meget tilovers for kirken; for da kirken ikke
havde vist sig i stand til at give mennesker den beskyt-
telse på jorden, de havde behov for, så skulle borgerne
bekymre sig mere om deres fædreland end om deres
sjæles frelse, mente han. Machiavellis ideelle stat var
derfor en stat, der byggede på sekulær og ikke religiøs
autoritet.

Det var dog ikke i de italienske bystater, men deri-
mod i de store franske og engelske kongeriger – under
Ludvig XIV (1638-1715) og Tudor-dynastiet – at Ma-
chiavellis ideal om den magtfulde, absolutte stat første
gang blev realiseret. Ingen af stederne var der dog tale
om en sekulariseret stat. Tværtimod var et af den
engelske Henrik VIII’s (1491-1547) midler til centrali-
sering af magten inden for sit rige, at han gjorde sig
selv til kirkens overhoved. Men hans stærke greb om
den økonomiske, militære, juridiske og territoriale
magt var helt på linje med Machiavelli. Den politisk-
filosofiske argumentation bag denne nye statsform fik
dog mere opdaterede udgaver af den franske Jean
Bodin (1530-1596) og den engelske Thomas Hobbes
(1588-1679), som kunne anvise, hvordan en fyrste
kunne blive i stand til med rette at kalde sig ”suveræn”
af både navn og gavn.

Den statsform, som blev udviklet i Frankrig og
England fra sidst i 1400-tallet, var, med den britiske
sociolog Anthony Giddens’ ord, ”en formation af-
grænset til Europa i ca. to århundreder [det vil sige
ca.1600-1800] med en politisk orden domineret af en
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suveræn hersker, det være sig monark eller fyrste, som
besidder ultimativ politisk autoritet og ret til sanktio-
ner, herunder kontrol over voldsmidlerne” (Giddens
1987 s. 170-71).

Den ”absolutistiske” fyrstestat blev en overgangs-
form på vejen til den moderne stat. Dens opståen kan
forklares ved en række geopolitiske forhold i Europa
fra Reformationen og fremefter: Fyrstestaten var et
resultat af magtrivaliseringen mellem de spanske, por-
tugisiske, franske og engelske kongehuse og de mili-
tærteknologiske, organisatoriske og strukturelle for-
andringer, som disse konflikter medførte.

Den moderne europæiske stat var, historisk set, et
resultatet af kongernes evne til at udøve deres magt på
en selvstændig måde i forhold til den hidtil universel-
le kirke. Den blev også hjulpet på vej af den gryende
kapitalisme, fordi den hjalp dem til at øge skatte-
grundlaget for deres rige. Men den vigtigste og udløs-
ende faktor var dog krigen som fænomen, idet de
første stater i Europa blev skabt, da lokale fyrster be-
gyndte en indbyrdes rivalisering om territorier og res-
sourcer på det tidspunkt, hvor Det Hellige Romerske
Imperium var begyndt at gå i opløsning efter Karl den
Stores (742-814) død, det vil sige fra omkring 900 og
fremefter.

Ikke mindst udviklingen inden for krigsteknologi-
en var betydningsfuld. Opfindelsen af geværet gjorde

det således nødvendigt for en konge at have store,
mobile hære til sin rådighed. Dette stillede betydelige
økonomiske fordringer til hans besiddelse af tilstræk-
kelige pengemidler til at føre krig for. Disse midler
kunne han kun skaffe til veje ved at effektivisere op-
krævningen af skatter, hvilket igen nødvendiggjorde
en udvidelse af statens administration. Desuden blev
det i stigende grad nødvendigt for kongen at sikre den
sociale orden inden for sit rige ved at opbygge indre
”hære” i form af militser, der udøvede en form for
politifunktion. Af samme grund måtte han oprette
stadig flere domstole, der kunne sikre opretholdelsen
af lov og orden. På den måde voksede hans stab af
professionelle embedsmænd og blev efterhånden et
regulært statsligt bureaukrati.

De geopolitiske og teknologiske forandringer gav
den vesteuropæiske stat en stadig mere centraliseret
og bureaukratisk karakter og svækkede derved de
decentrale – feudale – strukturers betydning. Der-
imod betød absolutismen ikke et brud med det feuda-
le statssystem som sådan, men blot at der blev skabt
færre og mere sammenhængende politiske enheder
med pyramidal struktur inden for afgrænsede territo-
rier. Det landområde, som statsmagten administrere-
de, fik i løbet af denne proces i stadig højere grad øko-
nomisk og juridisk enhedskarakter. Samtidig foregik
der en kulturel homogenisering af befolkningen som
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Fig. 1 The Coffee House af

Thomas Rowlandson, ca. 1790.

Londons kaffehuse blev fra midten

af 1600-tallet fristeder for den bri-

tiske middelklasse. Her kunne bor-

gerne diskutere politik uden for

myndighedernes kontrol. Derved

fungerede disse huse som centre for

en ny politisk opposition, som

satte spørgsmålstegn ved kongens

og hoffets ret til at se sig selv som

nationens sande repræsentanter.

Det var altså omkring bordene i

kaffehusene, at en alternativ fore-

stilling om nationen blev skabt på

det tidspunkt.
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følge af standardiseringen af de dominerende mo-
dersmål, opfindelsen af bogtrykkerkunsten, konfessi-
onel ensretning og stigende læsefærdighed. Konse-
kvensen var, at kongens undersåtter kom til at opleve
sig som medlemmer af et fællesskab, holdt sammen
under den stat og den fyrste, de hørte til under, og som
de var loyale over for, fordi de forsvarede deres tro
(Reynolds 1984). Magtrivaliseringerne i Europa tog
således i høj grad karakter af religionskrige.

Den Westfalske Fredstraktat, som blev indgået i
1648 som afslutning på Trediveårskrigen, betød, at de
europæiske stater for første gang i historien kom til at
anerkende hinandens ret til uafhængighed. Selv om
Den Westfalske Fred medvirkede til at styrke den
verdslige magt på bekostning af den kirkelige, viste en
religiøst farvet patriotisme, som var opstået under fyr-
stestaten, sig fra nu af at være en endnu mere effektiv
måde, hvorpå en fyrste kunne skaffe sig folkelig støtte
til militær mobilisering og imperiale erobringer
(Mann 1993). Derfor fortsatte konfessionelt farvede
krige op gennem 1700-tallet. Det protestantiske Eng-
lands rivalisering med det katolske Frankrig var såle-
des ikke blot afgørende for dannelsen af unionen mel-
lem englændere og skotter i 1707, men også for udvik-
lingen af forestillinger om en ”britisk” nation og en
dertil hørende ”britisk” nationalitet og patriotisme
(Colley 1992). I andre stater lå dannelsen af en natio-
nal identitet i befolkningens bredere lag dog endnu et
stykke ude i fremtiden. Og i mellemtiden skulle man-
ge mindre og svagere fyrstestater blive opslugt af de
større. Under kongernes og fyrsternes indbyrdes riva-
liseringer og forsøg på at konsolidere deres stater og
udbygge deres territorier blev middelalderens mosaik
af mindre politiske enheder efterhånden snarere til en
form for kludetæppe af større statsenheder, hvis
etnisk blandede befolkninger inden for det samme
territorium blev tvunget til at forstå sig selv som ”kon-
gens folk”, det vil sige som en gruppe mennesker un-
derlagt den samme autoritet som ”undersåtter”.

Derfor hænger begrebet ”folk” uvægerligt sammen
med den moderne stats konsolidering (Sørensen 2004
s. 11). Og derfor var det i forbindelse med denne kon-
solidering, at grunden blev lagt til en ny relation mel-
lem stat og befolkning. Der opstod således en forestil-
ling om, at det, der gavnede staten og dens regent, også
var til gavn for folket, og om at folket ikke blot havde

pligt til at støtte kongen og staten, men også havde
gavn af det – om at stat og folk med andre ord havde
fælles interesser. Denne opfattelse fik afgørende be-
tydning for opfattelsen af nationsbegrebet i Stor-
britannien.

Det historisk frie folk

Som den amerikanske historiker Liah Greenfeld har
påvist, skete der i løbet af 1600-tallet i England en
række betydningsændringer for visse centrale ord og
begreber af politisk karakter. Det drejer sig om ”land”
(oprindelig: ”hjemlig lokalitet”), ”folk” (oprindelig:
”befolkning” eller ”det almindelige folk”), ”imperi-
um” (oprindelig: ”kongens territorium”), ”samfund”
(”commonwealth”, oprindelig: ”det almene vel”) og
”stat” (oprindelig: ”stand”).

Disse ord, som tidligere havde haft hver deres be-
tydning, begyndte på det tidspunkt at blive brugt
synonymt med ordet ”nation”. Slutresultatet var, at
”nation” antog et indhold, som ligger tæt på begrebets
moderne liberale betydning – nemlig et suverænt og
frit folk bestående af individer, som oplever sig som
medlemmer af et historisk fællesskab. Derfor, konklu-
derer Greenfeld, var den engelske nations fødsel i 1700-
tallet ikke blot en enkelt nations fødsel, men ”natio-
nernes fødsel, ja, nationalismens fødsel” (Greenfeld
1993 s. 23). Liah Greenfeld viser, at det ikke var første
gang, nationsbegrebet undergik en betydningsæn-
dring. Hun påviser, hvordan ”nation” i det klassiske
Rom oprindelig blev brugt nedsættende om grupper
af fremmede, som kom fra den samme egn uden for
riget, og som derfor havde lavere status end romerske
borgere. I den betydning blev det senere brugt på euro-
pæiske universiteter om grupper af studenter med
samme geografiske og sproglige oprindelse. Det var
således tilfældet i Paris, hvis universitet havde fire
”nationer”: den ”franske” (studenter fra Frankrig,
Italien og Spanien), den picardiske (studenter fra Ne-
derlandene), den normanniske (studenter fra de nord-
østlige regioner) og den germanske (studenter fra
Tyskland og England). Ved at blive brugt på den måde
mistede begrebet nation derved efterhånden sin ned-
sættende betydning og fik til gengæld et nyt indhold.
Denne betydning skyldtes den måde, universitetslivet
dengang fungerede på. De forskellige ”nationale” stu-
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dentergrupper udgjorde nemlig en form for støtte-
grupper for de parter, der deltog i universitetets dispu-
tationer. Derved antog ”nation” betydning af ”me-
ningsfællesskab” – eller ”værdifællesskab”, som man
måske kan tillade sig at kalde det med en nutidig
sprogbrug. Da universiteterne var udklækningsanstal-
ter for rådgivere for kirkelige råd og embedsholdere,
fik ordet fra slutningen af 1200-tallet yderligere to nye
betydninger, som en slags ”rodskud” på den tidligere.
For det første kom ”nation” til at betegne grupper
inden for et kirkeråd. Men da gejstligheden dengang
udgjorde samfundets kulturelle og politiske autorite-
ter, fik det, for det andet, også betydningen ”en poli-
tisk, kulturel og social elite”. Det var med udgangs-
punkt i denne brug, at begrebet – igen i en ny historisk
kontekst – erhvervede sine moderne betydninger, dels
”et suverænt folk” og – efter den tyske romantiks
påvirkning – dels ”et unikt folk”.

At der skete en sammensmeltning af begreberne
land, folk, samfund og imperium i England i slutnin-
gen af 1600-tallet, skyldes en voksende bevidsthed i
befolkningens højere sociale lag om, at deres stats vel-
færd afhang af gode relationer mellem dem selv og det
politiske styre i landet. Denne overbevisning var de
blandt andet nået frem til ud fra deres erfaringer med
den absolutisme, de havde mødt hos Jakob I (1566-

1625) og Karl I (1600-1649). Da Karl I forsøgte at regere
videre på den feudale forestilling om en guddommelig
sanktioneret magtorden, gjorde det lavadeligt domi-
nerede parlament fælles sag med byernes borgerskab i
et forsøg på at tilbagevinde noget af den politiske ind-
flydelse, det havde haft under det foregående Tudor-
dynasti. Magtkampen endte i borgerkrig, kongens
henrettelse og monarkiets afskaffelse. I tillid til at den
nye monark, Karl II (1630-1685), ville respektere folkets
nedarvede rettigheder, blev monarkiet dog genindført
i 1660 efter et temmelig mislykket eksperiment med
noget, der skulle have været et republikansk styre, men
som hurtigt udviklede sig til et énmandsdiktatur
under Oliver Cromwell (1599-1658).

Forestillingen om, at folket havde rettigheder,
stammede fra den kontinentale republikanske traditi-
on. Men der var også en lokal tradition, som unders-
tøttede den, nemlig den retstradition, som kaldes
’common law’, altså sædvaneretten. I denne instituti-
on, der stammede fra middelalderen, lå der den opfat-
telse, at befolkningen – eller rettere sagt de ledende
stænder – besad ældgamle rettigheder i forhold til
kongen. Denne forestilling gav med tiden næring til en
overbevisning om, at der fra gammel tid fandtes 
en uskreven forfatning, som skulle sikre folket mod
vilkårlig magtudøvelse fra dets magthaveres – ikke
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Fig. 2 Fra William Hogarths serie The Rake’s

Progress (”Levemandens løbebane”). Den 

britiske oplysning lagde stor vægt på at ind-

skærpe betydningen af at leve et sømmeligt liv.

I en serie graveringer skildrede kunstneren

William Hogarth, hvordan det går en borger,

som ødsler sin formue bort blandt kortspillere,

drukkenbolte og prostituerede: Han ender sit

liv på samfundets bund. Hogarths ”helt” kom-

mer først i gældsfængsel og siden, som vist her,

på galeanstalten. Serien fungerede altså til

skræk og advarsel om, hvordan det kunne gå

enhver, der ikke levede op til borgerdyderne.
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mindst monarkens – side (Berman 1983). Denne over-
bevisning fik betydning, da medlemmerne af parla-
mentet i London i begyndelsen af 1640’erne satte sig til
modværge over for den egenrådige og temmelig klod-
sede konges vilkårlige brug af magt. Et stort antal af
parlamentets medlemmer var nemlig puritanere, der
havde taget Jean Calvins (1509-1564) republikanske
ideer til sig. Denne religiøst funderede republikanisme
– som havde rødder i både antikken og renæssancen –
blev i de følgende år udviklet af tænkere som digteren
John Milton (1608-1674) og James Harrington (1611-
1677). Det frihedsbegreb, de anvendte i kampen mod
kongens vilkårlige arrestationer og andre overgreb,
skulle dog med tiden få stor betydning ud over det
puritanske miljø. Harrington brugte den klassiske
forestilling om modsætningen mellem den frie borger
og den bundne slave, når han beskrev ufrihed som en

tilstand, hvor et menneske er tvunget til at underkaste
sig en andens vilkårlige vilje og derfor befinder sig i en
tilstand af afhængighed og sårbarhed. Frihed definere-
de han modsat som borgernes uafhængighed og sik-
kerhed mod vilkårlige overgreb. I lighed med Machia-
velli anså Harrington det for afgørende at sikre demo-
kratisk kontrol med regeringen. Hverken han eller
Milton var dog tilhængere af en form for massedemo-
krati. De frygtede nemlig, at det ville kunne true den
enkelte borgers frihed. Men de var dog enige om at
kalde en republik, styret af ligestillede borgere – kvin-
der indbefattet – for en ”nation”.

Selv om selve den engelske republik efter monarki-
ets afskaffelse kun fik en kort levetid, fik de republi-
kanske ideer stor indflydelse blandt de anglikanske
whigger i slutningen af århundredet. Baggrunden var
genoplivelsen af konflikten mellem monarki og parla-
ment i forbindelse med Jakob II’s (1633-1701) forsøg på
at genkatolicere kongeriget og tiltage sig vilkårlige
magtbeføjelser. Den ”revolution”, hvormed whiggerne
– og de lidt fodslæbende toryer – tvang ham fra mag-
ten i 1688-1689, blev siden fortolket som en sejr for en
”nation”, som havde genvundet de ”gamle frihedsret-
tigheder”, den havde hævdet lige siden Johan I (uden
Land) (1167-1216) blev tvunget til at underskrive Mag-
na Carta i 1215. Whiggerne, hvis ”chefideolog” var John
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Fig. 3 Alkymisten søger efter filosoffens vise sten, opdager

fosfor og beder til, at hans eksperiment må lykkes. Maleri

af Joseph Wright, 1771. Maleriet illustrerer, hvordan viden-

skab og religion i 1700-tallets England sjældent blev set som

hinandens modsætninger. Den store fysiker Isaac Newton

var for eksempel dybt religiøs og syslede desuden med alkymi. 

Fig. 4 The Birth of a New Nation af John Trumbull, 

1817-19. Billedet viser det øjeblik, hvor Thomas Jefferson og

Benjamin Franklin præsenterer udkastet til den amerikanske

Uafhængighedserklæring for ”De Forenede Staters Kon-

tinentale Kongres” i juli 1776. Dokumentet, der var verdens

første formelle erklæring af et folks ret til at vælge sin egen

regering, byggede på de politiske frihedstanker, som var 

blevet udviklet under den britiske oplysning, specielt af John

Locke. Den britiske oplysning lagde grunden til det nye 

nationsbegreb, vi også møder i den franske revolution. 
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Locke, gik dog endnu længere tilbage. De mente, at
frihedsidealerne skyldtes deres angelsaksiske forfæd-
res ”gotiske”, det vil sige germanske, rødder. Ifølge
denne tankegang havde Vilhelm Erobreren (1027/29-
1087) efter 1066 lagt et ”normannisk åg” i form af kon-
tinental feudalisme og romersk-katolsk kristendom
hen over angelsaksernes skuldre. Linjen fra Magna
Carta over den protestantiske reformation til den glo-
riøse revolution i 1688 markerede således en vej tilbage
til genoprettelsen af de frie institutioner, som Alfred
den Store (ca. 849-899) havde grundlagt så tidligt som
i 800-tallet. Efter denne opfattelse havde den engelske
nation derfor en historisk karakter: Den var et pro-
dukt af en gammel tradition. Det var dog i kraft af
John Lockes politiske filosofi, at den britiske oplys-
nings nationsbegreb blev gjort egnet til ”systemeks-
port”, det vil sige fik universel relevans.

Fra John Locke til patriotismen 
og det moderne nationsbegreb

Når John Locke kritiserede Jakob II, skyldtes det ikke,
at han var imod monarkiet, men at kongen opførte sig
tyrannisk ved at regere uden om sit folks repræsentan-
ter i parlamentet. Han var heller ikke imod kongen,
fordi han var katolik. Tværtimod var han af den opfat-
telse, at der i tidens løb var blevet udgydt nok blod i
forsvaret for snart den ene, snart den anden religiøse
overbevisning. Denne opfattelse var han nået frem til,
da han i midten af 1680’erne besøgte Nederlandene og
dér stiftede venskab med afvigere fra den lokale etab-
lerede kirke. Locke indså det formålsløse i at forsøge at
undertrykke religiøs afvigelse med magt. Han mente,
at det alligevel var umuligt at efterprøve, hvilken af de
mange eksisterende former for kristendom, der var
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den sande. I spørgsmål om tro skulle samfundet der-
for respektere den enkeltes frihed til selv at vælge
bekendelse, mente han. I spørgsmål, der kunne af-
gøres ved fornuftens hjælp, skulle man derimod bruge
rationelle metoder. Locke mente nemlig, at samfund
opstår, fordi mennesker – der er født lige, frie og selv-
stændige – ved erfaringens og fornuftens hjælp kan
indse, at det er bedre at leve i en form for pagt i stedet
for at bekrige hinanden, også selv om denne pagt
betød en begrænsning af den enkeltes naturlige trang
til selvudfoldelse og frihed. Ved at indgå en ”samfund-
spagt” vil individet nemlig kunne sikre sin ejendom og
få et vist råderum, inden for hvilket det kan bestemme
over sit eget liv.

Locke var ikke tilhænger af demokratiet i ordets
moderne betydning. Som andre whigger – der først og
fremmest kom fra lavadelen – var han konservativ i
spørgsmålet om politisk repræsentation. Selv om han
var indstillet på at give monarken vide rammer for sin
magtudøvelse, var hele formålet med hans politiske
filosofi netop at afvise enhver form for politisk og reli-
giøs absolutisme og vilkårlig magtudøvelse. Lockes
berømte Anden traktat om regeringsmagt fra 1690
handler således om de grænser, der bør sættes for en
monark og hans regerings brug af magt. Afhandlingen
er et direkte angreb på enevældens grundidé om, at
monarken styrer sit rige ud fra et guddommeligt man-
dat og derfor har ret til at samle al magt i sine egne
hænder. I stedet argumenterer Locke for et ”konstitu-
tionelt monarki”, altså et kongedømme, hvor monar-
kens magt er begrænset af et valgt parlament og de
love, det vedtager. Han forklarer, hvorfor det er nød-
vendigt at opdele den politiske magt mellem en lovgi-
vende og en udøvende institution, repræsenteret af
henholdsvis parlamentet og monarken, og hvorfor
hverken monarken, statens myndighedspersoner eller
særlige samfundsklasser bør have privilegier i forhold
til loven, men må stå ”lige” over for den, som det hed-
der. For at sikre, at regeringsmagten ikke bliver udøvet
vilkårligt, fastslår Locke endvidere, at det politiske
styre kun kan betragtes som legitimt, hvis det regerer
med folkets samtykke. Sikringen af det folkelige suve-
rænitetsprincip (folkets samtykke) foreslår han gen-
nemført med en lov om, at regeringen skal kunne stil-
les til ansvar for sine handlinger gennem afholdelse af
regelmæssige valg. En regering, som ikke lever op til

sin primære opgave – at varetage folkets interesser ud
fra respekten for den enkeltes ejendom, frihed og liv –
mister sin politiske legitimitet, konstaterer Locke.
Hvis den i en sådan situation ikke vælger selv at gå af,
retfærdiggør den et oprør. Til gengæld forpligter fol-
ket sig til at adlyde de love, som bliver vedtaget af den
lovligt valgte regering og administreret af statsappara-
tet på vegne af monarken.

I Lockes filosofi er forestillingen om individets ret-
tigheder – ligesom hos Calvin – knyttet sammen med
forestillingen om dets forpligtelser over for samfunds-
helheden, altså det almene vel. Lidt populært sagt er
det således en pligt at udvise samfundssind og prakti-
sere borgerdyd. I en engelsk sammenhæng blev denne
idé udtrykt første gang i midten af 1600-tallet af
”puritanske” (det vil som tidligere nævnt sige cal-
vinsk-protestantiske) tænkere som digteren John
Milton og James Harrington. Hos dem møder man et
forsøg på at forene ideen om individets frihed med
forestillingen om det almene vel inden for et politisk
samfund, som Milton kaldte en ”nation” (Beer 1993 s.
82). Selv om Locke ikke selv var republikaner, så spille-
de denne republikanske tankegang alligevel en indi-
rekte rolle for hans begreb om det gode samfund. Ja,
man kan se Lockes politiske filosofi som et af mange
udtryk for den tids genvakte interesse for den republi-
kanske tradition. For Locke bestod det gode samfund
af dydige borgere, altså af borgere som var indstillede
på at gå på kompromis med deres egne interesser og
ofre noget af deres egen frihed for almenvellets skyld.
Men det var ikke op til staten at skabe dette samfund. I
modsætning til republikanerne så Locke staten som
blot et nødvendigt onde med en instrumentel rolle.
Som grundlagt af folket var det udelukkende dens
rolle at tjene dette folk ved at udøve visse begrænsede
funktioner. Det politiske samfunds grundlag var det
civile samfund – eller ”folket”. Og ved et folk forstod
Locke en samling individer, som var gået sammen om
at indgå en fornuftsbaseret kontrakt for på den måde
at sikre deres individuelle rettigheder. Ja, som et poli-
tisk fællesskab. Denne forestilling skulle få stor betyd-
ning for det moderne nationsbegrebs videreudvikling
i Frankrig.

Ligesom det var tilfældet i England/Storbritan-
nien, kan man også for Frankrigs vedkommende
spore en udvikling i nationsopfattelsen ved at se på
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ændringer i betydningen af centrale begreber i begyn-
delsen af 1700-tallet. Men indflydelsen fra England
spillede dog en stor rolle for denne udvikling (Llobera
1994). Det er interessant at se, hvordan begrebet
”patrie” har haft flere forskellige betydninger. Al-
mindeligvis blev det brugt om en persons fødestavn,
det vil sige om den landsby, provins eller region, han
kom fra, lidt i lighed med den måde, ordet ”country”
anvendtes i England i reformationsårhundredet. Si-
den slutningen af 1600-tallet var en ny betydning dog
kommet ind i det franske sprog, nemlig forestillingen
om ”patrie” som et land, hvor der hersker frihed og
lykke. Denne forestilling blev videreført af blandt an-
dre Montesquieu, som mente, at et ”patrie” var ufor-
eneligt med despotisk styre. Montesquieu skelnede
dog mellem ”patrie” og ”stat” (”état”). Han forstod
”patri” lidt på samme måde, vi i dag forstår begrebet
”civilsamfund”, altså det, der ikke er stat.

Det var oversættelsen af en bog af den engelske
Henry St. John, bedre kendt som (Jarlen af) Boling-
broke (1678-1751), der for alvor skulle udbrede denne
nye betydning af ordet – foruden de afledte begreber
”patriot” og ”patriotisme”. Bolingbrokes bog Den
patriotiske konge fra 1738, der i 1750 blev oversat til
fransk som Patriotismens ånd, var oprindelig skrevet
til George I’s (1660-1727) barnebarn, Prinsen af Wales,
som en form for lærebog for en moderne monark. I
bogen fastslog Bolingbroke, at al loyalitet over for en
konge ikke skal forstås som loyalitet over for ham selv
som person. Loyaliteten har derimod ”national” ka-
rakter, den er en loyalitet over for det land, som kon-
gen regerer. Bolingbroke kaldte denne upersonlige,
men af den grund ikke mindre intense, loyalitetsfølel-
se for ”patriotisme”. Og helt i Lockes ånd mente han,
at fordi patriotismen er upersonlig og gælder det land
og folk, kongemagten symboliserer, legitimerer den, at
borgeren sætter sig op imod et politisk styre, hvis det
bliver korrupt og ikke længere tjener folket.

Bogens udgivelse i Frankrig udløste en offentlig
debat om pligten til patriotisme og om de politiske
konsekvenser af den. Denne debat flammede op på ny
fire år efter bogens udgivelse, men nu med tilføjelser af
yderligere perspektiver. Anledningen var et flyveblad
af Abbé Coyer (1707-1782) vendt mod Voltaires kos-
mopolitiske opfattelse af, at et menneskes ”patrie” ik-
ke nødvendigvis er det samme som dets fædreland,

men kan være et hvilket som helst land, der regeres
efter fornuftige og oplyste principper, og som det der-
for befinder sig godt i. Coyer var uenig med Voltaire.
Han mente, at den klassiske betydning af ”patrie” som
”fædrenes land” burde nyde almen anerkendelse, og at
et individ derfor kun kunne have ét land, som i sand-
hed var hans eget. Han formanede franske soldater til
at være parate til at dø for deres fædreland, og han
opfordrede præster og dommere til at vie deres embe-
de til beskyttelse af fædrelandets ære. Endelig foreslog
han, at der blev indført offentlige ritualer og opsat
mindesmærker, som fejrede ”la patrie”.

Både flyveskriftet og Coyers senere Afhandling om
folkets natur fik stor indflydelse på datidens offentlig-
hed, og hele afsnit fra bogen blev skrevet direkte ind i
Den store franske encyclopædis artikel om ”patriotis-
me”. Her blev ”patrie” defineret ikke blot som et indi-
vids fødested, men også som det sted, det føler sig
følelsesmæssigt forbundet med, fordi dette steds love
garanterer individets lykke. Denne betydning af ordet
blev endeligt cementeret af Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), hvis tanker om sammenhængen mellem
folk, fædreland og stat fik enorm indflydelse på den
senere revolutionære bevægelse og grundlæggelsen af
republikken og dermed den moderne nationalstat.

Som jeg har vist her, havde 1600-tallets britiske
oplysning med sin inspiration fra den republikanske
tradition, som de britiske calvinister videreførte, en
helt afgørende betydning for hele denne udvikling.
Det har franskmændene undladt at gøre tilstrækkeligt
opmærksom på. De har villet beholde oplysningen for
sig selv. Men den går altså ikke længere.
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Hvad enten man begræder det eller besynger det, så er
det stadigvæk en udbredt opfattelse, at oplysningen
indvarsler en absolut ny begyndelse i kultur- og ånds-
historien, et definitivt brud med tidligere tiders fors-
tåelse af mennesket og verden, forståelser der blev
stemplet som endegyldigt tilbagelagte fordomme og
illusioner. Denne opfattelse falder fint i tråd med
oplysningstænkernes selvforståelse og fremstilling af
deres egne tanker, hvor et gennemgående træk netop
er bevidstheden om at have grundlagt en radikal ny
måde at tænke på uden fortilfælde og uden forbilleder
i tidligere tænkning.

Dette billede skal i det følgende problematiseres,
ikke sådan at forstå at det ikke giver mening at tale om
oplysningen som en selvstændig epoke, eller at der
med oplysningstænkningen ikke indtræffer noget nyt,
men sådan at der gives tungtvejende grunde til at sæt-
te spørgsmålstegn ved oplysningen som en radikal ny
begyndelse.

Den overordnede problemramme udgøres af den
tyske filosof Hans Blumenbergs (1920-1996) teori om,
at oplysningstænkningen tager form og skikkelse i en
reaktion mod den erfaring af kaos og uorden, der føl-
ger i kølvandet på det opgør med den aristotelisk/ sko-
lastiske verdensforståelse, som går helt tilbage til sen-
middelalderens nominalisme og såkaldte voluntaris-
me med William Ockham (1285-1349) som dens mest
fremtrædende repræsentant. Senere vil jeg vende til-
bage til Blumenbergs teori i en fremstilling af hans
tolkning af centralbegreberne i René Descartes’ (1596-
1650) filosofi, ”den metodiske tvivl” og ”cogitoet”.
Forud herfor går dels en redegørelse for grundtrække-
ne i nominalismen og renæssancens skeptiske traditi-
on med særligt fokus på Michel Montaigne (1533-
1592), dels en gennemgang af den måde, hvorpå Des-

cartes anvender motiver og argumenter fra den skep-
tiske tradition i de første to meditationer i hovedvær-
ket Metafysiske meditationer. Afslutningsvis vil jeg give
en kort fremstilling af hovedmotiver og grundbegre-
ber i Immanuel Kants (1724-1804) kritiske filosofi for
derigennem at tegne et andet billede af oplysning og
fornuft end det, som kommer til udtryk hos Des-
cartes.

Den senmiddelalderlige nominalisme

Opgøret med den middelalderlige aristotelisk/skolas-
tiske forståelse af verden som en harmonisk og for-
nuftig struktureret orden er båret af vidt forskellige
motiver, da der gør sig både teoretiske, moralske, reli-
giøse og teologiske grunde gældende. I tilfældet med
den nominalistiske filosofi sammenvikles disse moti-
ver til en blanding af primært teoretiske og teologiske
bevæggrunde. Nominalismen er på den side et teore-
tisk opgør med den middelalderlige skolastiks lære
om universaler, det vil sige tanken om, at der eksisterer
abstrakte egenskaber, som instantialiserer sig i parti-
kulære enkeltgenstande, hvor nominalismen forsvarer
en ny lære, som kun vil anerkende eksistensen af indi-
viduelle og partikulære fænomener, og som kun vil
operere med et vidensbegreb, der baserer sig på empi-
risk iagttagelse. Dette teoretiske opgør er imidlertid
tæt forbundet med en teologisk motiveret kritik af
den skolastiske teologi. Heri drejer det sig fra nomina-
listerne Duns Scotus (1265-1308) og Ockhams side om
at give et defensorat for Guds frihed, majestæt og
suverænitet. Denne suverænitet ser nominalisterne
ophævet i skolastikkens rationelle teologi og dette pri-
mært i de såkaldte kosmologiske gudsbeviser, der i høj
grad trækker på aristotelisk metafysisk tankegods,
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som eksempelvis tanken om ”den ubevægede be-
væger”. Nominalismen markerer kulminationen på en
tiltagende bevidsthed om, at den skolastiske teologi
indeholder et alvorligt og omfattende problem med
hensyn til Guds suverænitet og almagt, al den stund
den vikler sig ind i et stadig mere uholdbart dilemma:
På den ene side hævdes det, at Gud i sin skabning har
bundet sig til verden, sådan at det ud fra naturens og
verdens indretning på rationel måde er muligt at føre
et bevis for Guds eksistens, og på den anden siden
hævdes det samtidig, at Guds skaberkraft og almagt
ikke udtømmer sig i skabningen. Denne gordiske knu-
de løser nominalisterne ved at hævde og fastholde
Gud som frihed og vilje frem for som fornuft. Gud er
ene og alene bundet af sin egen vilje og akkurat så fri
og suveræn, at han til enhver tid kan tilbagekalde sit
skaberværk og lade det gå til grunde. På denne måde
konvergerer Guds almagt i skabelsen med hans magt
og frihed til at lade sit værk gå til grunde. Med denne
hævdelse af Guds absolutte frihed bliver verden til
kaos og til ren kontingens uden nogen form for stabi-
litet, konstans eller orden.

Renæssancens skeptiske tradition

Blandt den mangfoldighed af forskellige intellektuelle
alternativer til den aristoteliske filosofi, som kendeteg-
ner renæssancen, eksempelvis stoicisme, epikurisme
og den revitaliserede platoniske skole, udgør skepticis-
men en af de mest prominente. Kilderne til renæssan-
cens skepticisme var dels Ciceros (106-43 fvt.) Acade-
mica og Augustins (354-430) Contra Academicos, som
havde været tilgængelige i århundreder, dels nytil-
komne kilder såsom den latinske oversættelse af Dio-
genes Laërtius’ (3. århundrede fvt.) værk om Filosof-
fers Levned og Sextus Empiricus’ (2. århundrede) vær-
ker Grundtræk ved Pyrrhonismen og Mod Dogma-
tikerne og endelig nyere skrifter af henholdsvis Eras-
mus af Rotterdam (1466/69-1536) og Pico della Miran-
dola (1463-1494). Fra disse kilder uddrog renæssan-
cens skeptikere et arsenal af modargumenter imod
den stadig indflydelsesrige aristotelisme. Forenet i an-
grebet på skolastikken og den aristoteliske filosofi,
som begge anklages for at korrumpere kristendom-
men og den moralske bevidsthed, rummer renæssan-
cens skeptiske tradition alligevel stærkt divergerende

opfattelser med hensyn til bestræbelsen på og mulig-
heden for at opnå sikker viden og erkendelse. Blandt
de mest kritiske fremstår i særlig grad Agrippa von
Nettesheim (1486-1535), som i sit værk Om videnska-
bernes usikkerhed og forfængelighed retter et nådesløst
angreb imod tidens skolastiske filosofi og dens værd-
sættelse af videnskabelig erkendelse som blot udtryk
for menneskeværk og derfor behæftet med al mulig
usikkerhed og fejlagtighed. I stedet for dette sætter
han den guddommelige visdom tilegnet i en personlig
tro. Mere moderat og langt mere åben i forhold til
både betimeligheden af og muligheden for erhvervelse
af viden er en anden af hovedfigurerne i renæssancens
skeptiske tradition, nemlig Justus Lipsius (1547-1606),
i hvis tænkning skepticisme forener sig med stoicisme
i et forsvar for stoicismens fysik og kosmologi. På
trods af sådanne forskelle forbliver forsvaret for den
fromme og dydige bevidsthed i opposition til den teo-
retiske og videnskabelige verdenserkendelse både den
drivende og den forenende kraft i renæssancens skep-
ticisme. Dette fromme motiv er også et centralt anlig-
gende hos en af de mest fremtrædende personligheder
og tænkere i renæssancen, nemlig Michel de Mon-
taigne, men dertil kommer endvidere en række andre
væsentlige skeptiske aspekter. I det følgende afsnit skal
nogle af hovedtrækkene i Montaignes tænkning nær-
mere udfoldes som folie for den senere redegørelse for
Descartes.

To måder at komme til rette med kaos:
Montaigne og Descartes

M O N TA I G N E :
Tvivlen eller usikkerheden som livsform

I den franske adelsmand Michel de Montaignes volu-
minøse 3 binds værk Essais løber flere af renæssancens
skeptiske traditioner sammen på en sådan måde, at
hans værk fremstår som et prisme for renæssancens
tidsånd. Hertil kommer samtidig, at Montaigne ud-
vikler en ganske ny form for skepticisme, idet han
også betvivler selvbevidsthedens og selverkendelsens
mulighed og dermed forudgriber både romantikkens
og postmodernismens tanker om det fragmenterede
selv og det sig selv skabende subjekt uden substans og
fast identitet.

I det omfangsrige Forsvar for Raimond Sebond i
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anden bog af Essais genfinder man to af de væsentlig-
ste strømninger inden for renæssancens skeptiske tra-
dition. I lighed med hovedstrømningen inden for re-
næssancens skepticisme peger Montaigne igen og igen
på menneskets uformåenhed, svaghed og afmægtig-
hed i forhold til erkendelse og viden. Mennesket er
hverken værre eller bedre stillet end dyrene, men er
underlagt den selv samme naturnødvendighed som
gælder for disse, hvorfor alle forsøg på at give menne-
sket en særstilling blot er udtryk for indbildskhed,
hovmod og forfængelighed, som i sidste ende resulte-
rer i fordærv og ødelæggelse. Således hedder det til
eksempel: ”Mennesket må tvinges til at indordne sig
og holde sig bag denne ordens skranker. Staklen er
faktisk også langt fra i stand til at skræve over dem,
bastet og bundet som han er. Han er undergivet
samme nødvendighed som de andre skabninger på
samme plads i rangordenen, og udstyret med egen-
skaber der absolut ikke hæver sig over gennemsnittet,
uden virkelige og egentlige fortrin eller privilegier.
Dem, han i sin egen opfattelse og indbildning tillæg-
ger sig, har hverken substans eller kraft. Og hvis det er
rigtigt, at han alene af alle dyr skulle have denne ånds-
frihed og den rodede tankegang, der viser ham, hvad
der er, og hvad der ikke er, hvad han vil, så er det en
fordel, han har måttet betale dyrt, og som han ikke har
meget grund til at bryste sig af, for af den udspringer
den vigtigste kilde til de onder, som knuger ham: synd,
sygdom, vankelmod, forvirring og fortvivlelse” (Mon-
taigne 1998 bd. II, s. 133).

Denne moralske version af skepticismen suppleres
imidlertid af en erkendelsesteoretisk skepticisme, som
er det eksplicitte tema i den sidste del af Forsvar for
Raimond Sebond. Her kan man tydeligt se inspiratio-
nen fra og afhængigheden af Sextus Empiricus, hvis

hovedværker Grundtræk ved Pyrhonismen og Mod
Dogmatikerne var blevet oversat fra græsk til latin i
henholdsvis 1562 og 1569, værker som Montaigne på
det tidspunkt, hvor han skrev Essais, havde underka-
stet et intensivt studium. Menneskets eneste videns-
kilde, hævder Montaigne, er sanserne, som kun kan
oplyse os om egne private oplevelser: ”Alt, hvad der
erkendes, erkendes utvivlsomt gennem den erkenden-
des evner, for eftersom bedømmelse er et resultat af
den bedømmendes virksomhed, må han jo have
udøvet denne virksomhed ved hjælp af egne evner og
vilje, ikke ved andres tvang, som det ville være tilfæl-
det hvis vi erkendte tingene gennem deres egen kraft
og eget væsens lov. Men al erkendelse finder vej til os
gennem sanserne, de er vores herre. Al viden begynder
med dem og kan henføres til dem. Når alt kommer 
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til alt ville vi ikke vide mere end en sten, hvis vi ikke
vidste, at der er lyd, lugt, lys, smag, mål, vægt, blødt,
hårdt, farve, ruhed, glathed, bredde og dybde. Det er
grundlaget og principperne for hele opbygningen af
vores viden” (Montaigne 1998 bd. II, s. 270).

Herefter følger en hel række argumenter for at be-
tvivle sansernes pålidelighed såsom det, at vi kunne
mangle bestemte sanser, der kunne give os en anden
forståelse af virkeligheden – ”Er det ikke sandsynligt,
at der i naturen findes sanseredskaber, der er i stand til
at opfange og forstå de egenskaber hos mange ting,
som vi kalder skjulte, for eksempel magnetens evne til
at tiltrække jern, og at manglen på sådanne redskaber
gør os uvidende om sådanne tings sande væsen”, at dyr
har andre sanser end os – ”Måske er det en særlig sans,
der røber morgen- og midnatstimen for hanen og får
den til at gale; som lærer hønsene, endnu inden de har
nogen praktisk erfaring, at frygte spurvehøgen, men
ikke en gås eller en påfugl som ellers er større dyr”, at
vi ikke kan angive et kriterium, hvormed der kan skel-
nes mellem drømme og vågne erfaringer – ”Eftersom
forstanden og sjælen accepterer de tanker og ideer,
som opstår, når vi sover, og giver deres godkendelse og
tilladelse til at handle i drømme på samme måde som
ved højlys dag, hvorfor overvejer vi så ikke mulighe-
den af, at vores tænken, vores handlen også er en drøm
og vores vågne tilstand en form for søvn?” og at der
ikke gives noget kriterium til bedømmelse af, hvilke
sanseindtryk der kvalificerer sig som viden, eftersom
påvisningen og legitimeringen af et sådant kriterium
resulterer i en uendelig regres: ”For at kunne dømme
om de indtryk, vi modtager af tingene, har vi brug for
et bedømmelsesredskab, for at kontrollere dette red-
skab må der en påvisning til og for at kontrollere
påvisningen et redskab – sådan kører vi i ring” (Mon-
taigne 1998 bd. II, s. 272-283).

Disse argumenter for skepticismen er blot genta-
gelser eller variationer af de første fire af Sextus Em-
piricus’ i alt ti troper, det vil sige standardargumenter
for, at der ikke gives nogen grund til at antage, at det,
vi sanser, i virkeligheden eksisterer. Der er også tale
om en variation af Sextus Empiricus om end af en
ganske subtil art, når Montaigne i den første bog af
Essais eksplicit behandler problemet omkring det,
som kunne kaldes skepticismens performative selv-
modsigelse, det vil sige det logiske problem, som ligger

i, at skepticismens påstande om muligheden af sikker
erkendelse forbryder sig imod dens egne principper.
Overvejelser over dette problem findes også hos Sex-
tus Empiricus, men i modsætning til den antikke
skepticisme peger Montaigne på en vej ud af skepticis-
mens selvgendrivelse (Larmore 1998 s. 1149). Ved at
omforme den affirmative sætning eller påstanden ”Jeg
tvivler” til et spørgsmål ”Hvad ved jeg?” mener Mon-
taigne at kunne undgå at forpligte sig på at have viden
om ikke at have viden, ligesom spørgsmålet heller ikke
implicerer, hvad påstanden nødvendigvis også synes
at medføre, nemlig at man i det mindste må vide, at
man eksisterer. I den forstand at han fraskriver skepti-
cismen et hvilket som helt synspunkt, fremstår Mon-
taignes tænkning som en ny og konsekvent form for
skepticisme, hvilket helt konkret afspejler sig i hans
tanke og formidlingsform, som grundlæggende består
i en stadig tolkning af de tanker og erfaringer, han gør
sig i sit eget personlige liv. Således er det helt konse-
kvent, at hans Essais har karakter af en selvbiografi. I
forordet til Essais hedder det således: ”Jeg er altså, kære
læser, selv indholdet i min bog” (Montaigne 1998, bd.
I). Skepticisme bliver til livsform.

Dette indikeres også af et andet novum hos Mon-
taigne. Ikke blot tvivler Montaigne på muligheden for
objektiv og sikker erkendelse af tingenes væsen, han
tvivler også på selvbevidsthedens og selverkendelsens
mulighed. Tvivlen angår imidlertid ikke så meget det
mulige i at komme til selverkendelse, som den angår,
om det overhovedet giver mening at tale om et selv.
Således hedder det i essayet Om at gendrive løgne:

”For at støbe denne figur over mig selv har jeg så tit måttet rette

og file til for at få mig selv frem, at modellen har fået fast form

og til en vis grad har formet sig selv. Ved at male mit portræt for

andre har jeg malet mit indre jeg med klarere farver, end dem

jeg oprindelig havde. Det er ikke i højere grad mig, der har gjort

min bog, end det er bogen, der har gjort mig” (Montaigne 1998,

bd. II, s. 348).

I denne tekstpassage opløser Montaigne tanken om
forfatteren, som står bag og styrer sit værk, og dermed
også tanken om et oprindeligt og autentisk jeg. Til-
bage står det fragmenterede og decentrerede selv uden
centrum og uden fast identitet, som intet er ud over en
stadig selvfrembringelse og selviscenesættelse, en fore-
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stilling som vi ellers forbinder med den såkaldte post-
moderne tænkning og dens tanker om forfatterens og
subjektets død. Således ender Montaigne med, som
konsekvens af sin radikale skepticisme, at underløbe
sit eksplicit formulerede anliggende om at give et au-
tentisk og ukunstlet billede af sig selv, jævnfør foror-
det til Essais.

I det følgende skal vi møde en akkurat lige så radi-
kal skeptiker som Montaigne, der imidlertid ender i
en fuldkommen modsat position. Hvor Montaignes
skepticisme ender i opløsningen af jeget og subjektet,
ender Descartes’ skepticisme i en absolutering og
hypostasering af subjektet.

D E S C A RT E S :

Tvivlen som instrument og metode

Den filosofi-og kulturhistoriske litteratur rummer et
væld af beskrivelser, som udråber Descartes’ tænkning
som det definitive brud med den antikke filosofi og
som grundlæggelsen af nytiden eller moderniteten.
Hør til eksempel den tyske filosof Friedrich Schelling
(1775-1854), som i sine Forelæsninger over den nyere
filosofis historie fra 1831 skildrer Descartes på følgende
vis:

”René Descartes, den nyere filosofis grundlægger, revolutionær i

sin nations ånd, begyndte med at bryde enhver sammenhæng

med den tidligere filosofi, at bortviske, som med en tavlesvamp,

alt, hvad der før ham var blevet ydet i denne videnskab, og helt

forfra, som om der før ham aldrig var blevet filosoferet, at gen-

opbygge filosofien” (Schelling 1855).

I en afgørende forstand er denne beskrivelse præcis og
rammende. I modsætning til en række tidligere for-
søg, eksempelvis i renæssanceplatonismen, på ikke
blot at kritisere og polemisere imod den aristoteliske
filosofi, men også at grundlægge et teoretisk alterna-
tiv, at pege på en ny vej for filosofien, er det først med
Descartes, at dette faktisk indtræffer. Dette hindrer
imidlertid ikke, at man kan sætte spørgsmålstegn både
ved Descartes’ selvopfattelse og ved senere tiders for-
ståelse af Descartes og af oplysningen som en radikal
ny begyndelse. Dette vender jeg senere tilbage til.

Descartes’ anliggende, sådan som det klarest og
mest prægnant kommer til udfoldelse i hovedværket
Metafysiske meditationer fra 1641, er dobbeltsidet, for

så vidt det både er et opgør med aristotelismen og et
opgør med skepticismen. I det lys skal Descartes’
såkaldte ”metodiske tvivl” forstås: Først underminerer
han aristotelismen ved hjælp af skepticismen for der-
efter at vende skepticismen mod sig selv. Dette er
grundoperationen i Descartes’ nygrundlæggelse af
filosofien, og i det følgende skal denne nærmere ud-
foldes.

Metafysiske meditationer er ikke blot endnu en kri-
tik i den lange række opgør med den skolastiske og
aristoteliske tradition, men en omfattende og princi-
piel gendrivelse. Descartes’ opgør retter sig nemlig
ikke blot imod den aristoteliske lære om vores videns-
kilder, men er også en sønderlemmende kritik af den
aristoteliske fysik eller naturforståelse. Descartes’ dua-
lisme, det vil sige hans skelnen imellem sjæl og legeme
eller mellem ”den tænkende ting” (”res cogitans”) og
”den udstrakte ting” (”res ekstensa”), som han uddra-
ger som en følge af cogito-tanken, indeholder et radi-
kalt opgør med aristotelismens fysik, for så vidt han
hermed undergraver dens forestillinger om naturgen-
standenes besjælethed og intentionalitet, for derved at
åbne for en ny naturforståelse, nemlig den mekaniske,
hvor naturen opfattes som en verden af udstrakte ting,
styret af mekanikkens love om bevægelse og hvile. I
det følgende skal der imidlertid fokuseres på Des-
cartes’ opgør med den aristoteliske vidensteori, sådan
som den udfoldes i den første meditation, som i øvrigt
er den eksemplariske illustration af den ”metodiske
tvivl”.

Den første meditation lader sig betragte som en
fiktiv diskussion eller dialog mellem på den ene side
en aristoteliker og på den anden side en skeptiker
(Larmore 1998 s. 1167-1168).

Aristotelikeren: viden er kun mulig via sanserne.
Skeptikeren: sansningen af små og fjerne genstand er
bedragerisk.
Aristotelikeren: sansningen af nære og mellemstore
genstande er pålidelig.
Skeptikeren: hvad om du er gal? 
Aristotelikeren: overvejede jeg overhovedet denne
mulighed, så ville jeg være gal.
Skeptikeren: du må indrømme, at du tidligere fejlag-
tigt har antaget drømme, som viste sig at være falske,
for at være pålidelige sansninger, og at der ikke findes
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noget kendetegn, ved hvis hjælp det er muligt at skelne
mellem drømme og vågne sansninger.
Aristotelikeren: stadigvæk er det altså sådan, at det, vi
oplever, om i søvne eller i vågen tilstand, har lighed
med noget virkeligt.
Skeptikeren: disse oplevelser kunne være ren fantasi.
Aristotelikeren: givet det forholder sig sådan, så inde-
holder disse oplevelser simple elementer, som er
sande, uanset om de har lighed med noget i virkelig-
heden. Matematikken og aritmetikken er pålidelig og
vis.
Skeptikeren: der er altså stadigvæk den mulighed, at en
almægtig gud har skabt dig med en sådan natur, at alt,
hvad du med den størst tænkelige vished mener at
vide, i virkeligheden er en illusion. Eller er du af den

opfattelse, at du er blevet til ved skæbnen eller ved en
anden ufuldkommen hændelse, så meget større er
sandsynligheden for, at du af natur tager fejl.

Her slutter diskussionen; aristotelikeren bliver tavs,
har ikke mere at sige: Med andre ord så er den aristo-
teliske teori om sanserne som den eneste videnskilde
gendrevet. Eller måske man snarere skulle sige, at teo-
rien opløser sig selv. Det er netop skeptikerens strategi
at bringe modstanderen derhen, hvor hans begreber
om viden og erkendelse bliver selvmodsigende.

Men Descartes vil meget mere end blot ved hjælp
af tvivlen gendrive den aristoteliske teori om vores
videnskilder. Han vil tillige grundlægge en ny metafy-
sik og en ny teori om viden og erkendelse, og opgøret
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med den artistoteliske empirisme er derfor blot det
første skridt på vejen. Næste skridt drejer sig om gen-
drivelsen af skepticismen, og strategien er akkurat den
samme som i tilfældet med gendrivelsen af den aristo-
teliske vidensteori: Det drejer sig om at opløse skepti-
cismen indefra ved at bringe skeptikeren derhen, hvor
han vikler sig ind i en selvmodsigelse, og det er det,
som sker i den anden meditation. Her hedder det:
”Men jeg overbeviste mig selv om, at der ikke eksiste-
rede noget som helst, at der ikke var nogen himmel,
ingen jord, ingen sjæle og ingen lemmer. Blev jeg da
ikke ved samme lejlighed overbevist om, at jeg ikke
selv eksisterede? Aldeles ikke. Jeg eksisterede utvivl-
somt, hvis jeg blev overbevist, eller blot tænkte et eller
andet. Men der eksisterer en bedrager, mægtig og u-
hyre listig, som anvender al sin opfindsomhed på altid
at bedrage mig. Der er altså ingen tvivl om, at jeg eksi-
sterer, hvis han bedrager mig. Men lad ham bedrage
mig aldrig så meget, han kan dog aldrig foranledige, at
jeg bliver til ingenting, al den stund jeg tænker, at jeg
er et eller andet. Efter at jeg har tænkt nøje derover, og
efter at jeg omhyggeligt har undersøgt alt, så må jeg
slutte med at konkludere og anse for noget konstant,
at sætningen: jeg er til, jeg eksisterer, nødvendigvis er
sand, når som helst jeg udtaler den eller formulerer
den i tanken” (Descartes 1991 s.139).

At det er skeptikeren, som taler her, og som må
konkludere, ”at jeg eksisterer”, er hævet over enhver
tvivl. Dette er det berømte ”jeg tænker, altså eksisterer
jeg” (Cogito ergo sum). Jeg kan umuligt tvivle om min
eksistens, for hvis ikke jeg eksisterer, kan jeg ikke tviv-
le om noget som helst. Hermed har skeptikeren gen-
drevet sig selv. Skeptikerens gendrivelse af sig selv hvi-
ler imidlertid på den præmis, at skeptikeren rejser sin
tvivl i affirmativ form, det vil sige fremsætter sin tvivl i

form af påstande, og det er præcis det, som skeptike-
ren gør i det ovenstående citat, når han betvivler hele
verden, og når han hævder eksistensen af en bedrager.
Kun under den præmis klapper Descartes’ fælde; kun
under den forudsætning gendriver skeptikeren sig
selv. Nu så vi tidligere, at Montaigne havde udviklet en
strategi til at omgå skeptikerens selvgendrivelse, nem-
lig at omforme tvivlen fra påstandsform til spørge-
form, men dette bliver hos Descartes ikke til genstand
for overvejelser, til trods for at han havde kendskab til
Montaigne (Larmore 1998 s. 1170).

Med den selvindlysende tanke om ”cogito ergo
sum” har Descartes grundlagt en ny og alternativ teori
om erkendelsens grundlag og kilder, for så vidt som
han hermed har fundet et kriterium for sikker viden.
Den ubetvivlelige og selvindlysende dom ”jeg eksiste-
rer” er, som det hedder, ”klar og tydelig” (”clare et
distincte”), og dersom jeg kan stole på min tænkeevne
som evnen til at opfatte noget som klart og distinkt, er
et kriterium for sikker viden givet. Derefter genopta-
ger Descartes argumentet om den bedrageriske gud
for at udelukke muligheden af, at tænkningen eller
fornuften kan drages i tvivl, hvilket fører lige over i
hans bevis for Guds eksistens. Jeg vil imidlertid bryde
af her for at bringe Hans Blumenbergs læsning af
Descartes’ filosofi på banen.

En radikal ny begyndelse?

Ser vi nærmere på de forskellige former for skepticis-
me, som Descartes anvender i Metafysiske meditatio-
ner, har flere af dem en lang historie i den skeptiske
tradition. Det gælder både det såkaldte ”illusionsargu-
ment” (tvivlen om sansernes pålidelighed) og det
såkaldte ”drømmeargument” (det manglende kriteri-
um for at kunne skelne mellem drøm og vågen til-
stand), som begge går tilbage til Sextus Empiricus, og
som også, som tidligere anført, kan genfindes hos
Montaigne. Men hvad med den skeptiske tanke om en
bedragerisk gud? Er det en helt ny tanke, som Des-
cartes her introducerer, eller har den også fortilfælde?
Der er akkurat her, at Blumenbergs tolkning griber fat
i et storstilet angreb på Descartes’ selvopfattelse og
dermed også på opfattelsen af oplysningen som en
absolut ny begyndelse.

I tråd med sin overordnede tese om oplysningen
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og moderniteten som en reaktion på det ordenstab og
den kaoserfaring, som er konsekvensen af den sen-
middelalderlige nominalismes hævdelse af Guds ab-
solutte frihed og suverænitet, tolker Blumenberg også
Descartes’ tænkning i forlængelse af denne erfaring.
Både Descartes’ ”metodiske tvivl” og ”cogito”-tanken,
hvor det tænkende subjekt i sin absolutte vished gøres
til de nye grundlag for erkendelse og viden, er reaktio-
ner på tanken om en absolut suveræn, men derfor
også svigefuld Gud uden forpligtelse på verden, en
verden uden orden, tilforladelighed og sammenhæng.
Tanken om den bedrageriske Gud er således alt andet
end ny og original, men derimod blot et ekko af nomi-
nalisternes Gudstanke, ifølge hvilken Guds almagt og
majestæt består i den uendelighed af muligheder, som
han råder over. Gud er sine muligheder.

Når det er sagt, er Blumenberg langt fra at benæg-
te, at der med Descartes’ tænkning indtræffer noget
nyt. Grundlæggende sker der to ting. For det første går
Descartes et skridt længere i sin tvivl og skepsis med
hensyn til verdens tilforladelighed, end det er tilfældet
hos nominalisterne. Hvor den skolastiske middelal-
derteologi så Guds almagt i skabelsesakten, flytter de
nominalistiske tænkere fokus mod underet, hvor det
er det guddommelige og uforudsigelige mirakel, som
bliver paradigmet på virkelighedens uberegnelighed
og mangel på tilforladelighed (Blumenberg 1988 s.
213). Hos nominalisterne har denne rystelse af tilliden
til verden imidlertid primært den funktion at anfægte
menneskets forhold til verden som noget selvfølgeligt
for på den måde at henvise mennesket til taknemme-
lighed over for selv det mindste, det lykkes med, som
udtryk for Guds nådefulde handling. I forhold hertil
sker der hos Descartes en tilspidsning og radikalise-
ring, for så vidt at den svigefulde Gud bevidst og villet
bedrager sin skabning, og det ikke bare lejlighedsvist
som i underet, men permanent og konsekvent. Des-
cartes’ bedrageriske Gud er en konsekvent bedrager.
Det er der en helt bestemt pointe med, for det er kun
på denne måde, Descartes kan introducere det tæn-
kende subjekt som erkendelsens arkimediske punkt.

Dermed er vi nået til den anden nyskabelse hos
Descartes, tanken om ”cogitoet”som stedet for absolut
vished. Med tanken om den konsekvent bedrageriske
Gud driver Descartes svigefuldheden og virkelighe-
dens mangel på tilforladelighed helt derud, hvor også

vejen ud i det transcendente definitivt er spærret, og
hvor den eneste mulige vej frem bliver omslaget fra en
absolut transcendent og suveræn gud til en absolut
immanent instans: det tænkende jeg. I den forbindelse
kan Blumenberg henvise til Martin Luther (1483-1546),
som i sin polemik mod hele den middelalderlige teolo-
gi og filosofi netop hævder, at mennesket selv vil være
Gud og aldrig vil lade Gud være Gud (Blumenberg
1988 s. 203). Det er den tanke, som Descartes giver en
naturlig og rationel begrundelse. Nominalismens ab-
solutte Gud har som sin tvilling en ateistisk absolute-
ring af mennesket, og det er det, som kommer til
udtryk i Descartes’ ”cogito”. På den måde bliver Des-
cartes’ filosofi til et paradeeksempel på Blumenbergs
overordnede forståelse af oplysningen og moderni-
teten: human selvhævdelse (”Selbstbehauptung”) som
reaktion på en inhuman teologisk absolutisme.

Dette er i korthed Blumenbergs tolkning af Des-
cartes’ filosofi. Hertil føjes imidlertid en stærk kritik,
for så vidt som den ovenstående forståelse af Des-
cartes’ tænkning har karakter af en demaskering og
afmytologisering. Grundlæggende går kritikken ud
på, at Descartes forvandler noget historisk, det vil sige
en fundamental usikkerhed angående virkelighedens
tilforladelighed, til en ahistorisk med sig selv eksperi-
menterende fornuft, hvilket tydeligst fremgår af om-
skabelsen af nominalismens almægtige Gud til en filo-
sofisk hypotese om en bedragerisk gud. Descartes af-
blænder den historiske situation på en sådan måde, at
de skeptiske argumenter snarere end at være forsøg på
at aflægge regnskab for fornuftens historiske status
fremstår som den rene fornufts fordomsfrie eksperi-
menteren: ”den metodiske tvivl”. Hele den skeptiske
vej igennem de forskellige skeptiske argumenter får
således karakter af en tænkningens og fornuftens egen
indre bevægelse uden andre betingelser og forudsæt-
ninger end dem, som fornuften selv har sat.

Forudsætningsløsheden og fordomsfriheden er så-
ledes det første og det sidste princip i Descartes’ un-
dersøgelse, jævnfør indledningen til den første medi-
tation, hvor det hedder: ”Jeg har allerede i nogen tid
været klar over, at jeg fra min tidligste ungdom havde
anset adskillige falske anskuelser for sande, og at det,
jeg siden havde bygget op på så slet funderede princip-
per, måtte være meget tvivlsomt og usikkert. Derfor
måtte jeg i hvert fald én gang i mit liv sætte mig for at
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frigøre mig fra alle gamle anskuelser og begynde helt
forfra, med grundlaget, hvis jeg skulle gøre mig håb
om at få fat på noget stabilt og konstant i videnskaber-
ne” (Descartes 1991 s. 133, min fremhævelse).

Princippet om forudsætningsløshed gør sig imid-
lertid ikke kun gældende i konstruktionen af de skep-
tiske argumenter, for så vidt som også ”cogito”-tanken
er et udtryk herfor. Ifølge Blumenberg omtolker Des-
cartes med sin tanke om den absolutte vished en nød-
tvungen selvhævdelse over for en absolut fri og al-
mægtig gud til en fornuftens suveræne selvbegrundel-
se. Det er i denne omskrivning, at opfattelsen af oplys-
ningen som en radikal ny begyndelse fødes.

I det forudgående er Descartes’ filosofi på forskel-
lig måde blevet godt og grundigt afmytologiseret. Men
er det nødvendigvis sådan, vi må omgås oplysningsfi-
losofien? Er al oplysningsfilosofi grundlæggende at
forstå som selvhævdelse, forklædt som fornuftens be-
grundelse af sig selv? Går alt, hvad vi forstår ved den
historiske oplysning, ud på at sikre sig selv? Er det fun-
damentale spørgsmål i oplysningsfilosofien et spørgs-
mål om absolut vished? Disse spørgsmål skal i det
næste og afsluttende afsnit tages op til nærmere drøf-
telse i en kortfattet fremstilling af en anden af oplys-
ningsfilosofiens hovedfigurer: Kant.

At komme til rette med kaos 
og med verden: Kant 

Kants tænkning behøver ingen afmytologisering, hvil-
ket hænger sammen med, at Kants hovedproblem
ikke har at gøre med vished, hvilket igen hænger sam-
men med, at Kant har et nyt begreb om oplysning og
fornuft.

På mange måder er der ganske store ligheder mel-
lem Descartes og Kant. Det gælder ikke blot problem-
situation, men også grundbegreber og filosofisk anlig-
gende. Kant står over for samme problemstilling som
Descartes, nemlig at søge at overvinde tvivl og skepsis.
Også Kants filosofi er et forsøg på at komme til rette
med kaos. Ligeledes er der overensstemmelse, hvad
angår det filosofiske grundbegreb. Også hos Kant spil-
ler ”cogitoet” eller subjektets bevidsthed om sig selv en
fundamental rolle. Endelig er der sammenfald i deres
filosofiske anliggende. Også Kants filosofi er en meta-
fysik. Både for Descartes og for Kant hænger oplys-

ning og metafysisk tænkning uløseligt sammen. Men
når det er sagt, så må det samtidig siges, at Kants til-
gang til disse problemstillinger er en ganske anden
end Descartes’. Lad os i det følgende i tur og orden se
nærmere på disse problemstillinger for på den måde
at kunne danne os et andet indtryk af, hvad oplysning
kan være.

Hos Kant er det aldeles afgørende, at verden og vir-
keligheden udviser i det mindste et minimum af or-
den og lovmæssighed. At dette ikke er en på forhånd
given sag, var Kant konfronteret med i form af den
såkaldte empiristiske skepticisme, paradigmatisk hos
David Hume (1711-1776), som i et direkte angreb på
den tidlige oplysnings fornuftsfilosofi havde rejst tvivl
om muligheden for at give en begrundelse for sikker
og objektiv erkendelse. På den måde står Kant over for
samme skeptiske udfordring som Descartes. Men den
måde, hvorpå han reagerer på denne udfordring, er af
en ganske anden art. Ganske vist spiller subjektets be-
vidsthed om sig selv også hos Kant en afgørende rolle i
forsøget på at tilbagevise skepticismen og begrunde
muligheden for objektiv verdenserkendelse, men ved
selvbevidsthed forstår Kant alligevel noget ganske
andet end Descartes. Hvor ”cogitoet”, ”det tænkende
jeg”, i den cartesianske filosofi primært har status som
en sikkerhedens og vishedens ø i uvishedens åbne hav,
som et dementi af at tvivlen skulle være universel, har
selvbevidstheden hos Kant snarere karakter af at være
en funktion. Kant mener således, at det i forhold til
tanken om et ”jeg” er muligt at give en bestemmelse af
verdenserkendelsens grænser, egenart og gyldighed.
Denne transformation af selvbevidsthedstanken kan
formuleres på den måde, at ”jeget” fra at være stedet
for absolut vished omformuleres til at være ansvarlig-
hedens sted. Dette skifte markerer en grundlæggende
ændring fra Descartes’ vishedsparadigme til Kants
normative paradigme. Det, som Kant er optaget af i
sin filosofi, er ikke vished og absolut sikkerhed, men
den normative nødvendighed, som gør sig gældende i
vores erkendelse af verden (når vi fælder domme om
genstande), og i vores moralske bevidsthed (når vi
handler).

Dette nye fokus skal ses i sammenhæng med det,
som er kernen i Kants såkaldte kritiske projekt og i
hans forståelse af fornuft og oplysning. I indledningen
til Kritik af den rene fornuft skriver han således følgen-
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de i en polemik imod tidens foragt for den metafysiske
bestræbelse: ”Ligegyldigheden repræsenterer en op-
fordring til fornuften om på ny at give sig i kast med
dette, det besværligste af alle sine forehavender, nem-
lig selverkendelsens, og oprette en domstol, der kan
fungere ved retmæssige kendelser, og som kan affær-
dige alle anmasselser – ikke ved at benytte magtens
sprog, men baseret på evige og uforanderlige love. Og
denne domstol er ingen anden end selve kritikken af
den rene fornuft” (Kant 2002 s. 19).

Som det fremgår af citatet, går det kantiske projekt
ud på en fornuftens selverkendelse eller en fornuftens
selvoplysning. I tanken om fornuftens oplysning af sig
selv hævdes det implicit, at kilderne til illusioner og
falsk erkendelse ligger i fornuften selv og ikke uden for
fornuften, for eksempel i sanserne, jævnfør også den
berømte åbningssentens i Besvarelse af spørgsmålet:
Hvad er oplysning: ”Oplysning er menneskets udgang

af dets selvforskyldte umyndighed” (Kant 1996 s. 71).
Tænkning og fornuft er derfor ikke i sig selv et værn
imod illusioner og svigefuld erkendelse, sådan som
det er tilfældet hos Descartes. Illusioner er et produkt
af fornuften selv, et resultat af fornuftens manglende
bevidsthed om sine begrebers status, sigte og mål. I
forhold hertil implicerer en fornuftens selvoplysning
en systematisk undersøgelse af grænserne for og egen-
arten af alle menneskets forskellige videns- og erken-
delsesformer med spørgsmålet om disse formers gyl-
dighed og normativitet som rettesnor. Det er så netop
det projekt, som Kant gennemfører i sine 3 kritikker,
kritikken af den teoretiske erkendelse/genstandser-
kendelse, kritikken af den praktiske og moralske er-
kendelse og kritikken af den æstetiske erkendelse.

En sådan undersøgelse kan imidlertid ikke tage en
hvilken som helst form. Det er således på forhånd
udelukket at tage afsæt i et absolut begyndelsespunkt
for derudfra at udlede alle fornuftens erkendelser og
begreber. Fornuft og oplysning er hos Kant netop ikke
identisk med et arkimedisk punkt af absolut vished,
men derimod et selvoplysningens slidsomme arbejde.
Fornuftens aktivitet er et stykke arbejde, ligesom op-
lysning er et arbejde. Det betyder ikke, at Kants filoso-
fi giver afkald på tanken om et princip. Kant er absolut
af den overbevisning, at der råder en sammenhæng
mellem menneskets forskellige erkendelsesformer, og
at denne sammenhæng kommer til syne i fornuftens
fremadskridende undersøgelse af sig selv.

I denne bestræbelse på sammenhæng og enhed
viser også Kants metafysiske anliggende sig. Ganske
vist er Kant den store kritiker af den metafysiske tradi-
tion, men samtidig kan han erklære metafysikken for
den højeste videnskab. Egentlig kæmper Kant på tre
fronter: Imod den empiristiske skepticisme, imod den

92 o p l y s n i n g e n s  t i d  o g  i d é

Fig. 3 Portræt af Kant af J.G. Becker, 1775.

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:31  Side 92

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



rationalistiske metafysik og imod samtidens metafy-
sikforagt (de såkaldte ”indifferentister”, hvor Kant især
har den franske oplysningsfilosof Voltaire (1694-1778)
i tankerne), som han kalder ”moderen til kaos og nat”
(Kant 2002 s. 18). Altså vil Kant alt andet end bekæm-
pe eller opgive den metafysiske tanke, blot vil han give
den en ny form og et nyt princip. Begge dele, både
metafysikkens form og dens princip, formuleres i for-
ordet til Kants anden kritik, Kritik af den praktiske for-
nuft: ”Frihedsbegrebet udgør nu … slutstenen i den
rene, endog den spekulative fornufts hele systematiske
bygning” (Kant 2000 s. 9). Fornuftens undersøgelse af
sig selv har form af en frem- og opadstigende proces
frem mod et endemål (slutstenen), og dette endemål
er friheden. At friheden er endemål og samlende prin-
cip, kan da forstås på den måde, at de resultater, som
undersøgelsen af menneskets forskellige vidensformer
når frem til, alle bidrager til at retfærdiggøre frihedens
realitet. Hermed er vi fremme ved hjertet i Kants filo-
sofi, nemlig spørgsmålet om frihedens virkelighed.
Hvor hovedspørgsmålet hos Descartes drejer sig om
erkendelsens sikkerhed, om vished, drejer det sig hos
Kant om frihed. Nu kommer det hos Kant aldrig til en
egentlig indfrielse af en systematisk fremstilling af for-
nuftens forskellige veje med frihedstanken som sigte-
punkt og princip. At det forholder sig sådan, hænger
formentlig sammen med, at Kant allerede i sin anden
kritik mente at have godtgjort frihedens realitet. Gan-
ske vist er det ikke muligt at give et bevis for frihedens
realitet, men omvendt er det heller ikke muligt at bevi-
se dens umulighed. Tilbage er der frihedens faktiske
manifestation i moralloven og den moralske bevidst-
hed, og dette er for Kant tilstrækkeligt til at retfærdig-
gøre frihedens virkelighed.

Dette betyder ikke, at Kant opgiver sit metafysiske

anliggende; blot tager det en anden retning. Om-
drejningspunktet er stadig frihedstanken, for så vidt
det metafysiske anliggende udvikles som en følge af
den frie moralske handling. Den moralske handling
indeholder som al anden handling en hensigt og et
mål. I tilfældet med den moralske handling er dens
hensigt at udvirke en forbedring af verden, og for så
vidt dette er tilfældet, forudsætter den moralske hand-
ling en verden, som er sådan indrettet, at den ikke sæt-
ter principielle hindringer i vejen for virkeliggørelsen
af den moralske handling. Denne tanke om formåls-
mæssighed er nøglebegrebet i Kants tredje kritik, Kri-
tik af dømmekraften, hvor den dels tjener som samle-
begreb for alle vore erkendelseskræfter, dels som for-
ståelsesmodel af naturen som en levende formålsind-
rettet organisme. På den baggrund kan Kant hævde en
overensstemmelse mellem det erkendende og hand-
lende subjekt og verden eller virkeligheden. Menne-
sket har et hjemsted i verden. Dermed slås der bro
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over den kløft, som Descartes åbnede mellem det tæn-
kende og erkendende jeg, og en natur styret af meka-
nikkens love.

I det ovenstående har vi mødt tre forskellige måder
at komme til rette med kaos på. Hos renæssancetæn-
keren Montaigne forvandles tvivlen og usikkerheden
til livsform. Hos oplysningstænkeren Descartes gøres
skepsis til instrument for grundlæggelsen af et absolut
sikkert fundament for erkendelse og fornuft. Hos
andengenerations-oplysningstænkeren Kant gøres
tvivl og usikkerhed til fornuftens slidsomme arbejde
med at oplyse sig selv med frihedstanken som princip
og mål.

Morale

Er der nu en morale i alt det her? Måske er der endda
flere:

Oplysning og oplysning er to ting. Der er oplysning
forstået som fornuftens radikalt nye gennembrud, der
efterlader al tidligere erfaring og tænkning i illusio-
nernes mørke, og der er oplysning af oplysningen for-
stået som fornuftens stadige selvrefleksion.

Oplysning er andet og mere end selvforsikringens og
selvhævdelsens projekt. Det er også spørgsmålet om
frihedens realitet og menneskets samhørighed med
naturen og verden.

Selvbevidsthed, jeget eller subjektiviteten er en nor-
mativ størrelse og ikke nødvendigvis tanken om en
selvberoende bevidsthed.

Måske det er værd at tage med os, når vi i dag og i
morgen skal prøve at komme til rette med vores kaos.
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De fleste former for forståelse af modernitet, uagtet
om de eventuelt rækker tilbage til renæssancen, inde-
holder en mere eller mindre tydeligt artikuleret opfat-
telse af oplysningstiden som væsentligt element. Alli-
gevel må man vove den kritiske tese, at netop oplys-
ningstiden har vi tabt enhver umiddelbar adgang til;
kun i kraft af en historisk forståelsesindsats kan vi
genvinde en rimelig opfattelse af oplysningstiden og
dens tænkning.

På trods af en efterhånden temmelig omfattende
og intens forskning i oplysningstiden er hverken den
ikke-specialiserede videnskab eller den generelle of-
fentlighed i stand til at forbinde noget særligt præg-
nant med oplysningstiden. Og den, som går ind i
noget så vanskeligt som en definition, kommer ofte til
at konfundere systematisk og historisk forskning, som
det f.eks. sker hyppigt, når Immanuel Kants (1724-
1804) diktum om ”menneskets udtræden af dets selv-
forskyldte umyndighed” anføres. Denne – i oplys-
ningstid sene – formulering skal give en filosofisk
(systematisk) definition og har ikke til opgave at kon-
centrere en periodes mange forskellige strømninger
og positioner. Denne konfusion gælder det om at
undgå, ikke ved at tænke rent historisk, men ved at
holde de to sammen bevidst. Med andre ord: I det føl-
gende skal jeg skitsere epokens historie systematisk
med henblik på oplysningstidens religion og teologi
og deres forhold til historie.

At vi ikke længere har direkte adgang til oplys-
ningstiden er faktisk et gode, for alene bevidstgørelsen
heraf kan afhjælpe de hyppige fejl, som opstår, når
man i forskning og fremstilling forbinder tiden direk-
te med vores og derfor misagter og misforstår den,
fordi betingelserne dengang var så anderledes.

Den store schweiziske teolog Karl Barth (1886-

1968) hævdede provokerende, at oplysningen eksem-
plarisk kunne ses i skikkelse af Mozart (1756-1791) og
hans musik. Ud over så meget andet kan denne
påstand hjælpe til at undgå en hyppig opfattelse af
oplysningen som en ren fornuftsdyrkelse. Hvad der
måske er nok så interessant er, at samme Mozart kan
medvirke til at identificere en stærk religiøs strømning
i oplysningstiden, som sjældent omtales, nemlig fri-
mureriet, jævnfør operaen Tryllefløjten. Det skal jeg
vende tilbage til.

Generelt forbindes oplysning med fornuftens
emancipation, symboliseret i især naturvidenskaben.
Og på grund af forhold, som hører en senere tid til, er
det i dag den almindelige opfattelse, ofte delt af både
tilhængere og modstandere af oplysningens ’projekt’,
at på grund af denne fornuft er religion både ufornuf-
tig og på tilbagetog. Ganske vist har der i de senere år
været et ganske udbredt opgør med denne fornuftsop-
fattelse og dermed med oplysningen, idet man har
gjort opmærksom på dette oplysningstidens fornufts-
begreb som kun vestligt og derfor ikke universelt, men
tværtom nærmest til det kedsommelige trivielt og
provinsielt. Selv om denne kritik ikke er ny – den går i
første omgang tilbage til Friedrich Nietzsche (1844-
1900), i anden omgang til oplysningstiden selv – så er
det spørgsmålet, om den ikke stadig forbinder sig med
en karikatur af oplysningstiden, og om den derfor for-
mår at indfange tidens forskelligartethed og indre
udvikling.

Når jeg i det følgende bruger udtrykkene oplysnin-
gen og oplysningstiden og bruger dem synonymt, skal
det forstås som en europæisk udvikling mellem René
Descartes (1596-1650) og Immanuel Kant (1724-1804),
det vil sige mellem deres i nærværende henseende vig-
tige værker fra førstnævntes Discours de la Méthode,
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der udkom i 1637, til sidstnævntes Kritik der reinen
Vernunft fra 1781. Disse to værker er for så vidt jævnligt
brugt som epokemarkører, men her angiver de kun
pejlemærker. F.eks. kan sider af Descartes findes tid-
ligere, og andre sider af oplysningstiden kommer 
først frem og artikuleres hos Johann Gottfried Herder
(1744-1803) i 1780’erne.

I det følgende skal jeg indkredse nogle væsentlige
træk af oplysningstidens religionsopfattelse. Først vil
jeg pege på nogle afgørende sider af diskussionen om
religion, som kommer til udtryk allerede i midten af
1600-tallet. Dernæst vil jeg vise, at den hyppigt ud-
bredte opfattelse af oplysningstiden som fornuftens
emancipation og forrang forfejler noget afgørende i
tidens livtag med fortidens vejledende forbilleder. Og
til sidst vil jeg vise, at den radikale filosofi hos Spinoza
(1632-1677), som fra begyndelsen blev anset for skjult
ateisme og derfor farlig, efter godt et århundrede
vendte tilbage som positiv anledning til teologisk ny-
tænkning. På en måde kan oplysningens kulmination
eller koncentration, som den formuleres hos Gotthold
Ephraim Lessing (1729-1781), Johann Gottfried Her-
der, Friedrich Schleiermacher (1768-1834) og Georg
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), findes allerede
meget tidligt i den fra nærmest alting eksilerede lin-
sesliber Baruch de Spinoza.

Thomas Hobbes og Blaise Pascal

I al deres forskellighed viser både Thomas Hobbes
(1588-1679) og Blaise Pascal (1623-1662), at de nye na-
turvidenskabelige opdagelser og gennembrud meget
hurtigt greb ind i opfattelsen af religion, og at dette
indgreb kunne hænge sammen både med forskellig
tolkning af naturvidenskaben, forskellige afsæt i for-
skellige discipliner og forskellige interesser og intenti-
oner. I modsætning hertil prøvede Descartes, som var
opdraget på jesuiterskolen La Flèche, hele sit liv at
bibeholde et godt forhold til forskellige jesuitter samt
anerkendelse fra flere af dem af sin filosofiske indsats.
Det var ham derfor meget om at gøre at betone sin
traditionelle opfattelse af religionen, det vil sige af
katolsk, modreformatorisk kristendom.

Men Descartes’ katolske kirke var ikke en uantastet
institution uden for tid, politik og videnskab, den var i
højeste grad forbundet med især tid og politik. For

både Frankrig, England og Tyskland (Det Tysk-
romerske Kejserrige) gav der sig forskellige religiøst-
politiske forhold, som medvirkede til forskellige for-
mer for både reformation og oplysning. Humlen alle
tre steder er reformationen, uden forståelsen af hvil-
ken ingen forståelse overhovedet. Oprøret mod den
katolske kirke var og blev et oprør mod den samlede
europæiske orden, ja faktisk begyndte man for alvor at
bruge begrebet Europa som overordnet betegnelse for
dét centrale latinsk-kristne (det vil sige romersk-
katolske) område, der netop ikke længere havde fælles
religion i én kirke under én pave. Den brudte enhed
åbnede så at sige en Pandoras æske af dagsordner, reli-
giøse og politiske. Og da religion var den for alle over-
ordnede kategori, tenderede alle konflikter til at blive
også religionskonflikter, eller i det mindste at blive
involveret i religiøse problemer, hvilket reelt var u-
undgåeligt, fordi den sekularisering, vi normalt tæn-
ker ud fra, netop først kommer som en konsekvens af
Reformationen. Før sekulariseringen var religion og
politik så tæt sammenvævet, at kirkeretten greb dybt
ind i al ret, ja så dybt, at da Luther i 1520 symbolsk
brændte pavens bulle mod ham – så brændte han tilli-
ge kirkeretten. Derfor er f.eks. ægteskabet luthersk set
først og fremmest en borgerlig (civil) institution. End-
videre var det før sekulariseringen normalt, at kirkens
folk havde repræsentation i alle politiske sammen-
hænge, hvorfor man også kunne finde fyrstebisper og
kirkelige hære, f.eks. i Vatikanet, Kirkestaten, som
dengang optog en stor part af det centrale Italien.

Sammen med bullen og kirkeretten satte Luther
hele kirken i brand. Reformatoriske kirker bredte sig
derfor med ildens hast over hele Europa, inklusive
Skotland, Ungarn (ikke mindst Transsylvanien i det
nuværende Rumænien),Baltikum og Italien.Men hvor
det nogle steder som i Danmark endte med luthersk
sejr (kirkeorganisatorisk set noget mere lutheransk
end luthersk!), endte det andre steder med skrøbelige
kompromiser. I Frankrig fastholdt kongen sin katolske
selvforståelse, men hævede sig med ny suverænitet op
over kirkelige stridigheder. Med ediktet i Nantes 1598
tillod den franske kong Henrik IV (1553-1610) nemlig
en fra den katolske kirke afvigende kirke, samtidig
med at han tillod, eller tålte, denne calvinske, hugu-
enottiske, kirke, således at dens medlemmer princi-
pielt var undersåtter under den katolske konge.
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I England kom reformationen noget bagvendt i
gang. Henrik VIII (1491-1547), lærd lægmandsteolog,
skrev mod Luther og hans yngel, men gerådede også i
konflikt med paven om skilsmisse. Og så blev den
engelske (anglikanske) kirke pludselig etableret. De
strømninger, som allerede var nået til England, kunne
ikke holdes ude af kirken, men da kirken netop ikke
var blevet selvstændig af teologiske grunde, var mange
i kirken stadig fuldblodskatolikker med ønske om ny-
tilslutning til Rom, samtidig med at alskens forskellige
strømninger og impulser gjorde sig gældende. Resul-
tatet blev dels en kirkelig bevægelse i retning af re-
formatorisk forståelse, dels en betydelig nervøsitet de
næste halvanden til to hundrede år, hver gang en ny
regent skulle tiltræde. Ville den kommende konge/
dronning vise sig, som man troede, var han eller hun
skabskatolik eller intolerant? Den anglikanske kirkes
labilitet hænger sammen med kombinationen af et
aldrig konsekvent gennemført brud med den katolske
kirke og med kirkens karakter af nationalkirke med
regenten som overhoved. Hobbes skriver ud fra disse
præmisser, men på et tidspunkt, hvor den katolske
kirke ser ud til at stå stærkt i Europa. Så selv om, eller
rettere fordi, han blev født dét år, den spanske armada
blev knust af englænderne og deres vande og vinde, så
vidste han godt, at denne armada var et forsøg på
katolsk erobring.

Tysklands forhold var om muligt endnu mere ro-
det. Med relativt selvstændige fyrste- og kongedøm-
mer under kejseren var opskriften på en løsning lige så
ofte opskriften på nye konflikter – indtil den indvikle-
de Westfalske Fred i 1648 sammen med regulær ud-
mattelse skaffede en form for modus vivendi. Men det
skal ikke skjule, at selv samme fredsslutning for første
gang i europæisk historie skilte statsanliggender fra

trosanliggender – med praktisk konsekvens vel at
mærke. I de tyske lande var det konfessionelle tilhørs-
forhold ikke længere bestemt fra den til enhver tid
herskende fyrste, og derfor blev det muligt og nødven-
digt at forstå politik og etik som relativt selvstændige
områder. Religiøs enhed var ikke længere en uomtvi-
stet nødvendig forudsætning for et samfunds beståen.
Thomas Hobbes ville med sit store værk Leviathan fra
1651 give en videnskabelig politik, hvormed der kunne
opnås varig fred. Oplysningstidens rationalisme står
allerede, eller rettere springer her ud, i fuldt flor.
Ligesom Galilei (1564-1642) og andre forskere havde
kuldkastet gamle antagelser og dermed grundlagt en
ny naturfilosofi, sådan ville Hobbes væk fra de gamle
grækeres og romeres politiske tænkning – hvis fri-
hedsforståelse (det athenske demokrati) han anså for
direkte ødelæggende! – og frem mod en ny og i sand-
hed videnskabelig politisk forståelse.
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Fig. 1 En udgave af Leviathan på latin blev udgivet i

Amsterdam i 1667. Samme år blev Leviathan nævnt i et

lovforslag mod blasfemisk litteratur vedtaget i det engelske

underhus – forslaget blev dog ikke vedtaget i overhuset.
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For med ét hug at ugyldiggøre både politiske og
religiøse præmisser og forudsætninger tog han ud-
gangspunkt i et helt nyt menneskebillede, tolket/frem-
stillet/udgrundet i forlængelse af de mekaniske, det vil
sige bevægelsesmæssige, antagelser, som han også
mente dannede basis naturvidenskabeligt. Derfor an-
tog Hobbes, at mennesker drives af ønsket om lystop-
fyldelse og undgåelse af ulyst; og som følger heraf,
under medinddragelse af tidens gang, mente Hobbes,
at mennesket hele tiden ville søge magt og mere magt
for at kunne sikre lysten. Bagsiden af denne menne-
skeforståelse bliver så frygten, for lige såvel som vi
ønsker lyst og ønsker magt til at sikre den, lige såvel
frygter vi ulyst, og det som hører dertil, inklusive mag-
tesløshed. Og denne magtesløshed er principiel uen-
delig, for selv det svageste menneske kan slå det stær-
keste ihjel. Med frygten som drivkraft bliver menne-
skets basale tilstand, kaldet naturtilstanden, derfor en
alles krig mod alle.

Et samfund kan derfor overhovedet først opstå,
når mennesker med fornuftens hjælp indser denne til-
stands uholdbarhed og derfor slutter sig sammen
(indgår en kontrakt) og vælger en suveræn. Hobbes
mener ganske vist, at mennesket også i naturtilstan-
den er lovbundet, ikke mindst har man ret til selvop-
holdelse og til at sikre sig den. Det vil sige, at denne ret
nu ved samfundskontraktens indgåelse overgives til
suverænen, som så til gengæld skal sikre fred og sik-
kerhed. Overgivelsen af denne ret indebærer en afgi-
velse af retten til at diskutere suverænens beslutning.
Den forhåbentlig derved opnåede fred og sikkerhed
giver herefter mulighed for menneskets foretagsom-
hed, en foretagsomhed der – da mennesket under
samfundskontrakten er afskåret fra politisk diskussi-
on – sigter på det private udkomme i dyrkning, hånd-
værk, produktion og handel.

Alt dette vil være mange velbekendt, men det 
hører hjemme i vores oplysningssammenhæng, fordi
Hobbes’ tanker om antropologi ophæver forståelsen
af historien og placerer os i en abstrakt relationsløs til-
stand, i virkeligheden både før og efter kontraktens
indgåelse (og jeg ser bort fra diskussionen af, hvorvidt
denne kontrakttanke er plausibel). Samtidig gør Hob-
bes sig tanker om religion, faktisk fylder diskussionen
af religion i Leviathan halvdelen af bogen. Det er her
Hobbes’ hovedtanke, at religion er forbundet med

magtudøvelse, men ingen legitim magtudøvelse kan
ske uden om suverænen. Al religion, også bibelsk reli-
gion – som Hobbes argumenterer for i en lang udred-
ning af den bibelske historiefortælling – er forbundet
med magtudøvelse, men kun suverænen har ret til at
udstede love med fuld legitimitet. Derfor, og det er
Hobbes’ basale påstand, en påstand med langtrækken-
de virkninger i det daværende borgerkrigsplagede
England og senere, forkynder kirken først og frem-
mest det kommende Gudsrige, sådan som det ideelt set
sker i den anglikanske kirke.

Hvis Hobbes’ grundforestilling om religion som
noget, der først og fremmest er forbundet med magt-
udøvelse, for mange forekommer plausibel, skyldes
det muligvis, at Hobbes’ antropologiske baggrund
derfor via mere eller mindre nuancerede udgaver af
utilitarisme og psykoanalyse allerede er forudsat: at
religion og magt er to sider af samme sag, er vor tids
visdom. Den, som anfægter den, kan – med Nietzsche
– afsløres som selv værende ude i et … magtærinde.
Cirkelslutningen ligger lige for, idet man forudsætter
det, som man når frem til. Med Hobbes’ menneskeop-
fattelse er religion såvel som fornuft kun muligt som
kalkulerende spion i drifternes, magt- og lystoptime-
ringens, tjeneste.

Blaise Pascal tænker som Thomas Hobbes med
baggrund i en klar forståelse af moderne naturviden-
skab, og som Hobbes er han på det rene med, at denne
fungerer på baggrund af et brud med aristotelisk
årsagslære, det vil sige, at moderne naturvidenskab
søger årsager, det vil sige spørger kausalt efter hvor-
dan, og kommer derfor i stand ved at afskedige alle
forestillinger om hensigter og formål, det vil sige ude-
lukker spørgsmål om hvorfor.

Men modsat Hobbes er det ikke Pascals intention
at bruge tankegange fra naturvidenskab, tankegange
som Pascal qua udøvende kendte indefra, til at ændre
menneskesynet med. Tværtimod brugte han disse
tankegange vendt mod naturvidenskaben som en
menneskets kamp mod forstandskolonisering og for
mennesket i kristen belysning. Afgørende i denne
sammenhæng er det, at også opfattelsen af kristen-
dommen dermed ændres.

Pascal vendte altså rationalismen mod den selv.
Men det sker på en måde indirekte, for så vidt som
han ofte diskuterer med Epiktet (ca. 55-135) og Michel

100 o p l y s n i n g e n s  t i d  o g  i d é

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:31  Side 100

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



de Montaigne (1533-1592). Og da Montaigne står som
begavet repræsentant for nyskepticismen, bliver det
fremstillet som en diskussion mellem to antikke filo-
sofiske retninger: Epiktets stoicisme mod Montaignes
skepticisme. Det viser, hvor meget selv den ny naturvi-
denskabs forskere tænkte og artikulerede sig – især
uden for naturvidenskabens gebet – gennem antik-
kens lærdom og diskussion. Formålet med diskussio-
nen mellem de to, Epiktet og Montaigne, er at vise
styrker og svagheder ved begge. Epiktet ses som nær
kristendommen:

”Epiktet viser tillige på tusinde måder, hvad mennesket bør gøre.

Han vil, at man skal være ydmyg, holde sine gode beslutninger

skjult, især i begyndelsen, og udføre dem i stilhed: Intet øde-

lægger dem mere end at blive stillet til skue. Han bliver aldrig

træt af at gentage, at mennesket alene bør stræbe og hige efter at

erkende Guds vilje og følge den” (citeret fra Bukdahl 1970).

Ifølge Pascals brug af Epiktet viser han i forhold til
menneskelig selverkendelse hen mod kristendom-
men. På fornuftens basis, det vil sige filosofiens, siger
Epiktet noget afgørende om sand erkendelse – på linje
med Montaigne, og dog modsat. Ud fra fornuften
tvivler Montaigne, igen ifølge Pascal, så radikalt, at
han sætter fornuften grænser, så den ikke misforstået
ophæver sig selv til ny sikkerhed:

”Thi siger han, at han tvivler, forråder han sin idé ved i det

mindste at forsikre, at han tvivler; da det afgjort er imod hans

hensigt, har han kun kunnet udtrykke sig gennem spørgsmål;

således må han, da han ikke vil sige: ’Det ved jeg ikke noget om’,

sige: ’Hvad ved jeg om det?’ og det gør han til sit valgsprog,

anbragt under to vægtskåle, der afvejende modsatte påstande,

befinder sig i fuldstændig ligevægt: han er med andre ord kon-

sekvent skeptiker. Denne indstilling danner grundlaget for alle

hans redegørelser og for alle hans Essais og er i virkeligheden

det eneste, han bestræber sig på at gøre helt indlysende, skønt

han ikke overalt gør opmærksom på denne hensigt. Umærkeligt

nedbryder han i sine værker alt det, som mennesker anser for at

være mest sikkert, ikke for at forfægte den modsatte antagelse

med en sikkerhed, som han jo er ubetinget imod, men kun for

at vise, at der er ligeså meget, der taler for det ene som for det

andet, og vi derfor ikke ved, hvad vi kan fæste lid til” (citeret fra

Bukdahl 1970).

Hvad ved jeg om det (Que sais-je?)? Denne grund-
holdning anser Pascal for meget nyttig, for angående
verdens erkendelse ved vi intet, som vi er spændt ud
mellem alt og intet, to former for uendelighed. Ganske
vist skriver Pascal efter både kikkertens og mikrosko-
pets opfindelse, men de store opdagelser i kraft af
mikroskopet kommer først for alvor efter Pascals død
(f.eks. Jan Schwammerdamms (1637-1685) og Robert
Hookes (1635-1703) værker); men det betyder måske
ikke så meget, for af matematiske, geometriske, grun-
de kunne Pascal argumentere for altings uendelige
delelighed, altså uendelig i retning af intet.

I det posthumt udgivne fragmentværk Forsvar for
den kristne religion, nok bedre kendt som Tanker (Pen-
sées), skelner Pascal mellem to erkendelsesformer,
geometriens ånd (l’esprit de géométrie) og den præci-
se eller forfinede ånd (l’esprit de finesse). Det er måske
ikke helt urimeligt at oversætte de to til henholdsvis
den kvantitative og den kvalitative ånd. Væsentligt for
Pascal er i den henseende at gøre plads til begge.

I et berømt notat, kendt som Le mémorial, fra 1654
med førstelinjen ”Nådens år 1654” bekender Pascal sig
ekstatisk til ”Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs
Gud, ikke filosoffernes og de lærdes Gud”. Det betyder
ikke, at den legemligt skrøbelige Pascal nu undsiger
videnskaben, for han arbejdede faktisk videre med
forskellige videnskabelige opgaver og problemer
resten af sit alt for korte liv. Men det betyder, hvad der
i vores sammenhæng bør agtes på, at i forhold til reli-
gion overskærer Pascal en forbindelse mellem netop
filosoffernes og Bibelens Gud. Skeptikere som Mon-
taigne – og naturligvis hans antikke forbilleder – blev
af de tidligste kristne teologer ikke betragtet som sam-
talepartnere, som delvis stoikerne og i særdeleshed
platonikerne, men som fjender. Og på dét punkt skal
man ikke gå fejl af Pascal, for hans hensigt er ikke at
give Montaigne indpas i sin kristendom, men at bruge
ham mod naturvidenskabelig ”dogmatisme”.

Når Montaigne har indskrænket videnskabens er-
kendelsesmulighed, og Epiktet har åbnet for en vis
ydmyghed, er det kristendommens tur, men – og det
er det væsentlige – i en udgave som faktisk er en foran-
dring, netop på trods af at den påberåber sig traditio-
nens, den augustinske traditions, ret. Pascal fastholder
med sine intellektuelle, kristne, kampfæller i jansenis-
men, at mennesket uden Gud er fanget i arvesynden,
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menneskets misere. Der er ingen vej overhovedet til
Gud uden gennem evangeliet. Alt er i den forstand
tomhed (’vanité’ – jævnfør barokkens gennemgående
metaforik), og den eneste løsning ansigt til ansigt med
tomheden er adspredelsen (’divertissement’), og net-
op denne er den allerstørste ulykke.

Det indebærer, at den kristendom, som Pascal for-
fægter med Cornelius Jansen (1585-1638), som kaldes
’jansenisme’, vender sig mod den romersk-katolske
kirke og især dens jesuitiske fortrop. Og selv om Pascal
var en strålende begavelse, er det tvivlsomt, om han
var særlig teologisk eller filosofisk belæst, f.eks. har
han næppe haft mere end et mådeligt kendskab til
Thomas Aquinas (1225/27-1274). For dét, Pascal med
skepticismen vender sig imod, er hele den lange tradi-
tion i kristendommen, som er forbundet med den så-
kaldt naturlige teologi, som skulle forklare, hvorfor og

hvordan hedninger havde en i skabelsen nedlagt mu-
lighed for Gudserkendelse; mere præcist: naturlig teo-
logi er den ved fornuften opnåede erkendelse af ska-
belsens orden, som muliggør især en forståelse af den
rette moral. Både Pascal og jansenismen generelt
(først og fremmest Jean-Ambroise Duvergier de 
Hauranne, abbé de Saint-Cyran [1581-1643], Antoine 
Arnauld [1612-1694] og Pierre Nicole [1625-1695])
viderefører altså det, de forstår som augustinisme i en
forkortet og skærpet form, for ikke bare er alt, som
ikke sigter på Gud, en afsporing hen imod djævelskab
og fortabelse, men alt, som ikke med hjertet fuld af
kærlighed gøres udelukkende med sigte på Gud, er
fortabelse.

Således møder vi i den begyndende oplysning en
brug af naturvidenskaben til at fremme hjertets sag,
hjertet der jo – siger Pascal – har sine grunde (rai-
sons), som fornuften (la raison) ikke kender. Dog rig-
tignok en brug i en sådan form, at ingen (franskspro-
get) tænker i det næste århundrede kunne undgå at
støde sig på Pascals skærpelse; ikke mindst tydeligt
hos Voltaire (1694-1778).

Hobbes støbte en politisk filosofi, som på mange, vel
alt for mange, måder peger videre frem med sin lyst-
og magttænkning, en tænkning som netop former
enhver forståelse af religion i sit eget billede. Pascal
virker som en vigende bagtrop, hvis tunge og triste
koncentration om menneskets ulykke under arvesyn-
den, uanset intentionen om at give plads for nådens
jubel, alligevel har haft en noget kringlet videregang
på jorden. For skærpelsen af nådens fylde og virknin-
ger i menneskehjertet blev af den katolske moderkirke
betragtet med betydelig skepsis, idet den vanskeligt
kunne forstås som andet end en tilsidesættelse af
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dogmerne. Det er ikke tilfældigt, at denne første reak-
tion på moderne naturvidenskab flere gange er blom-
stret op som svarforsøg på vægtige problemer, som det
f.eks. skete med den dialektiske teologi herhjemme i
omegnen af Tidehverv fra 1920’erne.

Selv om Pascal og jansenismen tabte kampen,
symbolsk i 1709, hvor Ludvig XIV (1638-1715) jævnede
hovedarnestedet Port-Royal (inklusive gravene!) med
jorden, og kort efter da pave Clemens XI (1649-1721)
med bullen Unigenitus fordømte 101 sætninger fra
jansenisten Pasquier Quesnel (1634-1719), så var ad-
skillige aspekter af jansenismen forbundet med kom-
mende strømninger, det vil sige med en gryende mo-
derne verden. Det hænger sammen med, at selv om
jansenismen forblev i den katolske kirke (kun sætnin-
ger fra Jansens og Quesnels værker blev fordømt,
ingen personer), så kæmpede de en lang og reelt sub-
versiv kamp mod såvel den katolske kirke som det
franske ”allerkristeligste” kongedømme, hvilket kun-
ne lade sig gøre, netop fordi det var en katolsk teolo-
gisk diskussion forbundet med Augustin (354-430),
den vel største af kirkefædrene i romerkirken. (For øv-
rigt indebar netop påberåbelsen af Augustin, at ro-
merkirken reelt fordømte sætninger med en bag-
grund, som forbandt sig med dens egne dogmer.) 

De fordømte 101 sætninger fra Quesnel stammer
fra en oversættelse af Det Ny Testamente (med kom-
mentarer), og netop bibeloversættelser lå jansenister-
nes hjerte nær. Ligeledes vendte de sig mod en tendens
under Solkongen til at berøve de katolske præster og
laverestående gejstlige væsentlige rettigheder, og sam-
tidig forsvarede de den såkaldte gallikanisme (delvis
fransk kirkelig uafhængighed af paven), som det fran-
ske kongedømme, især siden borgerkrigene i 1560’er-
ne og 1570’erne, var bygget på. Paradoksalt nok måtte
den meget gallikanske kong Ludvig XIV udvirke en
pavelig bulle, altså tale pavens og jesuitternes sag
(ultramontanismen), hvad der så igen også paradok-
salt i 1763 første til et fransk forbud mod jesuiterorde-
nen i Frankrig. Med andre ord, jansenismen frem-
kaldte så mange paradokser i forhold til moderkirken
på den ene side og det absolutte enevælde på den
anden, at det faktisk var en nok så væsentlig faktor op
til Den Franske Revolution. En historiker, Dale K. van
Kley, har endog med stor grundighed argumenteret
for ”den franske revolutions religiøse oprindelse”. En

væsentlig faktor hænger her netop sammen med, at
bullen Unigenitus fik karakter af pyrrhussejr: Hverken
at kunne forlige stridende katolske fraktioner – og jeg
forbigår Ludvig XIVs konsekvenssvangre ophævelse
af Nantes-ediktet i 1685 – eller i det hele taget klare sig
uden at appellere til paven, det styrker ikke den aller-
kristeligste franske konges absolutisme, hvor netop
absolutismen bestod i at hæve sig over de stridende
politiske og især religiøse fraktioner.

Historie og skrift – og fornuft

Heller ikke det afgørende gennembrud for den histo-
riske forståelse i oplysningstiden kan forstås uden for-
historien, det vil også her sige uden baggrunden i
renæssance og reformation. Renæssancen satte jo
gang i et fornyende tekstarbejde, hvor de dengang
overleverede tekster og forståelser blev konfronteret
med andre oftest mere oprindelige tekster. Kilder,
kaldte man dem, noget man kunne øse forståelse og
visdom af, kilder man måtte gå til for at forfriskes, i
modsætning til senere, altså lavereliggende, stillestå-
ende, forplumrede vande, og først og fremmest kilder
så oprindelige, at man kun kunne stræbe efter at efter-
ligne dem. ”Gå til kilderne” – ”ad fontes” – lød slagor-
det, og kilder søger man jo ikke at overgå, kun at
komme på højde med.

Men et er slagord, noget andet realiteter. Den
humanistiske bevægelse virkede også inden for teolo-
gien, hvor Erasmus af Rotterdam (1466/69-1536) med-
virkede til udgivelse af den græske tekst til Det Ny
Testamente, et skrift der som Bibelen i øvrigt var kano-
niseret på latin, benævnt Vulgata (Den folkelige udga-
ve). For begyndte man først at søge efter kilden, den
græske tekst, viste det sig hurtigt, at der nok var en
græsk tekst, men der var også mange manuskripter,
som var ældre. Der var ikke en, men mange græske
tekster. Til kilden, ja, men hvilken kilde?

Det samme problem dukkede også op i andre sam-
menhænge. Lorenzo Valla (ca. 1406-1457) afslørede det
såkaldt konstantinske gavebrev i 1439, og Isaac Casau-
bon (1559-1614) påviste de hermetiske skrifters mang-
lende ælde i 1614. Og i løbet af 1600-tallet, særligt i
1600-tallets sidste fjerdedel, viste det sig, at den ihær-
dige forskning i gamle tekster i stigende grad blev
præciseret, så benediktinermunken Jean Mabillon
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(1632-1707) kunne udvikle en metodik til bestemmelse
af diplomers og dokumenters ægthed, og filologer,
f.eks. Johann Albert Fabricius (1668-1736) i Kiel og den
store Richard Bentley (1662-1742) i Cambridge, udvik-
lede og forfinede deres kunnen vedrørende både tek-
sters ægthedsbestemmelser og tilstand. Mange tekster
var i tidens løb blevet overleveret i korrupt, mangel-
fuld eller forbedringstrængende tilstand, og filologer-
ne kunne hjælpe. De kunne både sprogligt-gramma-
tisk, i forhold til skrift- og papir-/pergamenttype og
med henblik på sammenligning med ikke-tekstlige
forhold nærme sig en historisk præcisering eller op-
gør. F.eks. kunne Bentley ved hjælp af andre tekster
godtgøre, at de dengang populære Phalaris’ breve var
et falsum, fordi der f.eks. nævntes byer på Sicilien, som
dengang ikke var bygget.

Hele dette arbejde førte til en ikke ubetydelig stolt-
hed på fagets vegne. Dens dyrkere så sig som moderne
og på linje med fornuftens gennembrud i videnskab og
filosofi. Men dens modstandere så tværtimod dens
talsmænd som tørre pindehuggere og forstandsforfør-
te detailryttere, der desværre ikke hjalp med det egent-
lige, teksters tilegnelse med henblik på liv og dømme-
kraft: Man læste Cicero (106-43 fvt.) for at blive en god
politiker, ikke for at lære noget om den romerske
republik anno dazumal! Dette førte til en strid mellem
de antikke og de moderne, med en Jonathan Swift-titel
døbt The Battle of the Books, en strid som efter næsten
50 års forløb endnu omkring 1730 bestemt ikke var
afgjort til benefice for de moderne, som Joseph M.
Levine så fortræffeligt har fremstillet det.

Problemets kerne kunne dog ikke uden videre ses
som en kamp om fornuft og fornyelse versus tradition
og imitation. Skønt det tit fremstilles sådan, må det
ikke overses, at også de moderne agtede de gamle, men
de mente ikke, at man kunne lære af dem uden at
kende dem ordentligt, og man kendte dem ikke or-
dentligt på baggrund af den viden, som teksterne hid-
til havde muliggjort.

Alt dette har en pendant i teologien. Ikke bare var
problemet tilsvarende med de bibelske skrifter, men
også mange af filologerne arbejdede inden for teologi-
ens område – f.eks. førnævnte Fabricius og Bentley. At
det tog længere tid at bruge filologernes nye metoder
og perspektiver i teologien med henblik på den hellige
skrift, skyldes til dels, men også kun til dels, at Det

Gamle Testamente havde status som verdens ældste
bog, hvorfor Moses igen fik en særstatus i menneske-
hedens historie (det sidste forblev ubestridt indtil
1822, hvor Jean-François Champollion (1790-1832)
tydede hieroglyfferne, selv om kendskabet til sanskrit
og avestisk daterer sig til 1700-tallets anden halvdel, og
selv om der var et betydeligt sværmeri for kinesisk
allerede fra 1720’erne; det mesopotamiske blev først
udgravet efter 1850).

Den væsentligste grund til den lidt langsommere
udvikling af det bibelske studium skyldes sikkert den
lutherske og reformerte (calvinske) ortodoksi, som
man kaldte teologien fra omkring 1600. Luther havde
som alle andre i Romerkirken en baggrund i opfattel-
sen af bibel og kirke som to sider af traditionen, hvor
begge videreførte og værnede om den guddommelige
(åbenbarede) viden. Men Luther mente, at kirken som
hierarki stod i vejen for menneskets relation til Gud,
og betonede derfor, polemisk netop vendt mod hie-
rarkiet, Bibelen som formidlende instans; ”sola scrip-
tura”, hedder det, ”alene ved Skriften”, det vil sige ikke
ved kirkens hjælp. Selv om Luther principielt satte et
kriterium (nemlig hvorvidt forståelsen af Kristus blev
klarere) for den hellige skrift, så de forskellige bøger
deri kunne bedømmes, så følte senere teologer sig
tvungne til i stigende grad at gøre Skriften som sådan i
sin forkortede protestantiske udgave til et guddom-
meligt inspireret skrift, ja selv de små hebraiske vokal-
tegn var indblæst af Gud – en konsekvenssvanger teo-
logisk overanstrengelse, der benævnes verbalinspirati-
onslæren. Og denne lære var en væsentlig begrundelse
for, at skriftkritikken var forsinket i teologien, fordi
den drev på en falsk alt-eller-intet-holdning: Hvis
man rører noget, falder det hele!

Og alligevel blev der rørt. Allerede Hobbes læste
Bibelen så grundigt/kritisk, at han så Ezra og det efter-
eksilskes centrale placering i Det Gamle Testamente.
Spinoza lå parallelt hermed og lidt senere forskede en
katolsk teolog, Richard Simon (1638-1712), videre, og
stillede spørgsmål ved Mosebøgerne. De kunne ikke,
mente han, være skrevet af Moses, som traditionen
antog, ikke mindst fordi de beretter om Moses’ død.
Dette kunne stadig afvises med, at kun det sidste kapi-
tel var af en anden forfatter, men så kom flere til, Jean
le Clerc (1642-1731) og ikke mindst den reformerte
skeptiker Pierre Bayle (1647-1706). Bayle påviste nem-
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lig minutiøst i sin berømte Dictionnaire historique et
critique (Historisk og kritisk leksikon) fra 1696-97, at
Mosebøgerne var sammensat af flere skrifter, og at
beretningen om David også var sammensat af be-
retninger om David (1. Samuelsbog).

Da historiske begivenheder aldrig har kun én år-
sag, kan man altid diskutere, hvorfor noget sættes i
gang og får eftervirkninger. Hele den religiøse/teologi-
ske side af oplysningstiden bliver ofte behandlet som
et enten-eller. Enten har Luther sagt det væsentligste,
og alt det efterfølgende, ortodoksien og oplysningen,
er kun misforståelser og/eller forvrængninger, indtil
man igen i begyndelsen af det 20. århundrede med
den såkaldte Luther-renæssance vendte tilbage til den
sande Luther. Eller også er kirken inklusive Luther og
ortodoksien fanget i en slags fundamentalisme, indtil
oplysningstidens tekst- og senere kildekritik udvikles.
Begge disse hårdt optrukne positioner tegner histori-
ske forløb for ensidigt.

Ligesom Luther blev et afgørende gennembrud for
teologien, idet hans forsøg på reform af kirken endte
med spaltning og reformation, fordi han ikke bare kri-
tiserede, men udkastede en ny og grundigere teologisk
forståelse, således må man også spørge mere præcist
til oplysningens gennembrud i forhold til religion.
Som den franske litteraturforsker Paul Hazard (1878-
1944) har vist, sker der mellem 1680 og 1715 en generel,
men dybtgående ændring i hele den europæiske kul-
tur. F.eks. bliver magi, heksetro, jærtegn, mirakler og
meget andet noget, som nu kræver særskilt argumen-
tation, og ikke noget som kunne forudsættes som
bevis for noget andet.

Luther gennemførte med stor konsekvens en re-
form, som havde karakter af revolution, fordi han
med sin voldsomme koncentration om Kristus (kri-
stologi) kunne sætte munkevæsen, helgentro, sakra-
mentslære, kirkehierarki, kirkeret, aflad osv. ind i et
helt nyt lys (og eventuelt afvise dem), som samtidig
for mange var indlysende i overensstemmelse med
”oprindelig” kristentro. Men han fortsatte med næ-
sten uproblematiseret at forudsætte – for så vidt på
trods af egne ord og intentioner – hele Bibelen som
helligskrift. Derfor mente han at kunne læse Det
Gamle Testamente ubrudt i forbindelse med Det Ny
Testamente: Guds Ånd i skabelsen og jeget hos Sal-
misten er Helligånden og Kristus.

Først med den reformerte og omstridte Johannes
Coccejus (1603-1669) blev det klart, at Det Gamle
Testamente ikke bare var en forløber for Det Ny, men
udtryk for en særskilt, israelitisk-jødisk, religion, og
hos den for den historisk-kritiske forskning afgørende
teolog, tyske Johann Salomo Semler (1725-1791), blev
en hel række af disse stykvise erkendelser samlet op og
videreført. Tilmed fortsatte han den tekstkritiske læs-
ning i Det Ny Testemente og påviste en hel række
større og mindre forhold om de enkelte skrifter – eller
skriftdeles forfatter, baggrund, stil, intention, teologi-
ske konception osv. Grunden til, at Semler kunne tage
disse afgørende skridt, hang sammen med det positive
teologiske udkast til en anden forståelse af både skrift
og åbenbaring. Efter den herskende opfattelse, formu-
leret først og fremmest af ortodoksien (den lutherske)
og ikke mindst ved hjælp af aristotelisk terminologi,
var teologi en ”åbenbaret videnskab”, og dens ærinde
var at forstå som tekstudlægning. Helligskriften, Bibe-
len, var som sagt Guds åbenbarede ord fra ende til
anden. Men Selmer fremsætter en anden opfattelse af
teologi: Den er den videnskabelige udforskning af kri-
stendommen og dens historie, især Bibelen, med alle
de på et givet tidspunkt til rådighed stående midler.
Kort og godt: Teologi er en historisk, det vil sige en til
tiden bundet videnskab om noget i tiden hændt; teo-
logi er ikke en evig, det vil sige uforanderlig, fremlæg-
ning af det guddommelige.

Striden mellem de antikke og de moderne i littera-
turen havde svært ved at nå en afgørelse, fordi den
afgørende præmis var så svær at slippe: De antikke
forudsatte lige så vel som de fleste af de såkaldt mo-
derne, at de gamle ikke var til at overgå; det eksempla-
riske og efterlignelsesværdige hos Vergil (70-19 f.kr.)
og Homer (8. århundrede f.kr.) kunne man stræbe at
nå på højde med, men overgås kunne de ikke. Langt
hen ad vejen mente første generation af de moderne,
f.eks. Richard Bentley i Cambridge, det samme, men
de mente bare, at man måtte forstå de historiske be-
tingelser bedre for at kunne efterligne dem. Men at
sætte Dante (1265-1321), Shakespeare (1564-1616) og
John Milton (1608-1674) på linje med dem, den tanke
faldt dem vist end ikke ind. Det skridt blev nemlig ikke
taget i hverken Frankrig, England eller Tyskland, men
i Napoli, hvor den lærde, men kun lokalt kendte reto-
rikprofessor Giambattista Vico (1668-1744) undgik
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det falske alternativ, som fik vind i sejlene efter 1750
(og igen efter 1850), nemlig fremskridtstanken. Denne
baserede sig på en overførsel af de naturvidenskabeli-
ge nybrud hos Johannes Kepler (1571-1630), Galilei og
Isaac Newton (1642-1727) til alle livets andre områder:
Som med erkendelsen af naturen, må samfund, men-
neske (og Gud) kunne analyseres fornuftigt, objektivt,
hvormed det bliver muligt at forbedre samfundet til
gavn for alle. I stedet for at forstå de gamle som efter-
lignelsesværdige og uovertræffelige blev de med den-
ne tankegang primitive. Og denne opfattelse af oldti-
dens og de første mennesker som primitive fik næring
fra opdagelsen af Den Ny Verden, som omvendt igen
gav tilskud til tolkningen af antikke teksters udsagn
om de hedenske folkeslag: Den ny verden og oldtids-
studiet fortolkede hinanden gensidigt (jævnfør J.H.
Elliotts, The Old World and the New 1492-1650). Så
længe disse to tolkninger hang sammen, var det min-
dre interessant, om de ‘primitive’ var vilde, rå og sim-
ple, eller om de var barnlige, uskyldige og enfoldige,
nærmest paradisiske. Begge steder blev vi bekræftet i
fremskridtet og fornuftens sejrsgang, men det histori-
ske tab blev ikke forstået.

Giambattista Vico forstod, at striden mellem imi-
tation af de gamle og et fornuftens opgør med dem
var falsk. På baggrund af omfattende studier, ikke
mindst i Homer og antikken, og vendt mod Descartes’
indsnævring af sjælen til kun at være tanken, mente

Vico, at mennesket i virkeligheden ikke først og frem-
mest forstår naturen, men historien, fordi historien er
det, vi selv har lavet. Men med en sådan antropologi,
hvor sandheden hænger sammen med menneskers
handlinger i tid og rum, bliver det for Vico muligt at
tænke enhver tid som noget i sin egen ret, og litteratur,
f.eks. Homer og Vergil, som gyldige for Grækenland
og Rom under de for dem givne omstændigheder. Fejlen
hos de ’moderne’ ligger ikke i brugen af fornuften,
men at man dermed afskar sig selv forståelsen af andre
kulturer, hvor erkendelsen f.eks. var mytisk eller poe-
tisk. Misforholdet mellem Homer og samtiden er
netop et misforhold mellem erkendemåder, og derfor
– nota bene! – er det slet ikke muligt ud fra samtidens
forudsætninger at komme på højde med eller overgå
Homer. Dette ideal beror simpelthen på en misfor-
ståelse af erkendelsesgenre.

En elementær erkendelse i vor tid, ligesom det
næppe heller ryster nogen at læse Semlers definition
af teologi, men disse erkendelser er jo netop elemen-
tære, ja selvfølgelige, fordi nogen har tænkt dem. Og
skiftet fra naturerkendelsens primat til historieerken-
delse indebærer et brud med cartesiansk og hobbesi-
ansk filosofi, fra en antropologi baseret på menneskets
selvopholdelse til en antropologi baseret på selvfor-
ståelse, et skift som via Kant logisk munder ud i den
tyske idealismes selvbevidsthedsproblem. Vico slog
(heller) ikke igennem uden for Italien, selv om han
blev læst sporadisk; først med Erich Auerbach (1892-
1957) og Benedetto Croce (1866-1952) blev hans stor-
hed erkendt. Han er vigtig netop for at vise parallelite-
ten mellem teologi og den øvrige kultur.

Ligesom Vico på inciterende vis overvandt det fal-
ske alternativ mellem de antikke og de moderne, over-
vandt Lessing og Herder teologiens falske binding til
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en uhistorisk eviggyldig helligskrift, åbenbaret én
gang for alle. Men hvor en god part af de ovennævnte
erkendelser og indsigter i dag virker nærmest trivielle,
så tænkte disse mænd i 1700-tallets anden halvdel på
et niveau, som ikke bare ikke er annammet af den
brede offentlighed (hvorfor der stadigvæk debatteres
problemer, som er velbesvaret for to århundreder si-
den), men som tydeligvis stadig forekommer ganske
mange teologer mindre selvfølgeligt.

Gotthold Ephraim Lessing kastede sig som fri skri-
bent og kritiker ind i en livlig debat med samtidens
teologer. Lessing ville overvinde både radikale oplys-
ningsteologers meget radikale opgør med alt historisk
som bare fortidigt og sen-ortodokse teologers ufor-
døjede fastholden ved Bibelens og dogmernes indisku-
table sandhed. ”Hvilken kraft til at gøre vidunderlige
ting havde ikke Kristus!” udbryder de, men akkurat
slige udsagn forråder dem. Lessing skriver dertil, at
”dette åndens og kraftens bevis hverken har ånd eller
kraft mere, men er sunket ned til at være menneskeli-
ge vidnesbyrd om ånd og kraft”. Det er ikke længere
nutidig virkende ånd, men vidnesbyrd, og Lessing
slutter heraf, at ”efterretninger om opfyldte profetier
netop er efterretninger, og ikke opfyldte profetier, og
efterretninger om undere er ikke undere”, og han dra-
ger i Über den Beweis des Geistes und der Kraft fra 1777
den for enhver naiv dogmatik og bibellæsning øde-
læggende konsekvens:

”Hvis der ikke kan eftervises nogen historisk sandhed [det vil

sige i forhold til profetier og undere, JA], så kan der heller ikke

demonstreres noget via historiske sandheder. Det vil sige:

Tilfældige historiske sandheder kan aldrig være bevis for nød-

vendige fornuftssandheder”.

Det, som her kan virke som kun destruktion, kan
under en anden synsvinkel ses som en befriende mu-
lighed. Lessing nøjes nemlig ikke med at opløse tidli-
gere forbindelser og slutninger, han går et skridt vide-
re ved at vise Bibelens historicitet som en chance for ny
forståelse.

Konstruerer man nemlig kristendommen efter Bi-
belen som eneste norm – og det var netop gammel
teologisk lære – så fanges man af en bog, og samtidig
mister man sin egen mundtlige og frie kristendom.
Tager man derimod alvorligt, at Bibelen, det vil her
sige, Det Ny Testamente, er affattet af mennesker end-
da fra årtier til måske mere end halvandet hundrede år
efter Jesu’ død, hvilket i øvrigt delvis fremgår af bogen
selv, så får man øje for de første kristnes liv uden bibel,
men som – naturligvis – kristne. Disse første kristne
havde højst ’skrifterne’, det vil sige Det Gamle Testa-
mente, og derudover kun en trosregel, ”regula fidei”.
”Bogstaven er ikke ånd”, siger Lessing, ”og Bibelen er
ikke religionen”. Derfor kan der afhænge nok så
meget, og meget vigtigt, af Bibelen, men ”den ganske
sandhed om den kristne religion kan ikke afhænge af
Bibelen” (Axiomata 1778). Af disse overvejelser og ind-
sigter drager Lessing dén absolut afgørende konse-
kvens, at vores læsning er forbundet med indsigter
hentet fra traditionen, og at Gud derfor har veje, som
vi ikke kender eller kan få øje på, netop fordi religion
ikke kan reduceres til bøger. Ja, endda Bibelen kan gå
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til grunde, og dog kan den kristne religion bestå! Ellers
ville kristne, som ikke havde læst Bibelen, slet ikke
kunne være kristne, i fald Bibelen var afgørende. Men
Bibelen er ikke i den forstand afgørende, fordi den går
tilbage til evangelisternes og apostlenes lære. Men de
lærer, det vil sige underviser, i disse ting, fordi de er
sande.

Den bevægelse, som skulle være tydelig gennem
det allerede skrevne, er en bevægelse fra transcendens
til immanens; fra en overbevisning om aktuelle og
mulige indgreb fra det guddommelige til en betydelig
usikkerhed på, hvordan det skulle kunne lade sig gøre.
Pascal forstår verden, filosoffernes og de lærdes verden
som tom, men anser det stadig for indiskutabelt, at i
Bibelen findes Guds åbenbaring. Hobbes’ hele teori og
menneskesyn udelukker reelt en sådan, især fordi
hans fornuftsbegreb bindes til drifterne (bevægelser),
og fordi han af samme grund afviser metaforisk og
symbolsk erkendelse (naturligvis inklusive mytisk og
poetisk erkendelse).

En af oplysningstidens allerstørste begavelser,
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), forstod ud-
mærket, at den moderne videnskabs kausalitetsbegreb
nødvendigvis indebar, at der er én verden, og at alt i
verden relaterer til alt andet; derfor kan der ikke i den
hidtidige betydning af ordet tænkes en transcendens.
Hans løsningsforslag, koncentreret i den såkaldte
’monadelære’, var et forsøg på at tænke verden netop
som verden, men under bibeholdelse af en hensigt, en
teleologi. Verden er ikke bare formålsløst ’blevet til’,
den er skabt med hensigt, og på trods af ondskab,
lidelser og død som den bedste af alle mulige verdner.
Siden Voltaire og jordskælvet i Lissabon i 1755 har lat-
teren eller forargelsen ganske vist hængt ved ham,
trods det at Voltaires kritik ikke var på niveau med
Leibniz’ udkast, ja faktisk kan der være god grund til
at fremdrage Herders lakoniske karakteristik af Vol-
taires reaktion på nævnte jordskælv: ”et ufilosofisk
skrig” (”ein unphilosophisches Geschrei”).

Johann Gottfried Herder var, skønt født i Vicos
dødsår, uafhængig af ham, men han kom frem til
samme indsigter i forholdet mellem historie og for-
nuft. Hvor Hobbes ville tænke alt inden for de af
mekanikken afledte kategorier, og Pascal med geome-
trien ville det samme, men for at lave plads til den
bibelske religion, så ville disse senere 1700-tals-tænke-

re, Vico, Lessing og Herder, ikke ophæve fornuften,
men udvide forståelsen af den i forhold til det menne-
skelige, til det af os skabte, nemlig historien. Og det
var på den baggrund, at de prøvede at forstå historien
som noget tredje i forhold til imitation og frem-
skridtsforventning.

Herder udgav i 1774 en lille bog om historie,
Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der
Menschheit (Også en historiefilosofi til menneskehedens
dannelse). Heri prøver han at yde historien, og dermed
også placeringen af de antikke skrifter, inklusive Bibe-
len, retfærdighed ved at fastholde en sammenhængen-
de udvikling, uden at lægge et moderne fornuftsbe-
greb ned over andre, først og fremmest fortidige, kul-
turer. Han udtrykker det således, at enhver kultur
(bemærk det samlende begreb ’kultur’, som også er et
herdersk begreb) som kultur har sit midtpunkt i sig;
med andre ord, det er indefra, en kultur skal forstås,
ikke ved at spørge efter, hvorfor ikke eller hvorfor dens
mennesker ligner os.

Det er værd at lægge mærke til, at det indebærer en
styrkelse af egen kultur som ligeberettiget med de
gamle; derfor kan Shakespeare rehabiliteres. Og derfor
kan Herder i æstetikken spørge, hvordan de nye ad-
skiller sig fra de gamle, for at forstå sin egen tid. Sam-
tidig fastholder han, især udviklet i det senere forfat-
terskab, at kulturerne ikke bare er der, og at alt, som er,
derfor er godt, men mennesker i de forskellige kultu-
rer skal leve op til noget, de skal nemlig stræbe efter at
udtrykke det menneskelige, det vil sige humanitet. Så
når Herder kalder sine tanker for ”historiefilosofi til
menneskehedens dannelse”, betyder det, at han både
vil forstå de enkelte kulturer og fastholder tanken om
en fælles humanitet, idet ”Menschheit” kunne betyde
både menneskehed og menneskelighed. Og endelig
ville han forstå mennesket som noget, der skulle
udvikle et iboende potentiale i form af dannelse –
danne sig. Det skulle ikke ske ved at efterligne de
gamle, men ved at lade sig forny af den ånd, som før
har bevirket store handlinger under andre omstæn-
digheder.

Det er med den begrundelse, optagethed af et
åndsbegreb, at disse mennesker, Lessing og Herder (og
senere Schleiermacher og Hegel) overhovedet kunne
tænke historiefilosofisk, og i kraft af dette kunne de
revidere opfattelsen af mennesket såvel som af teologi
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og religion, alt dette uden at slippe fornuft og viden-
skab, som tværtimod skulle inkorporeres i disse stor-
slåede helhedskonceptioner. Moderne historieviden-
skab, ikke mindst via Leopold von Ranke (1795-1886),
er i stor gæld til Herder.

Spinoza: Fra ateisme til teologisk 
nybegrundelse

(Tolerance og universalitet)

Problemet med den rette forståelse af historien i for-
hold til religion dukker også op, når man prøver at
skitsere den i sandhed bemærkelsesværdige ændring
gennem oplysningstiden, som sker med opfattelsen af
Spinoza. Dennes posthumt udgivne Ethica fra 1677
blev nemlig fra begyndelsen sat i giftskabet, det vil sige
måtte ikke læses, da den var udtryk for den rene ateis-
me. Alligevel ender det omkring 1780 med, at netop
Spinozas filosofi bliver anledning til den afgørende
strid, den såkaldte panteismestrid, hvor teologien igen
fik mulighed for at tænke teologisk uden at forfalde til
falske påstande om objektivitet og transcendens.
Spinoza var sammen med de radikale kritikere som
Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) (som Lessing
udgav dele af) et sandt og rensende syrebad for teolo-
gien.

Spinoza ville overvinde Descartes’ dualisme, hvor
hele verden reduceres til to substanser, en tænkende
substans (’res cogitans’) og en udstrakt substans (’res
extensae’). Ud over at det legemlige blev defineret ud
fra udstrækning på grund af geometrien, så havde hele
denne indfaldsvinkel vidtrækkende og for de fleste
uacceptable konsekvenser. Væsentlig her er to ting:
For det første kan alt det sjælelige kun forstås ud fra
den tænkende funktion, hvorfor dyr fraskrives sjæle
og følelser. For det andet bliver det vanskeligt overho-
vedet at forstå verden, for hvordan skal nogensinde
noget komme i kontakt med, endsige gensidigt påvir-
ke, hinanden, hvis de to involverede er karakteriseret
netop ved ikke at have noget til fælles?

Denne radikalt nye opfattelse af selve substansbe-
grebet blev faktisk radikaliseret, for Spinoza drog en
konsekvens, som for os i dag ser næsten indlysende
ud. Han hævdede, at der overhovedet kun er én sub-
stans. Substans er blandt andet dét, som kun kan be-
gribes ved sig selv, og derfor falder den ene værende

substans sammen med Gud som det simpelthen uen-
deligt værende. Det betyder endvidere, at Spinoza sæt-
ter lighedstegn mellem Gud og natur, og endelig bety-
der det, at han ligestiller Gud med nødvendighed, en
nødvendighed som falder sammen med hans frihed.

Således reduceret til en substans dukker tilværel-
sen op på ny, men nu som det til Gud/Substansen
nødvendigvis hørende. Det vil konkret sige, at både
Descartes’ tænkende og udstrakte ting hører med til
en væsensdefinition (attributum) af Gud. Og det er
præcis her, at kritikken har sin rod. Dette betyder,
siger kritikerne, at hele verden falder sammen med det
guddommelige, at verden er guddommelig, altså pan-
teisme. Og datidens teologer og filosoffer sluttede der-
fra øjeblikkeligt, at dette betød en reel ophævelse af
gudstanken. Derfor hævdede de, at den dybt fromme
filosof Spinoza var ateist – og derfor blev han for-
dømt, latterliggjort og hånet. En væsentlig baggrund
for den sidste reaktion var også, at man endnu her i
det 17. århundrede forstod ugudelighed som moralop-
løsende. – (Jeg understreger, at dette ikke skal gøre det
ud for en tilnærmelsesvis tilfredsstillende fremstilling
af Spinozas meget mere komplekse filosofi, men kun
skal antyde de sider, som førte til fordømmelse og
senere fornyet og frugtbar inspiration.)

Bandlysning eller ej (og Spinoza blev smidt ud af
synagogen i Amsterdam), forbud eller ej, Spinoza blev
læst – men i det skjulte. Alligevel, holdningen til ham
forblev på overfladen den samme, så da filosoffen
Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) i 1785 hævdede,
at Lessing inden sin død i 1781 havde kaldt sig
spinozist, udbrød der en bitter fejde. Den for Jacobi og
Lessing (og Kant) fælles ven, Moses Mendelssohn
(1729-1786), hævdede, det ikke kunne passe – og døde
nærmest af sorg derover. Men hvorfor dukkede Spino-
za nu op som en slags redning?

Fornuften var i oplysningstiden på mange måder
det vigtigste at påberåbe sig: Fornuften havde gjort op
med årtusinde gamle astronomiske og andre viden-
skabelige antagelser, og fornuften gjaldt for alle, uaf-
hængig af kultur, køn, race, stand og religion. For for-
nuften må man bøje sig. Fornuften er universel.

Men historien var en udfordring. Hvorfor virker
eller slår fornuften først igennem nu? Skal vi virkelig
acceptere, at fornuftens frigørende effekt samtidig af-
slører alle andre uden for og før Fornuften som ufor-
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nuftige. At hele historien kun er historien om, at vi
endelig fandt det, som blev holdt skjult for alle andre?
Og hvor fornuftig var fornuften? Førte den ikke snart
til den stejleste intolerance i sin afvisning af alt andet?
Eller truede den med indre opløsning eller banalise-
ring, så at alt og alle kunne bekæmpes ved påberåbelse
af et abstrakt fornuftsbegreb? Og spillede ikke dette
dobbelte problem sammen netop i teologien, hvor
fornuftens ragekniv afskar alt uden for fornuftens
hævdelse af Gud, dyd (moral) og sjælens udødelighed
som ufornuftigt eller direkte menneskefjendsk arve-
gods? Det vil sige, at samtidig med at man med for-
nuften hævdede religionens eneste mulighed netop
som en ikke-eksisterende fornuftsreligion (kaldt deis-
me), reducerede man historien (om religion) til en
fejltagelsernes rædselskabinet.

Spinoza kommer her ind som dén forløsende im-
puls, hvor altings sammenhæng – også historiens
sammenhæng – på ny skal forstås, men forstås som
udslag af en altomfattende skaberkraft. Måske er
denne frugtbare Spinoza-læsning inspireret af Jean-
Jacques Rousseaus (1712-1778) filosofi. I mangel på til-
strækkelig viden om Lessings spinozisme, illustrerer
jeg med Herders, for han greb nemlig også ind i debat-
ten med udgivelsen af Gott. Einige Gespräche i 1787.

Herder gør det klart, at skal en samtale om det
guddommelige have mening, må man ikke bandlyse
fornuften, for fornuftens alternativ er ikke åbenba-
ringen eller lignende, men vilkårlighed og blinde valg.
Og fornuften er for Herder forstået i pagt med tradi-
tionen som en disciplinerende spørgen efter livets
grund og højeste udtryk, og den finder han netop i til-
værelsen selv, væren, Dasein: ”Den højeste væren har
ikke vidst noget højere at tilbyde sine skabninger end
væren (Dasein)”. Og Herder fortsætter med at skrive

om ”den guddom som ikke kan frembringe andet end
et levende aftryk af den selv, det vil sige kraft, visdom
og godhed”. Der kan mediteres en del over omfanget af
Herders ikke altid gennemarbejdede tænkning, men i
denne sammenhæng må jeg fremhæve, at Herder for-
mår at forstå det guddommelige som således forbun-
det med verden og mennesker, at Guddommen, som
han siger, tildeler skabelsen netop sine egne væsentlig-
ste karakteristika. Centralt står de tre fremhævede, og
det er for mit vedkommende værd at lægge vægt på, at
netop kraftbegrebet åbner for det historiske. Fordi
mennesket med visdom har pligt til at stræbe efter det
gode, hvilket for Herder vil sige, at det er menneskets
bestemmelse at udvikle sin – danne sig til – humani-
tet, altså menneskelighed. ’Kraft’ betyder, at vi har del i
det guddommeliges skabende eller skikkelsesdannen-
de magt, og at historien som sådan er det sted, hvor
menneskets iboende stræben efter at udvirke orden
(godhed) og balance lader sig se. Det er på den bag-
grund, at et af hans væsentligste værker, der i sin første
konception var en revision af Auch eine Philosophie,
blev en historisk og historiefilosofisk undersøgelse
forstået som en spinozistisk inspireret dennesidig
dannelsestænkning.

Menneskets misere, som Pascal kaldte arvesynden,
blev både af Pascal med jansenismen og af den samti-
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dige lutherske og reformerte ortodoksi skærpet i en
sådan grad, at det i forhold til tidens andre strømnin-
ger fra naturvidenskab, renæssancehumanisme og
opdagelsesrejser næsten kun kunne tjene til at frem-
kalde modstand. Når de sene store oplysningstænkere
med teologisk format, Lessing, Kant, Herder, Schleier-
macher og Hegel, tog udfordringen op, måtte de med
Spinoza give afkald på hele den klassiske metafysik,
men de forsøgte alle at tænke mennesker i forhold til
et grundmetafysisk tema som menneskets bestem-
melse (formål, ’télos’), det vil sige, at de alle tænkte og
kredsede om mennesket som et frit og etisk væsen.
Derfor stod det også for dem alle lysende klart, at det
etiske måtte ses i sammenhæng med tilværelsen på en
sådan måde, at det udelukkede det traditionelle syn-
defald (en kritik også Søren Kierkegaard [1813-1855]
forudsætter). Til gengæld dukkede faldstanken op
enten som menneskets forfejlelse af sin bestemmelse,
en misere, som de nærliggende nok så forbundet med
den menneskelige selvforståelse. At mennesket kunne
begribe sig selv, være genstand for sin egen bevidsthed
var en indlysende side af dets tænkning, og jo mere
man tænkte derover, des mere gådefuldt blev det.
Hvad er et menneske? 

Dette spørgsmål, mente Kant, åbner for viden, det
åbner for etik, og det åbner for religion. Hvad er et
menneske? 

Også oplysningstidens rationalisme ender med det
spørgsmål, som filosoffer og teologer har grublet over
siden Sokrates (469-399 f.kr.). Men de svarforsøg, som
traditionen havde levet på i mange århundreder,
havde mistet plausibilitet. Dog ikke uden at spænden-
de og vejvisende udkast havde set dagens lys.

Indvendingen herimod kan korrekt være, at det
kun viser noget om en teologisk og filosofisk udvik-
ling, og ikke siger noget om lægfolk; og disse gjorde
ikke udviklingen med. Hertil må for det første siges, at
lægfolk netop i tiden i stigende grad bliver uddannet
og læsende, og at borgerskabets udvikling og udbre-
delse gav mulighed for en kritisk stillingtagen til et
overvejende teologisk vidensmonopol. For det andet
gør der sig faktisk en væsentlig udvikling gældende
også for lægfolk, idet den generelle tro på hekse, jær-
tegn osv. i en betydelig udstrækning forskubbes til for-
del for en vægtlægning på og argumentation i kraft af
det etiske. Etikken kommer faktisk i sådan en grad ind

som afgørende faktor, at den kunne vendes mod reli-
gionen. Religionskritik ytrede sig som kritik af religi-
on som uetisk, kritik i det humanes navn, en religions-
kritik der vel at mærke øves af såvel teologer som ikke-
teologer, kristne som deister og ateister. Som en gene-
rel impuls måtte de kristne forsvare sig på et område,
hvor de tidligere mente at være bannerførere.

Hele den ovenfor givne fremstilling viser en udvik-
ling i retning af, at religion i stigende grad måtte vige i
fortolkninger af verden, kosmos og natur, som den
tidligere havde udtalt sig om ved hjælp af platoniske
og aristoteliske konstruktioner. Det afstedkommer
ny- og modtolkninger, som enten indskrænker religi-
on til mennesket selv (dets sjæl eller hjerte) eller
omvendt udvider det til at angå hele tilværelsen som
udtryk for det guddommelige, vel at mærke uafhæn-
gigt af den kristne dogmatik. En naturlig konsekvens
af denne udvidelse er netop tolerancen, for Gud kan
derfor give sig til kende, uden det som man hidtil for-
stod som en eksklusiv åbenbaring. Hos både Lessing
og Herder (og Schleiermacher og til dels Hegel) bliver
netop nyforståelsen af, hvad en åbenbaring er, til den
frigørende tolkning, for ”åbenbaring” er ikke længere
at forstå som indhold, men som form, som en måde at
se indholdet på, og den viser sig netop ikke i bekendel-
sen alene, men i praksis (jævnfør Lessings Nathan den
vise, hvor ’ringparablen’ sigter mod en afklaring, hvor
man lever sin tro). Her er også sammenhængen til
tidens udbredte medlemskab af frimurerloger, for for
så vidt vi kan bedømme, så de frimureriet som en
dogmeløs etisk kristendom.

Måske skulle man så for at forstå oplysningstidens
projekt ikke fokusere så meget på fornuften og
fornuftsbegrebet, men på at denne skulle tjene frihe-
den og frigørelsen. I givet fald kunne man foreslå, at
den banaliserede oplysningstid og -filosofi, som man-
ge i dag påberåber sig, præcist kendetegnes ved en
forestilling om frigørelse som noget friktionsløst og
udelukkende positivt, som en naturlig tilstand, ikke
som en skænket og/eller tilkæmpet, men dog skrøbe-
lig mulighed. Og måske kunne man så forstå sand
oplysning som det forsøg på frigørelse, som er sig van-
skelighederne – og på en paradoksal måde umulighe-
den – bevidst. Som Eugenio Barba har sagt i anden
sammenhæng: ”Det handler om frigørelse, og som
enhver frigørelse er den smertefuld”. Især, tør man
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måske tilføje, hvis man misforstår mennesket og ak-
kurat de bindinger, som den stedse selvmisforståelse
resulterer i. Utopien lurer netop der, hvor frihed ses
som en naturlig tilstand, som noget eller nogen ’bare’
har forhindret.

Det kan vi også lære ved fornuftig omgang med
historien, ikke mindst af historien om oplysning og
religion.
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Oplysningen, Oplysningstiden osv. er et fænomen,
som i høj grad er underlagt et vilkår, der ser ud til næ-
sten altid at gøre sig gældende med historiske epoker
eller tidsaldre: dersom de i eftertiden er identifikati-
onsdannende, f.eks. når nogen påberåber sig at være
arvtagere – nemlig at der indfinder sig en massiv ho-
mogenisering, overeksponeret entydiggørelse og ac-
centfremhævelse, som næppe er dækkende for det da-
tidige fænomen i dets samtidighed og selvforståelse.
Fænomenet gør sig f.eks. med iøjnefaldende styrke
gældende for renæssancen – der er tæt på at være ren
myte i nutidens opfattelse af fænomenet.

Heller ikke det, som allerede i samtiden blev kaldt
Oplysningen eller Oplysningstiden, går fri heraf. Taler
vi eksempelvis om det oplysningsfilosofiske aspekt af
Immanuel Kants (1724-1804), Adam Smiths (1723-
1790), Condorcets (1743-1794) eller d´Holbachs (1723-
1789) tænkning er sagen klar, og der er ikke de store
problemer. Men bruger vi – hvad der i og for sig kan
være god grund til – derimod samlebetegnelsen Op-
lysningen eller Oplysningstiden, så ændrer billedet
sig, for så er vi nødt til at homogenisere og selv skabe
et fænomen, der, når det lykkes, er en sammensmelt-
ning af en rekonstruktion og en konstruktion. Hvad,
vi således skaber gennem denne dobbeltmanøvre, er
et fænomen eller et billede, som formentlig ikke en
eneste af protagonisterne ville skrive under på som et
dækkende udtryk for, hvad de egentlig mente og ud-
trykte.

Når der, til trods for at fænomenet således glider
ophavsmændene af hænde, kan være grund til at tage
det op, skyldes det ikke mindst det basale forhold, at
der kulturelt, kulturhistorisk og idéhistorisk oftest
sker det, at virkningshistorien af et fænomen sjældent
knivskarpt er bundet til spydspidsformuleringer –

eller akademiske pedanterier – men som regel finder
sted, netop fordi eller i kraft af at der er foretaget en
homogenisering. Kulturen er aldrig smålig i sine ud-
viklingsgange – det sker først, når den forsøges om-
dannet til ideologi. Det følgende er et forsøg på homo-
genisering.

Den historiske ramme

I alle vesteuropæiske – og i mindre målestok også i en
del østeuropæiske – lande gjorde fænomenet Op-
lysning sig gældende. Centre var Frankrig, Skotland
og til dels Tyskland, men overalt i Vesteuropa var fæn-
omenet synligt. I Danmark var hovedrepræsentanten
Ludvig Holberg (1684-1754). Tidshistorisk er det som
med andre brede kulturelle fænomener problematisk
at operere med alt for skarpe snit. Men i fasen fra 1750
til 1800 er det iøjnefaldende, at Oplysningsprogram-
met – for det var et program – antager form og bliver
kulturelt signifikant. Der er en hændelse og en histo-
risk begivenhed, som omkranser oplysningens vitali-
tetsperiode, nemlig jordskælvet i Lissabon i 1755 og
Napoleons (1769-1821) magtovertagelse i 1799.

Jordskælvet fik stor filosofisk og kulturel resonans i
Europa, blandt andet bevidnet ved Voltaires (1694-
1778) Candide, der gjorde grin med Leibniz´ (1646-
1716) påstand om, at denne verden var den bedste af
alle mulige, et synspunkt, der var fremsat på baggrund
af teodicétænkning. Forsyns- og teodicétænkningen
blev på ganske kort tid smidt på historiens mødding. I
teodicétænkning, som kendes fra middelalderen og
fremefter, stiller man spørgsmålet: Hvordan går det
til, at en almægtig og god Gud kan skabe og styre en
verden, der rummer så megen ondskab og elendig-
hed? I forsynstænkningen, der omtrent er lige så gam-
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mel som den europæiske tænkning eller filosofi, for-
søger man at give en forklaring på, at verden, kosmos
eller universet som helhed betragtet er gennemstruk-
tureret af både orden, meningsfuldhed og retfærdig-
hed. Forsyns- og teodicégenren blev voldsomt angre-
bet og udhulet efter Lissabon. I filosofien havde empi-
rismen i længere tid undermineret den metafysik, som
såvel forsyns- som teodicétænkningen hvilede i. Da
jordskælvet så indtrådte, ramlede den gamle bygning
sammen og blev overladt til spot og glemsel.

Når Napoleons magtovertagelse kan stå som den
anden milepæl i oplysningens fase, skyldes det, at med
denne magtovertagelse sluttede Den Franske Revolu-
tion – der inkarnerede oplysningsideerne. Både før
Lissabon og efter Napoleons magtovertagelse var der
selvfølgelig i tænkningen oplysningsbestræbelser.Man
kan ikke have tænkning, uden at denne bestræbelse på
en eller anden måde gør sig gældende, men man kan
godt have tænkning, hvor oplysningsprogrammet ik-
ke er i centrum, som det var tilfældet før Lissabon; og
man kan have tænkning, hvor oplysning bliver mødt
med modoplysning – det vil sige en tænkning, der på

forskellig vis anfægter dele af og især accentueringen
af oplysningens program – som det blev tilfældet hur-
tigt efter, ja allerede under Den franske Revolution.

Kant og menneskets autonomi 

Få har med større eller bare lignende prægnans og
træfsikkerhed udtalt, hvad oplysningen gik ud på end
Kant. Han skrev i en artikel i 1784:

”Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyn-

dighed. Umyndighed er mangelen på evne til at betjene sig af

sin egen forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne

umyndighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mang-

ler, men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af

den uden en andens ledelse. Sapere aude! Hav mod til at betjene

dig af din egen forstand! Er altså oplysningens valgsprog” (Kant

1996 s. 71).

Sjældent er en kulturel opgave med så radikalt et ind-
hold blevet formuleret så tilsyneladende upolemisk,
uprovokerende, upatetisk og veltempereret. Først og

114 o p l y s n i n g e n s  t i d  o g  i d é

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:31  Side 114

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



fremmest understreger Kant menneskets myndighed
– det vil sige dets evne til selvbestemmelse (autono-
mi), hvilket er oplysningens grundtræk. At mennesket
kulturelt var autonomt betød, at det i sin egen be-
vidsthed rummede de indsigter, normer og regler, det
skulle lade sig lede af. Ideen kolliderede stort set med
alt forudgående, for den gjorde op med religiøse og
metafysiske systemer med kollektivt forpligtende ka-
rakter, ligesom den afviste traditionens gyldighed som
tradition. At autoritet, der baserede sig på vilkårlig-
hed, også blev anfægtet, siger sig selv.

Bemærkelsesværdigt er fraværet af indholdsmæs-
sige bestemmelser i den forstand, at Kant ikke – hvil-
ket ellers var det sædvanlige – udpeger en bestemt
samfundstilstand, en specifik statsform, en konkret
indretning af økonomien eller særegne moralske nor-
mer osv. Han var klar over, at dersom menneskets
autonomi var draget frem og udpeget som kernen, da
var ikke bare det væsentligste, men i en vis forstand alt
sagt. Det absolut væsentligste var to påstande: a) men-
nesket besidder potentielt autonomi, og denne bør
realiseres; b) autonomien har mennesket i kraft af dets
bevidsthed, der, skønt bundet til enkeltpersoner, altid
rummer almene træk.

Samfundsforståelsens 
videnskabeliggørelse

Oplysningen var generelt gennemsyret af tillid til
menneskets formåen, hvad enten det gjaldt det politi-
ske eller det økonomiske. Men også, hvad angik men-
nesket selv, nemlig dets evner og moralske habitus.
Man kan roligt kalde dens grundindstilling kulturop-
timistisk. Ikke sjældent byggede optimismen på en idé
om menneskets evne til perfektibilitet eller fuldkom-

menhed – en evne, der hverken var begrænset af natu-
ren eller arvesynden, som i tidligere tænkning havde
været stopklodser for fænomenet. Fuldkommenhe-
dens realisationsmedium var historien. Franskman-
den Condorcet skrev, mens han var på flugt under Den
Franske Revolution (som han støttede i starten), at 

”naturen ikke har sat nogen grænse for fuldkommengørelsen af

de menneskelige evner, det er ikke til at se en ende på menne-

skets evne til fuldkommengørelse … Uden tvivl kan disse frem-

skridt ske hurtigere eller langsommere, men der vil aldrig være

tilbageskridt, i hvert fald ikke så længe jorden beholder sin plads

i Universets system” (Condorcet 1976 s. 31).

I ikke ringe grad var den generelle optimisme næret af,
at man mente at have afsløret en stor hemmelighed,
nemlig historiens. I det forudgående århundrede var,
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1768).

Fig. 2 Statue af Kant i fødebyen Königsberg (nu Kalinin-

grad). Udført af Ch.D. Rauch, 1858-64.

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:31  Side 115

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



mente man, naturens hemmelighed opdaget i kraft af
den nye naturvidenskab. Den nye naturvidenskab, der
kvantificerede og var baseret på matematisering af
naturen, havde skrottet den gamle naturfilosofi, hvor
der blev opereret med hensigtsårsager i naturen. Nu,
derimod, drejede det sig ikke om at besvare ’hvorfor’-
spørgsmål, men derimod ’hvordan’-spørgsmål. Hem-
meligheden lå i, at det var afsløret, at naturen lod sig
beskrive, forudsige og især bemestre gennem en kvan-
tificerende tilgang.

I oplysningstænkningen var der en del forsøg på
uden videre at overføre denne optik på det samfunds-
mæssige, hvilket gav anledning til en række besynder-
lige teoridannelser, som ikke fik større resonans.
Opdagelsen af det samfundsmæssiges hemmelighed
kom ikke fra den kant, men derimod fra den økono-
miske tænkning.

Omkring 1750 fremlagde den franske hoflæge (og
økonom) François Quesnay (1694-1774) en skitse til
en økonomisk reform af de miserable tilstande i
fransk økonomi. Det nye i skitsen var, at økonomien
nu blev set som et sammenhængende system. Teorien
blev kaldt fysiokratisme (naturherredømme).

Sammenfattende var konsekvensen af Quesnays

synspunkt følgende: Dersom de økonomiske aktivite-
ter bliver overladt til sig selv, danner de et lovmæssigt
sammenhængende system, der selv sørger for syste-
mets fortsatte eksistens. Økonomien skabte selv orden
(en ”ordre naturel” – over for den kendte merkantilis-
tiske ”ordre artificiel”). Systemet løber ikke ud i kaos
eller lukker sig selv ned. Det frembringer med andre
ord forudsætningerne for sin fortsatte eksistens og
fungibilitet. Endvidere anses dette selvreproduktible
system for at være optimalt for frembringelsen af rig-
dom.

Her var tankerne, der grundlagde den økonomiske
videnskab som en selvstændig videnskab, udtalt. Nu
kunne økonomi betragtes i sig selv og uafhængigt af
politikken.

Quesnay havde ingen historiefilosofiske ambitio-
ner med det nye økonomiske system. Det havde hans
landsmand Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781)
derimod. Under inspiration fra Quesnay fik Turgot
den tanke, at hemmeligheden i historien og dens for-
løb lå i økonomiens form, rettere den måde, hvorpå
menneskene aftvang naturen subsistensmidler. Hur-
tigt blev tanken omsat i en idé om, at historien ikke er
tilfældig, kaotisk eller uden orden og retning. Men
heller ikke traditionelle forsynsmetafysiske eller Gud-
relaterede bestemmelser havde nogen mening. For ud
fra den økonomiske idé hævdede Turgot, at historiens
forløb hidtil var bestemt af naturbeherskelsesformen,
og at den hidtidige historie lod sig inddele i fire stadi-
er. Først var der jæger-fisker-stadiet, karakteriseret ved
at man levede umiddelbart i og af naturen; derefter
fulgte nomadestadiet, hvor naturen (dyr) delvist blev
tæmmet. Så kom det agrare stadie, hvor hele den ydre
natur i princippet var tæmmet, og endelig var man
trådt ind i det fjerde og sidste stadie, nemlig civilisati-
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Fig. 3 Markisen af Condorcet. 

Portræt fra det 18. årh., Versailles. 

Fig. 4 Francois Quesnay. Stik fra 1747, Versailles. 
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onens eller det borgerlige stadie. Her var naturen i
princippet generelt beherskbar, samtidig med at man
nu lå inde med nøglen til historiens hemmelighed,
nemlig at historiens forløb var bestemt af måden,
hvorpå overlevelsen økonomisk blev organiseret og
teknologisk udfoldet. Nu, da hemmeligheden var af-
sløret, kunne menneskene tage skeen i egen hånd.

Turgots synspunkter blev rendyrket hos periodens
store økonom, Adam Smith. I 1776 udgav han et af op-
lysningens vigtigste værker, nemlig The Wealth of
Nations. Det hedder heri:

”Politisk økonomi … har to forskellige formål: for det første at

sikre folket rigelig indtægt eller udkomme, eller – sagt mere

direkte – at sætte menneskene i stand til selv at sørge for en

sådan indtægt eller et sådant udkomme; og for det andet at skaf-

fe staten eller fællesvæsenet en indtægt tilstrækkelig til at dække

de offentlige funktioner. Det er den politiske økonomis opgave

at berige både folket og suverænen” (Adam Smith 1964, vol. 1, s.

375).

Smith overtog Quesnays og Turgots ideer om økono-
misk selvregulering – og formulerede også ideen om
autonomi, nemlig, som det fremgår af citatet, at det

drejer sig om at skabe vilkår, så menneskene selv kan
sørge for deres egen overlevelse. En af oplysningens
ideer var liberal-økonomien, som Smith blev hoved-
eksponent for. Men der lå mere i denne økonomiske
forestilling.

I forbindelse med stadieteorien (som Smith også
havde) var der blevet formuleret et begreb om civilisa-
tion. Distinktionen mellem ’os’ som de udviklede og
’de andre’ som barbarer er urgammel og findes ud-
trykt klart og tydeligt allerede hos Aristoteles (ca. 384-
322 fvt.), men for første gang kom der historie – eller
udvikling – ind i ideen. Som det hedder hos den skot-
ske oplyser Adam Ferguson (1723-1816): ”Det er ikke
kun det enkelte individ, der skrider frem fra barndom
til manddom, menneskearten selv udvikler sig fra
råhed til civilisation” (Ferguson 1996 s. 1). Hos fransk-
manden d´Holbach lyder det:

”Menneskets civilisering er ikke afsluttet én gang for alle.

Utallige forhindringer har hidtil modsat sig en nyttig erkendel-

se. En erkendelse, hvis fremskridt alene vil kunne forbedre vore

regeringer, love, opdragelsesformer, institutioner og vaner”

(d`Holbach 1773 s. 113).

Ideen om civilisation, der direkte oversat betyder bor-
gerliggørelse, var imidlertid ikke kun eller primært en
idé om udvikling frem til den daværende oplysnings-
tid forbundet med en stadieteori. I høj grad fungerede
ideen også som en selvopdragelsesnorm for oplysnin-
gen selv – den var, om man vil, en realistisk utopi for
fremtiden snarere end et ståsted for kritik af fortiden.
Derfor brugte man gennemgående ordet civilisation i
ental, og det var altid normativt. Først inde i 1800-tal-
let bliver begrebet mere deskriptivt, og nu taltes der
om civilisationer.

Fra oplysningens civilisation 
til modernitet

Ud af civilisationsforestillingen voksede lidt efter lidt
en langt mere slidstærk forestilling, nemlig ideen om
det moderne. På en række måder var civilisation og
modernitet synonyme, men alligevel kan det være vig-
tigt at adskille dem – ikke mindst fordi den normative
civilisationsforestilling efterhånden blev dæmpet; den
var for tæt på det oprindelige oplysningsprogram,
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samtidig med at modernitetsforestillingen viste slid-
styrke, også efter at oplysningstænkningens vitalitet
og programmatik var blevet anfægtet. Ikke mindst
gjorde modernitetsforestillingen sig fri af en alt for
bastant historiefilosofi (stadieteorien). Sjovt nok kun-
ne modernitetsideen også overtages ud fra en historie-
filosofi, der ikke var oplysningsfilosofisk, nemlig den,
som kommer til udtryk hos Johann Herder (1744-
1803) og Friedrich Hegel (1770-1831). Mens det hos
Smith og co. hedder, at historien udvikler sig på grund
af skift i naturbeherskelsen, så hedder det hos Hegel
(og til dels Herder), at historien udvikler sig på grund
af kulturens forhold til sig selv: historie er kollektiv
ånd, der altid forholder sig til sig selv gennem mod-
sætninger i kulturen. Men måske vigtigere: moder-
nitetsideen behøvede egentlig slet ingen historiefilo-
sofi som støtte, når den først var sat i verden.

Modernitetsforestillingen voksede ud af civilisati-
onsideen, og den har grosso modo holdt sig til den dag
i dag. Den bygger på en idé med fire dimensioner.
Nemlig menneskenes forhold til naturen, til de andre
mennesker, til sig selv og til det guddommelige. Disse
fire dimensioner skal dels hver især have et bestemt
indhold, dels skal de udvikle sig samtidigt.

For at naturforholdet skal være moderne, skal det ba-
sere sig på en helt igennem afsakraliseret omgang med
naturen, der udelukkende bestemmes som et reservo-
ir for frembringelse af midler til menneskenes overle-
velse. Menneskenes forhold til hinanden skal være
bestemt af, at det offentlige rum reguleres af i princip-
pet almengørbare og fornuftige principper (menne-
skerettighedserklæringerne fra 1776 og 1789 er forsøg
på just dette). Menneskenes forhold til sig selv skal –
som Kant hævdede – være bestemt ved myndighed
eller selvbestemmelse. Og endelig gælder om den fjer-
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Fig. 5 Ærkeenglen Michael som sjælesørger. Kalkmaleri,

Århus Domkirke, 1515-20. 
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de dimension, nemlig forholdet mellem mennesker
og det guddommelige, at det skal være et forhold, som
principielt kun udfolder sig i privatsfæren. Mens al
forudgående kultur på en eller anden måde havde haft
denne dimension i centrum i det offentlige, blev den
ikke opgivet under moderniteten, men den skiftede
plads og blev nu noget, som ikke angik det offentlige –
hvilket i og for sig er en ren konsekvens af ideen om
selvbestemmelse.

Når disse fire dimensioner udfolder sig samtidigt,
har vi modernitet. Og dersom de ikke udvikler sig
samtidigt, men f.eks. kun en eller to af dem udfolder
sig, har vi modernisering uden modernitet.

Denne adskillelse af modernitet og modernisering
kommer tydeligt frem, dersom vi ser på en nydannel-
se, der fulgte direkte af modernitetsprogrammet,
nemlig ændringen af legitimeringsformen og -ind-
holdet i forhold til det samfundsmæssige i bred for-
stand. Tidligere havde disse legitimationsformer og -
indhold haft deres fundament i religiøse forestillinger,
metafysiske doktriner eller traditionens overleverin-
ger – eller, og det er hyppigst, et miks af alle tre. Nu,
hvor historiens hemmelighed mentes afsløret, og
menneskene selv måtte se sig som historiens afgøren-
de aktører, sprængtes den gamle legitimationstype.
Legitimationen blev profan og tilknyttet tiden i den
forstand, at legitimation i princippet kun er bundet
til, hvad menneskene selv skaber af institutioner og
regler. Der er ingen højere instanser. Det betyder
blandt andet, at legitimation bindes til samtiden og
dennes umiddelbare fremtid. Endvidere at legitimati-
on hele tiden gøres til genstand for debat og kritik i
den offentlige meningstilkendegivelse, (den borgerli-
ge offentlighed) – et forhold, som nok skabte en vis
ustabilitet. Imidlertid blev denne overkompenseret af
et modgående forhold, nemlig at et sådant system har
en uhyre elasticitet og frem for alt et selvkorrektions-
potentiale, som aldrig før set.

Ideen om modernitet er formentligt en af oplys-
ningstænkningens største kulturelle frembringelser.
Den startede med afsæt i civilisationstænkningen,
men frigjorde sig fra denne og blev hen igennem de
følgende århundreder stående som en grundpille i
Vestens selvforståelse og samfundsmæssige samt kul-
turelle institutionaliseringer.

Menneskerettighederne

”Vi anser følgende sandheder for i sig selv at være ind-
lysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af
deres skaber er blevet begavet med visse ufortabelige
rettigheder; til disse hører liv, frihed og stræben efter
lykke, og for at sikre disse rettigheder er statsstyrelser
indsat blandt mennesker”.

Således lød det i 1776 i Den Amerikanske Uafhængig-
hedserklæring. Lidt senere – 13 år efter – lød det i
Paris: ”Menneskene er født og forbliver lige i deres ret-
tigheder; sociale forskelle må kun begrundes i den
almene nytte”.

De to formuleringer udtaler, på trods af at de er
lidt forskellige, ikke mindst i patos, menneskerettig-
hedserklæringernes absolutte kerne. Begge var de en
del af Oplysningens program. Nok byggede de begge
på den nye naturret, der havde udskiftet den klassiske
naturrets hierarkisering og anti-egalitarisme med
antihierarkisering af egalitarisme, som denne var ble-
vet formuleret adskillige årtier før den egentlige Op-
lysning. Men det var først oplysningstænkningen med
dens understregning af myndighed og krav om al-
ment begrundelige regler for trafikken i det offentlige
rum, der muliggjorde formuleringerne.

Den produktive kritik

Oplysningen gav lige fra starten anledning til opposi-
tion. Den har mange komponenter og facetter. Mest
uinteressant er positioner, der ganske enkelt forsøgte
idémæssigt at negligere fænomenet for udelukkende
at bekæmpe det med magt. En reaktionsform, der vel
var mest udbredt, men også – som tiden gik – uden
egentlig kraft til at hindre fænomenets udbredelse.
Mere slidstærke var positioner, der forsøgte at indar-
bejde dele af Oplysningen for samtidig at bekæmpe
andre.

Det var tilfældet med Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), der på en række afgørende punkter var oplys-
ningsfilosof, f.eks. i hans argumentation for lighed
blandt mennesker. Til gengæld var han ambivalent
eller skeptisk over for civilisationsforestillingen, som
den blev formuleret. Han gjorde opmærksom på, at
der med civilisationsstadiet ganske vist var indtrådt

119o p l y s n i n g e n s  i d é h o r i s o n t

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:32  Side 119

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



noget helt nyt, men til gengæld også skæbnesvangert.
For nu var der indstiftet en social rationalitet – civili-
seringens – som betød, at menneskene i radikal grad
kom til at udlevere sig til hinanden på anonymitetens
vilkår. Han gjorde, som den første, storbyen til sind-
billede på det moderne. Det vil sige en tilstand, hvor
den enkelte er udleveret – fremmedgjort kaldte han
det – til en sammenhæng, som det bare var underlagt,
og som det stort set ikke kunne genfinde sig selv i eller
præge. Rousseaus ambivalens har siden været fast
bagage i modernitetens udvikling.

Mens Rousseau var skeptisk og ambivalent, var
englænderen Edmund Burke (1729-1797) mere direkte
i opposition. Han udfoldede en gennemgribende kri-
tik af selve ideen om, at menneskene suverænt kan
skabe historie og indrette tilværelsen uden respekt for
tradition og uden ærbødighed over for religion. Men-

neskene var kun i kraft af en gigantisk illusion absolut
myndige eller autonome. Burke grundlagde hermed
konservatismen, som ganske vist er i opposition til
Oplysningen, men samtidig både er et barn af den og
hermed også en del af den. Konservatismens største
styrke lå ikke i en frontal opposition til Oplysningen
eller moderniteten, men derimod i en insisteren på
retten til ikke blindt at udlevere sig til det, der blev
kaldt fremskridtet.

Ved vejs ende

Som nævnt ebbede selve Oplysningstiden ud efter
Den Franske Revolution. Oplysningstanken og påbe-
råbelsen af Oplysningen fortsatte dog i de følgende
århundreder. I 1800-tallet var det først og fremmest
socialister og marxister, der forsøgte at knytte an til
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Fig. 6 Edmund Burke. Portræt af Sir

Joshua Reynolds (1767-1769). 
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oplysningsprogrammet, senere i århundredet blev de
flankeret af positivister, der også gjorde sig i 1900-tal-
let. Vi taler her om Europa og til dels USA. Men også
udenfor har der været forskellige tilknytninger til pro-
grammet.

I dag er Oplysningen eller moderniteten kommet
til vejs ende (i Vesten). Ikke sådan, at programmet er
fuldbragt, men sådan at de grundlæggende ideer er
indarbejdet som pragmatiske og vigtige regler i kultu-
ren og reguleringen af samfundslivet bredt betragtet.
Når vi nu kan tale om det moderne som kommet til
vejs ende, skyldes det ikke mindst det forhold, at der
for første gang midt i det moderne som en bred erfa-
ring gør sig det forhold gældende, at nok er det
moderne vigtigt – men det er ikke alt. At togene delvist
går til tiden, at vaskemaskiner letter livet, at der overalt
(i Vesten) er velfærdsstater (i forskelligt omfang), som
delvist sikrer imod total elendighed, at der er retssam-
fund, der sikrer imod vilkårlighed og retsløshed, at der
er parlamentariske demokratier med en vis grad af
legitimitet – alt dette er landvindinger i modernite-
tens navn og ånd. Men dybest set var og er Oplys-
ningen og moderniteten kun et pragmatisk fænomen.
Og det har ingen svar på tilværelsens store og dybe
spørgsmål. Forsøges disse undertrykt eller besvaret
med Oplysning eller modernitet, da er fænomenerne
ændret til regelret religionserstatning, og resultatet er
triumferende plathed og smart fordummelse.

Nok var Oplysningen ude på at lyse op, men meget
længe blev det glemt, at der ved fyrtårnets fod var
mørke. Nemlig det mørke der kom af, at erfaringer
blev undertrykt og spørgsmål overset. I dag synes det,
som om Oplysningen har vundet styrke i kraft af selv-
indskrænkning. Vi taler her om Vesten.
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Enhver tid er formentlig præget af mere eller mindre
sammenhængende opfattelser af liv, baseret på en
fascination af tidens teknologiske muligheder. Fra an-
tikken kender vi billedhuggeren Pygmalion, som for-
elsker sig i sin egen smukt tilvirkede skulptur, Gala-
thea. Med hjælp fra kærlighedsgudinden Afrodite
vækkes skulpturen til live, og den bliver til den perfek-
te kvinde i Pygmalions eget liv. I Mary Shelleys (1797-
1851) roman lader Victor Frankenstein sig inspirere af
såvel alkymi som oplysningstidens naturforståelse til
at skabe liv ud af sjælløs materie. Frankensteins ‘mon-
ster’ opstår således i laboratoriet i form af en grotesk
mandsperson, sammensyet af kropsdele fra forskellige
individer og vakt til live med lynet som gnist. Lige nu
gennemlever vi en periode med høje forventninger til
en fundamental afdækning af livets basisenheder på
grundlag af bio- og nanoteknologisk forskning. Sam-
tidig spirer en nysgerrig forventning til livagtige ro-
botters indtog i hjemmet frem. Hvor det så fører hen,
kan kun tiden vise.

Dette kapitel vil omhandle en teknisk-videnskabe-
lig opfattelse af liv og materie, som prægede fremtræ-
dende oplysningstænkere, og som fandt inspiration i
tidens meget livagtige maskiner. Det vil fremgå, hvor-
dan denne opfattelse falder sammen med en robust,
langvarig fascination i vestlig kultur af at skabe kun-
stigt liv; at gøre naturen eller det guddommelige kun-
sten efter og frembringe liv på mekanisk grundlag.
Kapitlet skal vise, at oplysningstiden har ydet sine vig-
tige bidrag til en lang tradition for at udtænke og til
tider også bygge maskiner, der efterligner mentale og
fysiske sider af menneskeligt liv – vel at mærke efter-
ligninger af, hvad man på samme tidspunkt i historien
opfatter som liv og livsytringer.

Jeg vil indledningsvis skitsere en tradition for at

skabe selvvirkende maskiner, en tradition der har rød-
der tilbage til antikken. Dernæst vil jeg diskutere
oplysningstidens mekanisk-materialistiske begribelse
af livet og virkeligheden. Herefter vil jeg gå nærmere
ind på nogle konkrete automat-magere og deres skab-
ninger. Undervejs vil jeg trække tråde frem til vores
egen tid.

Automatisk liv

Det er rimeligt at tale om en særlig automat-tradition
i den vestlige kultur med rødder i det antikke Græken-
land. Etymologisk har ‘automat’ netop rødder i det
græske ord ’automatos’, ’at handle af egen vilje’, ’at be-
væge sig selv’. I dag kender og bruger vi uproblematisk
automater i dagligdagen, f.eks. hæveautomaten der
godkender udbetalinger til kontohavere, spilleauto-
maten der afgør spillerens held og likviditet, ABS-
bremserne der afgør, om hjulet skal bremse eller over-
lade det til bilens andre hjul på iset vej, og automatiske
døre der går op af sig selv, når man nærmer sig. For os
er automaten et nyttigt, til tider underholdende, men i
hvert fald selvfølgeligt bidrag til dagliglivet. Men auto-
mater kan også være meget andet.

I antikken byggede man typisk automater som
legetøj eller for at demonstrere videnskabelige prin-
cipper. Flere af tidens opfindere anvendte såvel hy-
drauliske som pneumatiske og mekaniske principper i
deres automater. Ktesibios fra Alexandria (ca. 296-228
fvt.) regnes for den største opfinder i antikkens Græ-
kenland. Han grundlagde videnskaben om pneuma-
tik, der angår vand- og lufttryk, og han lavede blandt
andet en trykpumpe, som drev et vandorgel med en
panfløjte som basis. Heron fra Alexandria (ca. 10-75)
er formentlig den mest kendte blandt antikkens auto-
matbyggere (Drachmann 1963). Heron skrev bøger
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om matematik, pneumatik og mekanik samt en bog
om automatbyggeri, der blandt andet vejleder i at lave
automatteatre. Et automatteater er et dukketeater, der
virker af sig selv. Han pointerer, at man ikke må bygge
det større, end at tilskuerne kan være sikre på, der ikke
skjuler sig et menneske i det. Det vil nedenfor fremgå,
at denne pointe også knyttes til senere tiders automa-
ter. Tilskuerne kunne overvære, hvordan en Diony-
sos-figur udgyder ofre af mælk og vin fra sin skål,
mens bacchantinder (løsslupne, kvindelige dyrkere af
vinguden Bacchus) danser omkring til lyden af trom-
mer og bækkener – alt sammen drevet af et tungt lod.
Heron designede endvidere en mekanisme, der kunne
åbne en dør ved hjælp af primitiv dampkraft, samt
syngende og bevægelige fugle.

Fra omkring 1200-tallet begynder de store mekani-
ske ure at dukke op på rådhuse og kirketårne i euro-
pæiske byer, hvor byens borgere kunne have glæde af
dem. Urene udviklede sig til små mesterværker med
righoldige dekorationer. Gradvist udvikledes en tradi-
tion for at forsyne urskiven med menneskelige og
andre mekaniske figurer, der blev animeret på bestem-
te tidspunkter af døgnet i forbindelse med timeslage-
ne. Katedralerne i henholdsvis Strasbourg og Prag er

berømte for deres astronomiske ure, bygget i tiden
omkring 1400-tallet. I Strasbourg galer en hane fortsat
fem gange kl. 12.30 hver eneste dag, mens alle apostle-
ne defilerer forbi en Kristusfigur. Danmark kunne dog
også være med, og den tyske munk, Conrad Dasypo-
dius (ca. 1530-1601), der havde bidraget ved byggeriet
af urværket i Strasbourg, fik i opdrag at bygge et stort
astronomisk ur til domkirken i Lund, der dengang var
dansk. Værket var færdigt omkring år 1580. Endvidere
kan nævnes det astronomiske ur i Rosenborg slot,
bygget af Isaac Habrecht (1544-1620) i 1594, ligeledes
som en delvis efterligning af uret i Strasbourg. Disse
urværker rummer alle animerede figurer og viser uni-
versets bevægelser som udtryk for Guds skaberkraft.

I løbet af senmiddelalderen og renæssancen udvik-
lede automaterne sig til mere og mere avancerede ind-
retninger, og de blev efterhånden konstrueret uafhæn-
gigt af de store urværker.

I 1500-tallet genopdagede man Herons skrifter om
automater og deres design, og de blev oversat til latin.
Det førte blandt andet til skabelsen af hydraulisk
drevne automater i kunstige grotter i de store havean-
læg rundt om i Europa, blandt andet Francesco I’s
(1494-1547) slotshave i Firenze. Eksempelvis skabtes
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Fig. 1 Herons automatiske teater. Diagram af vægten, der

hviler på et lag af hirsefrø, som løber ud gennem et snævert

hul. En snor fra vægten driver akslen med hjulparret for-

neden, så teatret af sig selv kan rulle fremad og bagud i et

sammenhængede forløb. 

Fig. 2a Jaquet-Droz’ skriver fra 1774 siddende ved sin

pult. Figuren virker stadig og kan ses på Neuchatel 

museum for kunst og historie.

Fig. 2b Indmaden i Jaquet-Droz’ skriver fra 1774. 

Man ser tydeligt, hvordan et stort antal stifter på en valse

aktiveres og deaktiveres i en programmeret rækkefølge, 

der tilsammen fører til livagtige bevægelser af figurens

mange komplicerede dele.
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livagtige, dansende vandnymfer og hyrder samt vand-
orgler, der spillede for det tryllebundne publikum.

I 1700- og 1800-tallets Europa var der for alvor
kommet gang i både den tekniske kunnen og offent-
lighedens fascination af automater, ikke mindst
blandt den købedygtige overklasse. I Frankrig var det
muligt at erhverve sig en lang række miniature-auto-
mater, drevet af fjedermekanismer. Disse automater
var ofte særdeles avancerede indretninger og krævede
stor håndværksmæssig kunnen. Eksempelvis fandtes
en menneskelig figur, der kunne spille på dulcianer
(en fagotlignende fløjte), en pige der kunne skrive sit
eget navn, og en fugl med tre hundrede bevægelige
dele, der tillod den at baske naturtro med vingerne. I
almindelige borgerlige hjem begyndte automater dog
også at indfinde sig i denne periode, blandt andet i
form af såkaldte ’fløjteure’, det vil sige små mekaniske
pibeorgler, hvor stifter på en valse åbnede og lukkede

fløjtens ventiler, hvilket førte til afspilningen af korte,
populære melodier. Drivværket var i overvejende grad
urværk med tandhjul og fjedre til at sikre en stabil
gang i automaten.

Schweizeren Pierre Jaquet-Droz (1721-1790) bygge-
de i 1774 en uhyre avanceret automat, der stadig eksi-
sterer på Neuchatel Museum for Kunst og Historie:
Skriveren. Værket blev til omkring 1774 og udfoldede
sig for de måbende tilskuere som en velklædt dreng,
der sidder ved sin pult og skriver på papir med en fjer-
pen, som jævnligt dyppes i blækhuset. Skjult for pub-
likum arbejder en vældig kompliceret mekanisme, der
involverer fjedre, tandhjul, stænger og en valse med
mekanisk kodede sekvenser. Princippet kendes også
fra spilledåsen, hvor hver omdrejning af rullen frem-
kalder musik gennem anslag fra stifter, monteret på en
roterende valse, på en række metaltunger i en bestemt
rækkefølge og rytme. Jaquet-Droz’ dukke er særdeles
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livagtig og formår at skabe illusionen af menneskelige
bevægelser. Ikke bare kan den udføre en naturtro
efterligning af at skrive med en pen på papir, den for-
mår også at lave livagtige bevægelser med hovedet og
blinke med øjnene.

Skriverens livagtighed blev opfattet som mere end
blot leg i samtiden, hvilket måske bedst illustreres ved
dens skriftlige produktion. Man så nemlig den meka-
niske dukke nedfælde de berømte ord, udtænkt og
formuleret af filosoffen René Descartes (1596-1650):
”Cogito, ergo sum”, ”jeg tænker, altså eksisterer jeg”.
Hvis nogen enkelperson havde næret tanken om
mekanisk liv for 1700-tallets befolkning, var det netop
Descartes. Man kan med nogen ret betegne Jaquet-
Droz’ skriver-automat som et håndfast symbol på
Descartes’ opfattelse af eksistensens grundlag: For det
første adskillelsen mellem den fysisk-kropslige sub-
stans og den symbolproducerende sjælesubstans. For
det andet, at en fuldt ud troværdig udvisning af livsyt-
ringer er mulig på et rent mekanisk grundlag. Dette
peger på en vigtig side ved automaternes betydning i
Europa i denne periode: En mekanisk repræsentation
af liv, der ikke var til at skelne fra naturligt liv med det
blotte øje, kunne fuldt berettiget opfattes som liv. Det
vil med andre ord sige, at hvis bestemte egenskaber
kunne iagttages hos et individ – menneske eller ikke-
menneske – blev det anset som tilstrækkelig manifes-
tation af liv blandt flere af samtidens naturforskere.
I de næste afsnit vil jeg komme nærmere ind på dette
livs-kriterium. Indledningsvist følger en skitse af Des-
cartes’ filosofiske betydning for flere materialistisk
indstillede oplysningstænkere og deres forsøg på at
koble liv og mekanik sammen.

Descartes, mekanik 
og den udstrakte materie

René Descartes’ indflydelse på moderne tænkning er
vidtrækkende, men vil ikke blive behandlet her. Jeg vil
kun fremhæve hans filosofiske sammenknytning af
den fysiske krop med den mekanistiske opfattelse af
virkeligheden, der udviklede sig i Europa i denne peri-
ode. Mekanicisme kan her forstås som den opfattelse,
at virkelighedens fænomener ikke er andet end fysiske
legemer i bevægelse, alene påvirket af kausale kræfter
som i et urværk, hvor samtlige involverede kræfter og

forbindelser kan forstås og kortlægges af os menne-
sker. Isaac Newtons (1642-1727) mekaniske fysik stod
selvsagt i centrum af en sådan norm.

Kroppen, til forskel fra sjælen, tilhører den region
af virkeligheden, der er udstrakt i rum og tid, siger
Descartes. Den tilhører med andre ord den ydre, ma-
terielle virkelighed, der er kendetegnet ved ganske få,
men til gengæld helt overensstemmende egenskaber,
herunder den udstrækning i længde, bredde og dybde,
som foreligger i objektet. Disse egenskaber er alle af-
ledt af materiens udstrækning. Alle hændelser og be-
givenheder i materiens verden er i en basal forstand
mekaniske bevægelsesforandringer. De mekaniske lo-
ve har dermed almen gyldighed i den udstrakte natur,
mens det unikke ved mennesket – sjælen eller jeget –
som sagt falder uden for de udstrakte legemers do-
mæne i kraft af sin særegne natur, skænket os af Gud.

Descartes var optaget af anatomiske studier og for-
klarede blandt andet, hvordan nerver og muskler
måtte være bygget, for at den særlige “livsånd”, givet af
Gud, kunne bevæge vores lemmer. Faktisk bør vi ikke
forbavses over den omfattende række af bevægelser,
legemet kan udføre uden viljens medvirken, slet ikke
når man ved:

”hvad mennesker kan lave i retning af automater, maskiner, der

kan bevæge sig uden at behøve ret stort antal dele i sammenlig-

ning med den masse knogler, muskler, nerver, pulsårer, blodårer

og alt det andet, der findes i ethvert organisk legeme. Man kan jo

nemlig betragte menneskelegemet som en maskine, der er lavet

af Guds hænder og derfor uendelig meget bedre indrettet og

med langt vidunderligere bevægelser end dem, mennesker kan

opfinde” (Descartes 1955 s. 75).

Han fortsætter med at sige, at hvis man havde sådanne
maskiner – her anes både fascination og forhåbning –
så ville vi ikke kunne ”erkende, at de ikke på ethvert
punkt havde disse dyrs natur” (Descartes 1955 s. 75). Vi
ville således være tvunget til at anerkende, at disse
maskiner besidder liv på relevant vis.

Efter Descartes’ mening følger det blandt andet af
denne bestemmelse, at dyr ikke kan lide, for smerte-
oplevelsen hører til i sjælens domæne. Dyr kan besid-
de en række legemlige erfaringer, en ’legemlig sjæl’,
men de har ikke fornuftens gave og kan derfor ikke
have smerteoplevelser, fordi smerte først opstår i lille-
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hjernen i overgangen mellem nerver og sjæl. Dyr er
derfor, logisk set, udelukkende mekaniske indretnin-
ger, styret af lovmæssigheder som alt andet i det
mekanisk indrettede, materielle univers. De klagende
lyde, de måtte udstøde, kan alene henføres til deres
mekaniske indretning, ikke til emotionelle tilstande.
Det er velkendt, at Descartes skabte sig selv væsentlige,
ja uoverstigelige problemer med at knytte sjælen og
kroppen sammen i en konsistent lære om menneskets
væsen. Hans substans-dualisme med sjælen og lege-
met som virkelighedens to fundamentale regioner,
skaber da også fortsat debat som et brydsomt metafy-
sisk livsgrundlag, der synes svært at lægge bag sig.

På det idémæssigt-filosofiske plan skylder oplys-
ningstidens mekanistiske opfattelser som sagt en del
til René Descartes. Han har uden tvivl påvirket mange
oplysningsfilosoffer med sin meget velbeskrevne teori
om kroppens mekaniske virkemåde, herunder analo-
gien mellem organiske legemer og mekaniske maski-
ner og de lovmæssigheder, der gælder for disse. Det er
samtidig rimeligt at sige, at hans overvejelser om liv
har fremstået for oplysningstænkerne som en inspire-
rende, men ikke tilstrækkelig gennemtænkt indled-
ning på den mekanistiske genbeskrivelse af livets
grundlag. Oplysningsfilosoffen Julien Offray de La
Mettrie (1709-1751) udtrykte meget direkte, at han
opfattede Descartes’ position som fejlslagen på en
række centrale punkter, men: ”han kendte dyrets na-
tur. Han var den første, der klart kunne demonstrere,
at dyr er rene maskiner. Efter en så vigtig opdagelse,
som kræver en så stor intelligens fra hans side, er det
kun en tølper, der ikke kan tilgive ham hans fejl” (La
Mettrie 1994 s. 71).

Oplysningstidens materialisme

Mekanisk liv skiftede langsomt betydning i perioden
fra 1600 til 1700-tallet. Descartes’ substansdualisme
havde udelukket, at sjælen kunne reduceres til meka-
nisk liv; den er givet af Gud. Men i takt med kritikken
af Descartes’ sjæl-legeme-dualisme og dens iboende
selvmodsigelser og en støt stigende kvalitet af de tek-
niske instrumenter spirede en materialisme frem.
Denne strømning opstod i tæt sammenhæng med dels
den opfattelse, at videnskabelige eksperimenter kunne
afsløre naturens faktiske design og dels oprøret mod

kirkens monopol på viden om livets grundlag. Man
kan sige, at flere oplysningstænkere lagde afstand til
1600-tallets fokus på repræsentationen som et fyldest-
gørende udtryk for tingenes natur. De var motiveret af
en stigende interesse for at forstå de mekanismer, der
producerer sådanne repræsentationer, der alene er
ydre tegn på liv.

I henhold til en radikal udgave af den mekanisk-
materialistiske opfattelse, der udvikledes i intellektu-
elle kredse i 1700-tallets Frankrig, kan virkeligheden
beskrives og forklares udtømmende på basis af meka-
niske modeller og med udgangspunkt i et materielt
indrettet univers. Det er derfor også typisk, at ateisme
er knyttet sammen med den mekanisk-materialistiske
opfattelse. Tænkere som Denis Diderot (1713-1784),
Julien Offrey de La Mettrie og baron d’Holbach (1723-
1789) udtrykte denne opfattelse ganske nøgternt; vir-
keligheden består af fysiske legemer, hvis bevægelser,
simple som komplekse, er reguleret af bestemte lov-
mæssigheder – fuldstændig som et mekanisk urværk.
Dette univers står uden en skaber. Den nye naturvi-
denskabelige erkendelse behøver ikke spekulative, te-
leologiske principper, forårsaget af en ’første bevæger’.
Man kan sige, at dette standpunkt udtrykker en kon-
sekvent oplysningsideologi: Der kan ikke eksistere
nogen spekulativ autoritet over eller ved siden af rati-
onel viden, ’raison universelle’, baseret på empirisk
videnskab. Synspunktets kerne vil næppe forekomme
fremmed for os i dag, navnlig under indtryk af den
aktuelle diskussion mellem erklærede ateister og reli-
giøse grupper i Danmark og i andre moderne stater.
Virkeligheden skal beskrives udtømmende i rationelt
begribelige og empirisk testbare hypoteser om de san-
selige tings grundlag og forandring. Her er referencen
til den moderne fysiks faderskikkelse, Isaac Newton,
meget direkte. Enhver dogmatisk metafysisk forestil-
ling, f.eks. om en indgribende guddom, bidrager kun
som en overflødig præmis, der ikke tilføjer yderligere
til den videnskabelige udforskning af naturen. Tvært-
imod modarbejder sådanne forestillinger dette arbej-
de.

Ikke alle oplysningsfilosoffer var af denne overbe-
visning. Voltaire (1694-1778) var selv en arg modstan-
der af fanatisme og spekulativ formørkning af ånden,
hvilket han ofte gav udtryk for med sin skarpe, satiri-
ske pen. Alligevel ville han ikke afskrive Gud som ska-

129l i v e t s  m e k a n i s k e  g r u n d l a g

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:32  Side 129

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



beren af universet. Tværtimod anså han det som u-
tænkeligt, at et ordnet kosmos var opstået ved et til-
fælde. I analogi med urværkets velordnede indretning
som bevis på en urmager, så han universets orden som
et bevis på Guds rolle som konstruktør og højeste
intelligens. Hvor andre gudtroende ville forfalde til
mere eller mindre passiv hengivelse, anså Voltaire ikke
Gud som en instans, der foretager indgreb i sit værk.
Han udtrykker dermed tilslutning til en deistisk hold-
ning, der vandt frem i denne periode. Deismen siger
netop, at Gud har skabt verden, men derefter undlader
at gribe ind i den. Hvad moral angår, fandt Voltaire, at
menneskelige handlinger udviser så stor regularitet, at
det uden videre kan sammenlignes med de fysiske
kræfter i Newtons mekaniske univers. Derfor kan man
tillade sig at antage universelle love også på moralens
område. Følger vi blot den fornuftige morals love, er
vi i overensstemmelse med Guds plan. Fornuftens 
veje er med andre ord i overensstemmelse med Guds
plan, derfor kunne gudstro og oplysning forenes hos
Voltaire.

Denis Diderot, hovedredaktøren på encyklopædi-
en, afviste den metafysiske grundholdning i Voltaires
sammenligning med urmageren. Accepterer man en
evolutionær udvikling af naturen, er det overflødigt at
antage eksistensen af en skaber. Naturen er totaliteten
af kreative forandringer, enhver af disse forandringer
kastes ud i alle områder af naturen, således at denne
vedvarende fornyes. Det er på den måde naturen selv,
der leverer de fornødne brikker til virkelighedens
udvikling, hvorfor der ikke er behov for at indføre en
skaber af værket.

Det er instruktivt at sammenligne tvisten mellem
Voltaire og Diderot med den aktuelle debat mellem
tilhængere af Darwins evolutionsteori og kristne krea-
tionister (se evt. Jacob Wolfs Rosens Håb fra 2005, der
forsvarer ideen om intelligent design; se også
http://www.actionbioscience.org/evolution/nhmag.h
tml for en sober pro et contra-diskussion). Kreatio-
nister anvender et begreb om ’intelligent design’ til at
argumentere for eksistensen af en unik form for intel-
ligens, underforstået: Gud, der har designet vores for-
nuftigt indrettede univers. En så avanceret indretning
ville ikke kunne opstå ved simpel evolution, lyder ar-
gumentet i tråd med Voltaire. Modstanderne af teori-
er om intelligent design vil derimod henvise til evolu-

tionsteorien og dens naturvidenskabeligt forankrede
udviklingsbegreb, der forklarer forandring ved begre-
bet om naturlig selektion. Ved en sådan sammenlig-
ning skal man dog huske på, at forholdene for dati-
dens oplysningsfilosoffer på mange måder stod i
modsætning til nutidens debatklima. I dag vil det
typisk være tilhængerne af en kreationistisk forståelse
af liv, der har en bevisbyrde. I 1700-tallet var det til
gengæld med en vedvarende risiko for kirkens for-
dømmelse og straf, at man drog Guds skaberkraft og
herredømme i tvivl. Lad mig vende tilbage til, hvad
der blev anset som kriterium på liv i 1700-tallet.

Julien Offray de La Mettrie fremhæves ofte som
den mest radikale blandt de radikale materialister,
måske mest som følge af titlen på hans stadig meget
omtalte bog: L’homme Machine, der blev udgivet ano-
nymt i 1748 i Holland, hvortil han var flygtet efter kir-
kens fordømmelse af ham i Frankrig. Da myndighe-
derne i Holland finder ud af, hvem der er forfatter til
bogen, må han atter tage flugten, denne gang til
Preussen, hvor Frederik den Store (1712-1786) accepte-
rer hans tilstedeværelse.

La Mettries værk, L’homme Machine, der kan over-
sættes som Menneske-maskinen, står som et utvetydigt
angreb på enhver sjæl-legeme-dualisme: Tanker næres
og udvikler sig fra organerne, og da hjernen er nær
hjertets pumpe, vil den derfor modtage mere blod end
andre organer: ”Se nu her; alle sjælens evner afhænger
i den grad af en passende organisering af hjernen og af
hele kroppen, da disse evner tydeligvis blot er selve
hjernen. Der er tale om en vel-oplyst maskine” (La
Mettrie 1994 s. 59).

Vi besidder ganske vist lidt flere tandhjul og fjedre
end det mest perfekte dyr, hvilket allerede Descartes
havde påpeget. Men hvorfor skulle menneskets andel i
naturens love gøre det mindre til en maskine end alle
andre væsener? Ud fra en sådan betragtning fandt La
Mettrie ikke, at der var behov for at antage eksistensen
af en selvstændig sjæl. Naturforskeren Abraham
Trembley (1710-1784) havde i 1741 fundet ud af, at
ferskvandspolypper, der blev delt i laboratoriet, var i
stand til at regenerere, så der opstod lige så mange hele
polypper, som der var dele af den oprindelige polyp,
og disse nye polypper var i stand til at leve videre på
normal vis. La Mettrie så dette som vidnesbyrd om, at
livet simpelthen er en egenskab ved materien. Sjælen
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er derfor ikke nødvendig for livets opståen eller ved-
ligeholdelse, men blot et overfladisk, unødigt fæno-
men. Med henvisning til naturforskeren Albrecht von
Hallers (1708-1777) muskelstudier, gjorde La Mettrie
gældende, at hver del af menneskelegemet fungerer og
bevæger sig ud fra egne principper. Denne iagttagelse
var for ham udtryk for eksistensen af det, han be-
nævnte den ’selvbevægende materie’. Og et sådant
princip ydede for La Mettrie et tilstrækkeligt grundlag
for at forklare enhver livsytring. Kroppen og sjælen er
således to sider eller niveauer af den samme ’kreative
natur’ (se Gert Balling 2004 s. 75 f.). Automaten opfat-
tede La Mettrie, næppe overraskende, som en me-
ningsfuld og dækkende analogi til mennesket, fordi
den kan ’handle af sig selv’. Betydningen af netop
denne analogi er dermed, at mennesket ikke er en
hvilken som helst maskine; mennesket er en automat.

Fra repræsentation til simulation

Den amerikanske videnskabshistoriker Jessica Riskin
har fremført tesen, at det var de filosofiske ideer om
sammenhænge mellem automater og liv, der ændrede
sig markant i perioden fra 1600 til 1700-tallet. Den
række af teknologiske instrumenter og materialer, der
var til rådighed for automatbyggerne i Europa, ændre-
de sig derimod ikke afgørende i perioden:

”I realiteten forblev dette ret konstant fra det sene 16. århundre-

de, hvor mekaniske musikinstrumenter begyndte at inddrage

cylindre med stifter, over tilføjelsen af elektriske motorer i det

tidlige 20. århundrede. Men den måde, disse mekanismer blev

udfoldet på, ændrede sig radikalt: designet af automaten blev i

stadig stigende grad ikke blot et spørgsmål om repræsentation,

men om simulation” (Riskin 2003 s. 605).

”Simulation” skal her forstås som eksperimentelle
modeller, hvorudfra man kan opdage egenskaber ved
naturlige genstande. Vi kender det eksempelvis fra
den meget omfattende udforskning af computer-ba-
seret ’kunstig intelligens’ i 1970’erne og 1980’erne. I
denne forskning var det en gennemgående opfattelse,
at velfungerende, digitale simulationer af mentale
egenskaber udgjorde realistiske modeller af, hvordan
en række menneskelige, intellektuelle færdigheder
virker. Med andre ord mente tilhængere af kunstig in-

telligens, at sådanne modeller kunne give indsigt i det
mentale livs basale mekanismer, eller mere forpligten-
de, at de ligefrem er mentalt liv (Olesen 2003).

Descartes havde tidligere peget på, at hvis iagttage-
ren ikke kan skelne en mekanisme fra en organisme,
f.eks. en mekanisk and fra en levende, så må vi ”erken-
de”, at de er ens. 1700-tallets materialister var ikke blot
interesseret i at opdage mekanismer, men også i at for-
stå hvad materien består af. I forlængelse af denne
interesse opstod en optagethed hos tidens automat-
byggere af at udvikle og indarbejde livagtige materia-
ler og teksturer. Man var for eksempel optaget af at
bygge kredsløbssystemer. De skulle bringes til at fun-
gere ligesom naturlige systemer gennem anvendelsen
af elastiske materialer til venerne. Jacques de Vau-
canson (1709-1782) anvendte blandt andet det nye
materiale gummi til sit projekt med at udvikle en
’bevægende anatomi’. Jaquet-Droz anvendte tilsvaren-
de forskellige livagtige materialer som læder og kork
til at genskabe den form for blødhed og lethed, der
kendetegner levende væsener.

I deres respektive bestræbelser på at imitere “livets
stof” sigtede automatbyggerne efter at simulere liv i
forskellig form. Håbet var at få delene i automaten til
at virke ligesom delene i levende, organiske systemer
for derved at presse og udforske grænsen mellem kun-
stigt og naturligt liv til det yderste. Man ser en tydelig
forskel mellem denne mere filosofiske tilgang til auto-
mat-byggeri og fortidige bestræbelser på at skabe un-
derholdende automater. Der herskede således i anden
halvdel af 1700-tallet en optimistisk tro på, at automa-
ter kunne bidrage til at afsløre naturens faktiske
design.

Sat på spidsen, afhang tidens mest radikale materi-
alisme af, at der faktisk blev skabt automater, som
kunne understøtte berettigelsen af denne absolutte
tillid til materien på bekostning af sjælen og den gud-
dommelige skaberkraft. Det interessante og måske og-
så lærerige er, at automatbyggerne synes at have haft et
mere afbalanceret forhold til disse grundlagsspørgs-
mål end de mekanistiske filosoffer som Diderot og La
Mettrie. I næste afsnit vil jeg kredse yderligere om
dette tvetydige spørgsmål, om liv kan imiteres eller
simuleres i en automat.
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Det mekaniske livs grænse

Jacques de Vaucansons mekaniske and var et vende-
punkt i spørgsmålet om livets automatiske grundlag.
Vaucanson fremhæves ofte som den store automat-
bygger i oplysningstiden. Ikke bare lavede han en
række berømte automater, han skabte også den auto-
matiske væv, før Joseph Marie Jacquards (1752-1834)
navn blev uløseligt knyttet sammen med den industri-
elle væveteknik. Voltaire berømmede ham ligefrem
som Prometheus’ rival. La Mettrie anså Vaucansons
automater som et meget lovende udtryk for, at hans
egen teori om livets mekanisk-materielle grundlag og
organisering stod lige over for at finde en konkret rea-
lisering. Han var blandt andet overbevist om, at det
kun var et spørgsmål om tid, før Vaucanson ville blive
i stand til at frembringe talende og ikke blot fløjtende
automater.

Vacanson skabte en række automater af særlig raf-
fineret art. De tre mest berømte er Fløjtespilleren,
Anden og Fløjte-og trommespilleren, alle skabt i årene
1738-1740. Fløjtespilleren var lavet af træ og i naturlig
størrelse og kunne spille på en tværfløjte ved hjælp af
en blæsebælg og et sindrigt mekanisk system. For at få
den til at virke, krævedes der omfattende indblik i
tungens og læbernes anatomi, da lydhullerne skal luk-
kes og luftstrømmen skal formes og doceres på yderst
kompliceret vis. Ved konstruktionen af fløjte- og
trommespilleren gik Vaucanson et skridt videre i sin
imitation af naturligt liv ved at beklæde fingrene på
automaten med skind. Denne automat kunne endvi-
dere spille hurtigere på fløjten, end noget menneske
var i stand til, hvilket gav varsler om en skabning, der
overgår sin skaber. Maskinens overlegenhed opfattes
sommetider som udtryk for dårskaben i vores trang til
at ville overgøre naturens skaberkraft, herunder fryg-
ten for at maskinerne overtager magten – senest set i
Matrix-trilogien.

Den fordøjende and, le Canard Digérateur, var
uden diskussion et mekanisk vidunder. Den kunne
drikke vand, pjaske rundt i det med sit næb og lave
gurglende lyde. Den var videre i stand til at rejse sig op
på benene, lægge sig ned, strække sig, bøje nakken,
bevæge vinger og hale og sågar bevæge sine fjer. Det
helt usædvanlige ved denne mekaniske fugl var imid-
lertid, at man kunne iagttage, hvordan den indtog

føde i form af korn og majsstykker, fordøjede det og
slutteligt producerede ekskrementer.

Vaucanson betonede direkte imitationen af for-
døjelsesprocessen som det centrale aspekt ved sin
mekaniske fugl. Han fremhævede, at han ikke blot
ville vise en maskine, men også en proces. Faktisk var
det gjort muligt at se ind i andens indre via en perfore-
ring af dens forgyldte kobberfjer.Vaucanson hævdede,
at disse processer var kopieret fra naturen, hvor føde-
emnerne blev opløst efter indtagelsen ligesom hos vir-
kelige dyr. Han tilføjede dog, at han ville vente med at
vise dette til senere. Andens forbløffende livagtighed,
hvad angår fordøjelsesprocessen, rejste en debat i
samtiden blandt fysiologer om, hvorvidt fordøjelse
var en kemisk eller en mekanisk proces. Inden der var
gået mange år, blev det imidlertid klart, at Vaucanson
formentlig omgik sandheden lemfældigt, hvad lighe-
den med naturlige fordøjelsesprocesser angår. En iagt-
tager opdagede i 1783, at anden ikke producerede eks-
krementer fra den føde, den indtog (Riskin 2003 s.
609). Ja, faktisk var der slet ikke tale om en proces,
hvor noget forsvinder ind i den ene ende og efterføl-
gende kommer forarbejdet ud af den anden. Kornene
nåede ikke længere end til andens hals, samtidig med
at afføringsproduktet formentlig var produceret af en
naturlig and og derefter monteret i andens bagende.

Hvorvidt Vaucanson bevidst ønskede at vildlede
folk eller ej for at overbevise om den mekaniske ands
lighed med organiske andefugle, er ikke så afgørende i
forhold til at forstå oplysningsfilosoffernes stærke op-
tagethed af automaten som model for at forstå de
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virksomme mekanismer bag naturligt liv. Hverken
anden eller Vaucansons andre mekaniske vidundere er
bevaret, så vi kender ikke den faktiske indretning af
disse skabninger. Det er værd at bemærke, at søger
man i dag oplysninger om Vaucansons værk, vil man
jævnligt blive præsenteret for en bestemt tegning af
andens fordøjelsessystem, der ofte tillægges Vaucan-
son selv. Imidlertid blev tegningen lavet af en senere
opfinder som illustration af hans forestilling om,
hvordan fordøjelsesprocessen finder sted i en automa-
tisk and. For mig at se viser cirkulationen af denne
illustration som et autentisk indblik i den mekaniske
ands fordøjelsesproces noget om tidens fascination af
mekaniske frembringelser.

Riskin peger på to sammenhængende træk, der i
særlig grad gør Vaucansons and bemærkelsesværdig:

”Den første var hans interesse i at reproducere den indre proces.

Og den anden og ikke mindre vigtige var den antagelse, der sty-

rede hans arbejde, at efterligningen af livets indre processer

havde grænser. Anden med dens delvise svindel virkeliggjorde

både den mekaniske simuleringsproces og dens grænser”

(Riskin 2003 s. 610).

Det er Riskins tese, at Vaucansons arbejde viser, at en
række af 1700-tallets automatbyggere ikke slet og ret
var mekanicister, der for enhver pris ville demonstrere
livets mekanisk-materielle grund. Tværtimod var de
optaget af at udforske grænserne for det mekaniske,
menneskeskabte liv sammenlignet med naturligt liv.
Hun peger på, at Vaucanson skabte sine automater i

en periode, der var præget af usikkerhed om gyldighe-
den af filosofisk mekanicisme. Selv Diderot og andre
overbeviste materialister afstod fra en helt entydig
reduktion af liv til mekanik, siger Riskin. Perioden bar
præg af den form for dobbelthed, der kan findes i
Vaucansons and: Liv er mekanisk – liv kan ikke kopie-
res i en maskine. Vi har levet med denne dobbelthed
lige siden, hævder Riskin. Et eksempel som kunstig
intelligens, eller den mere aktuelle diskussion om
robotters livagtighed, understøtter vel denne hævdel-
se. Genskabelsen af liv er så nærliggende, takket være
avanceret teknologi, men samtidig fremstår det kon-
krete automatiske liv som en reduktion af ’rigtigt’ liv.
Lad mig afslutte med at beskrive en anden berømt
automat og dens rolle i at præge 1700-tallets forståelse
af automater og liv. Vægten lægges her på den særegne
kraft, der indgår i fascinationen af automaten. Til-
skuerne yder i mange tilfælde selv en væsentlig del af
den magi, der gør det kunstige liv levende.

Automatens sociale forankring

Wolfgang von Kempelen (1734-1804), en aristokratisk
finmekaniker af slovakisk oprindelse, byggede i slut-
ningen af 1760’erne en skakautomat som underhold-
ning for den østrigsk-ungarske kejserinde Maria The-
resia (1717-1780). Von Kempelen tillagde ikke selv
automaten andet end underholdningsmæssig betyd-
ning. Skakautomaten, snart kendt som ’Skaktyrken’,
syntes imidlertid for sine tilskuere at besidde overbe-
visende, mentale evner – ikke mindst fordi den spille-
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Fig. 3 Kobberstik-illustration af, hvordan en senere auto-

matbygger fra 1800-tallet har forestillet sig, at Vaucansons

fordøjende and er indrettet. Bemærk pilene, der markerer

de væsentlige handlingssteder i andens indre.

Fig. 4 Kobberstik-illustration af Baron von Kempelens

automatiske Skaktyrk, siddende bag et bord med et skak-

spil. Fra Karl Gottlieb von Windischs bog Briefe über den

Schachspieler des Hrn. von Kempelen, nebst drei Kup-

ferstichen die diese berühmte Maschine vorstellen

(1783). 
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de overbevisende skakpartier, som regel med den selv
som vinder.

Von Kempelens Skaktyrk blev altid præsenteret på
den samme måde. Når tilskuerne og modspilleren
trådte ind i det rum, hvor automaten stod, så de et
stort fladt skab. Bagved sad en imposant, orientalsk
udseende mandsfigur i fuld størrelse, rygende på sin
langpibe. På skabets øvre flade var der fæstnet et skak-
spil, som tyrkens blik var rettet mod. Som tryllekunst-
neren på scenen ville von Kempelen åbne såvel forsi-
den som bagsiden af skabet. Indeni så man et uhyre
kompliceret arrangement, bestående af tandhjul,
stænger, trisser og valser. Han oplyste derpå skabets
indre med et stearinlys for at vise, at der ikke skjulte
sig nogen i skabet. Som forskræp til skaktyrkens op-
træden i London var der forfattet en folder med titlen
Inanimate Reason, det vil sige Livløs fornuft. Heri
fremgik det, at “De ser på en og samme tid den nøgne
automaton med klæderne løftet op, med skuffen og
alle dørene i skabet åbne” (gengivet fra Shaffer 1996 s.
66). Læg mærke til tekstens skel mellem ‘automat’ og
‘skab’.

Von Kempelen trak derpå skakautomaten op, så
den kunne spille omkring et dusin træk, hvorefter
spillet kunne begynde. Til akkompagnement af støjen
fra tandhjulene og de andre bevægelige dele flyttede
tyrken elegant sine brikker med venstre hånd, og han
nikkede diskret med hovedet, når modstanderen var
sat skak. Han ville også flytte modspillerens brik, hvis
den blev sat forkert. Afslutningsvis ville han værdigt
bukke for modstander og tilskuere efter endt kamp –
typisk med ham selv som vinder.

Takket være automatens meget livagtige egenska-
ber og fascinationskraft blev den i de følgende årtier
vist frem mod betaling i en lang række af Europas
store byer. Skaktyrken spillede blandt andet mod Na-
poleon Boneparte (1769-1821). Charles Babbage (1792-
1871), der byggede et berømt forstadie til den moderne
computer, differensmaskinen, så endvidere tyrken
spille i London og blev dybt påvirket af spektaklet. I
forlængelse af det stigende kendskab til automatens
livagtige adfærd og evner bølgede der en ophedet
diskussion i midten af 1780’erne om livets mekaniske
grundlag.

Som med andre berømte automater fra perioden
herskede der stor uenighed om dens virkemåde. Her-

under blev det debatteret, om mekanik er et tilstræk-
keligt grundlag for at spille skak, og endnu bredere,
hvorvidt man overhovedet kan skabe et fornuftvæsen
på et helt igennem mekanisk grundlag. Skeptikerne
afviste således, at en automat som tyrken kunne spille
skak, da mekanik aldrig i sig selv kan udgøre et til-
strækkeligt grundlag for at spille rationelt:

”Maskinen kan ikke frembringe så mange forskellige bevægel-

ser, hvis retning ikke kan forudses, uden at være under konstant

påvirkning af et intelligent væsen” (Shaffer 1996 s 68).

Man diskuterede indædt sammenhængene mellem
intelligens, mekanik og skjulte aktiviteter. Der var
mange spekulationer om, at der skjulte sig et skakkyn-
digt barn eller en skakkyndig dværg i skabet, om end
den form for liv ikke var blevet spottet. Det var samti-
dig svært at forestille sig, hvor et menneske skulle
skjule sig i det tætpakkede skab, når tilskuerne oven i
købet selv kunne kigge ind i det, før spillet begyndte.
Først mange år efter von Kempelens død i 1804 påviste
en engelsk matematiker, Robert Willis (1800-1875),
gennem en række opmålinger, at der faktisk var rigelig
plads i skabet til at skjule en fuldvoksen – skakkyndig
– mand. Støjen fra tandhjulene tjente alene til at skju-
le lydene fra den menneskelige skakspiller. Willis
offentliggjorde sine opmålinger og konklusioner i et
skotsk filosofisk tidsskrift i 1821, og han anførte blandt
andet om muligheden af en rent mekanisk skakspiller:

”De bevægelser, der udgår fra den, må nødvendigvis være be-

grænsede og ensartede. Den kan ikke tilegne sig og udøve den

menneskelige hjernes evner, den kan ikke laves, så den kan vari-

ere sine operationer, så den kan tage højde for skakspillets uen-

delig mange varianter. Dette er alene intellektets område”

(Shaffer 1996 s. 72).

Shaffer knytter en interessant pointe sammen med
1700-tallets offentlige fascination af skaktyrken og
muligheden for mekanisk fornuft. De evner, vi til-
lægger automaten, afhænger i stort omfang af vort eget
arbejde; af de menneskelige evners kulturelt usyn-
liggjorte virksomhed, der understøtter automatens
livagtighed. Den moderne skakcomputer behøver
ganske vist ikke hjælp fra et menneske, skjult i meka-
nikken, for at virke. En chip kan rumme både skakreg-
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ler og kombinationer, der overgår evnerne hos de fleste
habile spillere, men ikke desto mindre er computerens
skakevner et kollektivt produkt. Kun ved at modparten
villigt opfatter maskinen som rationel modspiller med
et mål om at vinde partiet, kan spillet gennemføres på
en meningsfuld måde. Vi tillægger også lommeregne-
ren aritmetiske kundskaber, til trods for at den strengt
taget ikke kan regne noget ud, men blot udfører fast-
lagte funktioner. Det er os, der tillægger den disse yder-
ligere evner. Skaktyrkens evner som troværdig skak-
spiller blev på tilsvarende måde understøttet af den
kollektive fascination af menneskeskabt, automatisk
intelligens.

Afslutning

I vores egen tid synes det tydeligt, at i hvert fald drøm-
men om at kunne skabe livets grundstrukturer på
basis af rationelle, teknovidenskabelige principper og
fysiske modeller lever i bedste velgående. Her tænkes
på markante, nutidige fænomener som kunstig intel-
ligens, gensplejsning, nanoteknologi og robotteknolo-
gi. Dagspressen, sommetider bakket op af forskere,
fremfører jævnligt profetier om store gennembrud –
ventende lige om hjørnet – med hensyn til at forstå
livets basale mekanismer. De mere dristige forudsiger
endvidere en snarlig tilsynekomst af menneskeskabt
liv, hvad enten det drejer sig om klonede mennesker
eller robotter med menneskelignende egenskaber. I
næsten samme åndedrag opstår debatter om det for-
svarlige i at trodse naturens grænser for liv, med ind-
læg fra både moralsk og pragmatisk side. Alle disse
argumenter tillægges forskellig betydning, så at sige
afstemt efter tidens toneklang. I en kulturkreds, hvor
teknologiske og videnskabelige fremskridt anses som
væsentlige og ligefrem nødvendige bidrag til menne-
skets udvikling, kan det ofte synes svært at komme
med vægtige argumenter imod det kunstigt skabte liv.
Oplysningstiden har ydet sine væsentlige bidrag til
vores aktuelle opfattelser af, at der findes et teknolo-
gisk-mekanisk grundlag for liv, og at vi mennesker
kan opdage og udnytte dette grundlag, hvad enten det
er til gavnlige formål, for at tilfredsstille en basal nys-
gerrighed eller for at overkomme naturens begræns-
ninger. Man kan også overveje, som det blev gjort i det
forrige afsnit, om 1700-tallets og vor egen tids tillid til
automatens livagtighed hviler på dens egne, unikke

evne, eller på menneskets drømme og forhåbninger
om efterligning af naturens processer. I så fald må vi
indse, at det er et kollektivt, vedvarende arbejde at
gøre det livløse livagtigt; at omforme fascinationskraft
til livskraft. Nogle gange lykkes det, og andre gange
fejler forsøget, men snart vil atter nye fascinerende
maskiner dukke op, som vi kan tilføre liv.
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Kosmologi, der her skal forstås som læren om univer-
set eller den fysiske verden i dens helhed, har indtil det
20. århundrede nok så meget været et område for filo-
soffer (og til dels teologer), som det har været en
videnskab for fysikere og astronomer. ”Verden” i
astronomisk forstand blev ofte identificeret med sol-
systemet, mens stjerneverdenen eller det såkaldte
sideriske univers blev opfattet som en fjern og util-
gængelig del af de himmelske regioner, man ikke
kunne vide noget om. Endnu i 1830’erne hævdede den
franske filosof Auguste Comte (1798-1857) i sit positi-
vistiske pionerværk Cours de philosophie positive, at
kendskab til stjernernes fysiske og kemiske forhold var
en umulighed, hvorfor astronomerne skulle nøjes
med at studere de mere nære himmelobjekter. Det er
ikke nogen heldig anbefaling.

På trods af den udprægede skepsis, de fleste fysike-
re og astronomer havde med hensyn til kosmologi, var
området en levende del af oplysningstidens lærdoms-
liv, og det er i denne periode, man oplever de første
famlende forsøg på at koble kosmologien til astrono-
mien og derved til fysik og matematik. Man kan sige, at
denne proces først bar frugt i 1785, da William Herschel
(1738-1822) i England offentliggjorde sin række af af-
handlinger i Philosophical Transactions under den fæl-
les titel On the Construction of the Heavens. Heri gav
han en kraftig udvidelse af det astronomiske perspek-
tiv, inklusive observationelt baserede spekulationer
om Mælkevejens størrelse og form. Men Herschels
form for astronomisk kosmologi var på ingen måde
typisk for oplysningstiden, hvor forbindelsen til filo-
sofi endnu var langt stærkere, end den var til astrono-
mi. Universet blev hovedsagelig studeret i form af spe-
kulativ kosmologi, det vil sige filosofiske overvejelser
om universets størrelse, struktur og mulige udvikling.

I disse overvejelser indgik også elementer af fysik og
astronomi samt en god portion teologi, i det mindste
på det retoriske plan. Med Isaac Newtons (1642-1727)
nye mekaniske fysik og især hans universelle gravitati-
onslov var der i det mindste skabt et grundlag, hvorpå
man på en tilsyneladende videnskabelig måde kunne
diskutere kosmologiske spørgsmål.

Man kunne tro, at ”kosmologi” – læren om kos-
mos – går tilbage til den græske oldtid, men uanset
navnets oprindelse er det først omkring 1700, det
optræder i den lærde diskurs. Første gang, navnet
figurerer i en bogtitel, er vistnok i 1701, nemlig i den
engelske naturhistoriker Nehemiah Grews (1641-1712)
Cosmologia sacra, et værk der endnu var helt i den teo-
logiske og mosaiske tradition. Først med filosoffen
Christian Wolffs (1679-1754) Cosmologia generalis fra
1731 blev ordet almindeligt og endda fashionabelt i den
akademiske verden, vel at mærke stadig i en betyd-
ning, hvor astronomi ingen væsentlig rolle spillede.
Mens ”kosmologi” altså først blev almindeligt blandt
de lærde i 1730’erne, så havde verdensbeskrivelser eller
kosmografier en længere tradition. Af betydelige vær-
ker, hvis titel indeholdt dette ord, kan nævnes Peter
Apianus’ (1495-1552) Cosmographia fra 1524 og Jo-
hannes Keplers (1571-1630) berømte Mysterium cos-
mographicum fra 1597. For en dansk bog kan henvises
til københavneren Hans Nansen (1598-1667), hvis
Compendium cosmographicum udkom i 1633. Endelig
var ”kosmogoni” – læren om verdens oprindelse og
udvikling – fra 1600-tallets midte emnet for en række
teorier, der dog i realiteten var geogoniske – læren om
jordens oprindelse og udvikling – snarere end kosmo-
goniske, idet de gav forskellige bud på jordens skabel-
se og opbygning.

I modsætning til hvad man ofte kan læse, var det
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uendelige univers ikke alment accepteret i oplysnings-
tiden, hvor det tværtimod var et sjældent forekom-
mende og noget uvelkomment begreb både blandt
filosoffer og astronomer. Der var ikke tale om en over-
gang From the Closed World to the Infinite Universe,
sådan som titlen lyder på en vigtig bog, videnskabs- og
idéhistorikeren Alexandre Koyrè (1892-1964) skrev i
1957. Ideen om det uendelige univers var naturligvis
velkendt siden oldtiden, og den havde været diskuteret
i slutningen af 1500-tallet af nogle af de tidlige koper-
nikanere, især Thomas Digges (ca. 1546-1595) og Gior-
dano Bruno (1548-1600). På trods af at Newton 100 år
senere argumenterede for et uendeligt univers jævnt
fyldt med stjerner, vandt ideen ikke generel accept i
oplysningstiden. I ingen af de artikler af kosmologisk
relevans, der fandtes i den franske Encyclopédie, blev
universet beskrevet som uendeligt – det var en karak-
teristik, der var reserveret Gud. Den mere eller mindre
newtonsk inspirerede kosmologi blev i 1700-tallet
udviklet til en række storslåede scenarier af blandt
andet Thomas Wright (1711-1786) i England, Pierre-
Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) i Frankrig
og Johann Heinrich Lambert (1728-1777) i Tyskland.
Men også herhjemme, i det noget perifere dansk-nor-
ske dobbeltmonarki, var der en vis interesse for de
store kosmologiske spørgsmål. Ikke blot holdt man sig
orienteret om, hvad der foregik i det store udland,
enkelte lærde bidrog til den filosofisk-kosmologiske
genre med afhandlinger, der tåler at blive nævnt også i
en international sammenhæng. Vi skal senere især se
på afhandlinger af to dansk-norske naturfilosoffer,
nemlig Sorø-professoren Jens Kraft (1720-1765) og den
yngre bergensiske matematiker Fredrich C.H. Arentz
(1736-1825).

Arven fra Newton

En stor del af den teoretiske eller spekulative kosmo-
logi i 1700-tallet stod i gæld til de tanker om verdens-
rummet, Newton gjorde sig i slutningen af det 17.
århundrede, eller som på anden vis blev associeret
med den newtonske mekaniske fysik. Det er derfor
vigtigt at vide, hvad Newtons tanker herom var. Mens
Newton knap nok nævnte kosmologiske spørgsmål i
førsteudgaven af Principia fra 1687, beskæftigede han
sig med disse i den lidt tidligere afhandling De syste-

mate mundi, der blev udgivet som tillæg til tredjeud-
gaven af Principia fra 1726. Også i sit andet hovedværk,
Opticks fra 1704, kommenterede han spørgsmål af en
kosmologisk art, hvilket han ligeledes gjorde i sin vig-
tige brevveksling med teologen Richard Bentley (1662-
1742) fra 1692-93. Brevvekslingen med Bentley blev
først udgivet i 1756, men i form af Bentleys A Con-
futation of Atheism fra 1693 var en væsentlig del af ind-
holdet allerede kendt på den tid.

Newtons univers var mekanisk, men hverken de-
terministisk eller renset for åndelige og vitale princip-
per. Mens metaforen, der sammenligner universet
med et perfekt urværk, var populær i det 17. århundre-
de og ikke mindst blev flittigt brugt af Leibniz (1646-
1716) og hans tilhængere, så var det et billede, Newton
aldrig benyttede sig af. Leibniz og andre af Newtons
kritikere mente, at den fuldkomne Gud nødvendigvis
måtte have skabt et fuldkomment univers, hvilket ikke
harmonerede med Newtons univers, der var i en sta-
dig tilstand af forfald. Ganske vist sørgede gravitati-
onsloven for at holde planeter, sol og stjerner i lige-
vægt, men gnidningskræfter og gravitationelle pertur-
bationer – ændringer i himmellegemernes baner –
ville over lange tidsrum betyde, at stabiliteten ophør-
te, og at verdenssystemet ville forfalde. Netop af denne
grund opererede Newton med en slags vitale, kon-
struktive principper af en åndelig eller guddommelig
art, der ville modvirke det forfald, den mekaniske
fysik forudsagde; og skulle det gå helt galt, kunne man
altid regne med Guds direkte indgriben. Men det ville
jo sige, at Gud havde skabt en maskine, der med jævne
mellemrum måtte repareres, hvilket Leibniz og flere
andre fandt, var ”en meget sær opfattelse”, ja nærmest
var blasfemisk.

Som Leibniz skrev i 1715:

”Ifølge deres [newtonianernes] doktriner vil Gud den almægti-

ge fra tid til anden trække uret op; for ellers ville det holde op

med at gå. Det forekommer, at han ikke havde tilstrækkelig ind-

sigt til at lave en evig bevægelse … Efter min mening, så er der

altid den samme styrke og aktivitet i verden, blot passerer den

fra en del af verden til en anden, i overensstemmelse med natu-

rens love og den vidunderlige præ-etablerede orden”.

Men hertil svarede Newton, eller rettere dennes tals-
mand Samuel Clarke (1675-1729), at en sådan verdens-
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opfattelse var i betænkelig nærhed af deisme og
krypto-materialisme. Det var for Newton af afgøren-
de vigtighed at understrege, at Gud var mere end blot
en dygtig urmager, der engang havde skabt universet
og derefter havde trukket sig tilbage for at overlade det
fysiske univers til sig selv og de indstiftede naturlove.
Mens Leibniz var uenig med Newton på mange områ-
der, blandt andet om rummets og tidens natur, så var
han enig i, at det materielle univers måtte være uende-
ligt i udstrækning. Mens der ikke kunne være nogen
rumlige grænser, mente han nok, der kunne være en
tidslig grænse, svarende til universets begyndelse.
Dette spørgsmål indgik i diskussionen med Clarke,
der hævdede, at tidens uendelighed fulgte af Leibniz’
filosofi.

Newtons univers var et dynamisk system, hvori der
var en nøje balance mellem destruktive og konstrukti-
ve kræfter, en finjusteret balance der til syvende og
sidst kunne spores tilbage til den gode Guds design.
Dette gjaldt for universet i dets helhed såvel som for
solsystemet, sådan som han klargjorde det i sin korre-
spondance med Bentley. Denne korrespondance er
blandt andet vigtig, fordi Newton her forlader sin tid-
ligere idé om et begrænset stjernesystem i et uendeligt
rum og i stedet argumenterer for et rum, der i hele sin
uendelighed er omtrent ensartet fyldt med stjerner.
Hvis den materielle verden var endelig, f.eks. bestod af
en enorm masse stjerner fordelt kugleformigt om-
kring solsystemet, så ville gravitationen sørge for, at
alle stjernerne til sidst samlede sig i en eneste, gigan-
tisk centralmasse. Newton undersøgte derfor et uen-
deligt system af stjerner, men måtte også her erkende,
at det kun kunne være i gravitationel ligevægt, hvis
stjernerne var meget præcist lokaliseret i forhold til
hinanden. Alligevel mente han, at et sådant system var

muligt, ”i det mindste ved hjælp af en guddommelig
kraft”. I Confutation of Atheism bekræftede Bentley,
hvad Newton havde lært ham:

”Ud fra fortsættelsen af denne verdens arkitektur og orden i så

lang tid, som dens alder antyder, må man nødvendigvis slutte til

Guds eksistens. For hvis universet var uendeligt, kunne fiksstjer-

nerne ikke være i faste positioner, men ville naturligt samle sig

og blande det ene system [af stjerner] sammen med det andet”.

Vi har her den første version af det såkaldte gravitati-
onsparadoks, som Newton tydeligvis forstod, men
ikke kunne formulere matematisk. Dette lykkedes kun
to hundrede år senere, da den tyske astronom Hugo
von Seeliger (1849-1924) viste, at et uendeligt system af
stjerner ikke kan være stabilt, såfremt gravitationslo-
ven er gyldig i hele universet.

I sin korrespondance med Newton mente Bentley,
at hvis et legeme blev påvirket af en uendelig stor kraft
fra dets ene side, og også af en uendelig stor kraft fra
den anden side, så måtte det netto være i ligevægt (det
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Fig. 1 William Herschels spejlkikkert fra 1783. Med dette

kraftige instrument var Herschel i stand til at kortlægge

store dele af Mælkevejen og derved give kosmologien et

bedre observationelt grundlag.
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vil sige være kraftfrit). Men Newton påpegede, at reg-
nestykket ∞ – ∞ = 0 ikke er gyldigt. Han skrev til
Bentley:

”Hypotesen om, at stoffet først er ligeligt spredt ud over himle-

ne, er, efter min opfattelse, uforenelig med hypotesen om en

iboende gravitation, hvis ikke der er en overnaturlig kraft til at

forene dem, og derudfra må en guddom sluttes. For hvis der er

en iboende gravitation, er det nu umuligt for stoffer på jorden

og alle planeterne og stjernerne at udspringe fra den og blive

ligeligt spredt ud over himlene uden en overnaturlig magt; og

det er vist, at hvad der ikke fra nu af kan blive til uden en over-

naturlig magt, kunne aldrig førhen blive til uden samme kraft”.

Bentleys kosmologiske problemer vedblev med at
interessere Newton i de følgende år. I 1694 talte han
med den skotske matematiker David Gregory (1659-
1708) om universets stabilitet og sagde ifølge Gregorys
notater, at ”et vedvarende mirakel er nødvendigt for at
forhindre solen og fiksstjernerne i at støde sammen
med hinanden på grund af gravitationen”. Det frem-
går af en række udkast, at Newton tænkte sig at gå
nærmere ind på stabilitetsproblemet, men det blev
aldrig rigtig til noget.

Kants himmelske naturhistorie

I oplysningstiden fremkom flere kosmologiske syste-
mer af filosofisk og til dels spekulativ art. I overens-
stemmelse med tidens dyrkelse af fornuft og videnska-
belig erkendelse fremstillede forfatterne til disse syste-
mer dem som videnskabeligt baserede, men i realiteten
var forbindelsen til astronomiske målinger og den
newtonske fysik beskeden. Allerede i sin første bog,
Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen
Kräfte fra 1749, havde den 25-årige Immanuel Kant
(1724-1804) beskæftiget sig med kosmologiske speku-
lationer, idet han ud fra teologiske argumenter hævde-
de, at der måtte eksistere andre verdener end vores.
Mens rummet i vores verden er karakteriseret ved at
have tre dimensioner, ville rummet i de andre verdener
have alle mulige andre dimensioner. Da Kant nogle år
senere læste et uddrag af englænderen Thomas
Wrights An Original Theory of the Universe (1750), blev
han inspireret til at udvikle sit eget verdenssystem,
hvilket skete i den lille bog Allgemeine Naturgeschichte

und Theorie des Himmels fra 1755. Dette arbejde hører
næppe til Kants mest kendte, men det indtager en vig-
tig placering i kosmologiens historie, ikke mindst fordi
det præsenterede en naturalistisk udviklingshistorie
for universet i dets helhed. For første gang siden de
oldgræske atomister blev universet fremstillet i et kon-
sekvent dynamisk perspektiv, netop som en naturhi-
storie for himlen, sådan som fremhævet i titlen. Skønt
Kant flittigt henviste til Gud og gjorde sig umage for at
præsentere sin kosmologi som teistisk, var skaberens
rolle i realiteten indskrænket til den oprindelige ska-
belsesakt. Der er tale om en deistisk snarere end en tei-
stisk kosmogoni. Modsat Newton, men i overensstem-
melse med René Descartes (1596-1650) og Leibniz,
havde Kant ikke brug for stadige mirakler for at holde
verdensmaskinen i gang. Som han skrev: ”En opbyg-
ning af verden, som ikke opretholder sig selv uden et
mirakel, har ikke den karakter af fasthed, som er et
kendetegn for Guds valg”.

Enhver kosmogoni må have et udgangspunkt, og
Kant startede med et oprindeligt, guddommeligt
skabt kaos af hvilende partikler fordelt i et uendeligt
tomrum. Han mente, at dette oprindelige og ustruk-
turerede anarki var mekanisk ustabilt og skitserede en
gravitationel mekanisme, hvorved der ville dannes
kondensationer. I overensstemmelse med Descartes
hævdede Kant, at naturlovene determinerede den
videre udvikling af verden: Det oprindelige kaos ville
nødvendigvis udvikle sig til ordnede materielle struk-
turer, til et bestemt kosmos. For at undgå, at alle par-
tikler via den tiltrækkende gravitation samlede sig i en
enorm masse, så Kant sig nødsaget til at indføre fra-
stødende kræfter mellem partiklerne. Men disse fra-
stødende kræfter havde en ad hoc-karakter, idet han
ikke kunne forklare dem, og desuden var han ude af
stand til at udlede den roterende bevægelse, der var et
afgørende træk i hans verdensbillede. I fysikkens sprog
vil man sige, at hans kosmologi stred imod bevarelsen
af impulsmomentet. Dette var dog i 1755 ingen alvorlig
indvending, da denne bevarelsessætning endnu ikke
var blevet alment formuleret og anerkendt. Under alle
omstændigheder mente Kant at kunne give en kvalita-
tiv forklaring på solsystemets dannelse, og han fort-
satte med at redegøre for, hvordan endnu større struk-
turer blev dannet, så de roterede omkring et fælles
center.
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Ifølge Kant ville den oprindelige kondensation af
partikler foregå i et tilfældigt centrum, der så virkede
som kim for yderligere kondensationer. Dette betød,
at der var et slags centrum i verden, hvilket umiddel-
bart er i strid med en anden af Kants doktriner, nem-
lig universets uendelighed. Kant var klar over proble-
met, men hævdede, at selv om der i en geometrisk for-
stand ikke kan være et centrum i et uendeligt system,
så kunne man i en fysisk betydning godt kalde det
oprindelige kim for et center. I modsætning til næsten
alle tidligere kosmogonier var stofskabelsen hos Kant
ikke noget, der kun fandt sted i forbindelse med den
oprindelige og guddommelige skabelsesproces. Uni-
verset måtte være rumligt uendeligt, for alt andet ville
være uforeneligt med Guds almagt. Gud havde dog
ikke skabt universet i dets nuværende form, for det
havde gennem umådelige tidsrum udviklet sig fra det
oprindelige kaos under indflydelse af de universelle
naturlove. Og denne udvikling indebar samtidig en
slags kontinuert skabelse, hvor aktivitet, liv og organi-
sering til stadighed udviklede sig til højere niveauer:

”Skabelsen er ikke et øjebliks arbejde ... den fortsætter med at

virke gennem hele evighedens følge og med stadig voksende

grad af frugtbarhed. Gennem millioner og hele myriader af mil-

lioner af århundreder vil der hele tiden dannes nye verdener og

verdenssystemer ... Skabelsen bliver aldrig færdig eller fuldstæn-

dig. Den har for så vist begyndt engang, men vil aldrig ophøre.

Den vil altid have travlt med at skabe nye scener i naturen, nye

legemer og nye verdener”.

Kants kosmologi havde et storslået og originalt per-
spektiv. Hans verden var ikke skabt fiks og færdig af
Gud for omkring 6.000 år siden, som det ellers var
almindeligt at mene, og som den bibelske kronologi

syntes at støtte; nej, skabelsen gik ”myriader af millio-
ner af århundreder” tilbage i tiden, hvilket i praksis
betød, at det tidslige perspektiv var lige så uendeligt
som det rumlige. Hvad mere er, Kants dynamiske ver-
densbillede indeholdt ikke blot en stadig proces af
skabelse, men også af forfald. Hele verdener ville for-
svinde og blive ”fortæret i evighedens afgrund”, for det
var i enhver tings natur, at den engang ville gå til grun-
de, og dette gjaldt også for universet i dets helhed.

”Men vi må ikke begræde forfaldet af en verdensbygning som et

egentligt tab for naturen ... Skabelsens uendelighed er så stor, at

i forhold til den selv er en verden eller en mælkevej af verdener

som et menneske, der betragter en blomst eller et insekt i for-

hold til hele jorden”.
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Fig. 2 Ideen om mange – måske uendelig mange – verde-

ner eller stjernesystemer fascinerede mange af oplysningsti-

dens tænkere. Her er den symbolsk illustreret i Thomas

Wrights An Original Theory of the Universe (1750), hvor

Guds øje våger i centret for hver af de mange verdener.

Wrights fremstilling var den direkte inspiration for Kants

kosmologi.
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Kant spekulerede endda over, at hele universet, eller
dele af det, måske engang ville vende tilbage til sin
oprindelige kaotiske tilstand for blot at genopstå, og at
denne proces ville fortsætte en uendelighed af gange.
Der ville komme et kosmisk Götterdämmerung, et rag-
narok hvor alting gik til grunde, men ud af katastrofen
ville et nyt univers opstå. Kant skrev om ”denne natu-
rens Føniks, som brænder sig selv blot for at genopstå
i fornyet ungdom fra asken, gennem en uendelighed
af tid og rum”.

Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Him-
mels blev ingen succes og var i mange år nærmest u-
kendt. Dette skyldtes ikke blot, at forlæggeren gik ban-
kerot, så det meste af oplaget aldrig kom på markedet,
men også at bogen udkom anonymt. Desuden opstod
der snart andre tanker hos Kant. I sin berømte Kritik
der reinen Vernunft fra 1781 kom han til den konklusi-
on, at begreber som alder og omfang er meningsløse,
når de anvendes på universet i dets helhed. Universet
kunne ikke være genstand for mulig erfaring og kunne
derfor ikke tilskrives objektiv eksistens; det var et så-
kaldt regulativt princip og som sådan kun af heuristisk
værdi. Indirekte tog Kant således afstand fra sin tidli-
gere kosmologiske teori. Selv om bogen i 1797 kom i en
ny udgave, blev den først alment kendt fra midten af
det 19. århundrede, især efter Hermann von Helm-
holtz (1821-1894) i et foredrag i 1854 havde henledt op-
mærksomheden på den. En engelsk oversættelse kom
først i 1900 og en fransk i 1886. Det er i denne henseen-
de værd at nævne, at Kants ungdomsværk blev oversat
til dansk så tidligt som 1806, da officeren og oversætte-
ren Christian Pflueg (1728-1809) besørgede udgivelsen
af Almindelig Naturhistorie og Theorie over Himmelen.
Pflueg havde tidligere oversat Kants skrifter om antro-
pologi og logik, og han baserede sin oversættelse af
kosmologien på den tyske nyudgave fra 1797.

Krafts filosofiske kosmologi

Den norskfødte matematiker, fysiker og naturfilosof
Jens Kraft var en værdig repræsentant for oplysnings-
tidens idealer. I en lejlighedstale fra 1761 noterede han:

”Forstandens Oplysning er Hovedsagen i det Menneskelige ...

den er Staternes Liv, alle enkelte Personers Lykke, Kilden til al

virkelig Lyksalighed, og den store Styrke i alle vore Foretagende

... Fornuftens Dyrkelse haver bragt Mennesket til sin sande

Høide”.

Det kan lyde naivt, men for Kraft var det et ideal, ikke
en realitet. Han var meget vel klar over, at der skulle
kæmpes for fornuften og imod de stadig herskende
fordomme og obskure tanker. Jens Kraft var en af de
meget få danske videnskabsmænd, der i 1700-tallet
forstod og repræsenterede den newtonske fysik og
verdensanskuelse. Han kom til Danmark allerede som
5-årig, og efter studieårene på Borchs Kollegium tog
han i 1744 på en rejse til udlandet, hvor han blandt
andet overværede Wolffs forelæsninger i Halle og
mødte fremragende matematikere og fysikere som
Johan Bernoulli (1667-1748), Daniel Bernoulli (1700-
1782), Jean d’Alembert (1717-1783) og Alexis Claude
Clairaut (1713-1765). Netop på den tid var striden mel-
lem cartesianismen og newtonianismen ved at blive
afgjort til sidstnævntes fordel, og da den unge Kraft i
1746 vendte hjem til Danmark, var han særdeles kom-
petent i og overbevist om den newtonske fysik. Året
efter blev han udnævnt til professor i fysik og mate-
matik ved det netop genetablerede Sorø Akademi og
desuden indvalgt i det eksklusive Videnskabernes
Selskab, der var blevet grundlagt i 1742. Blandt hans
første arbejder var en afhandling i selskabets skrift-
række, Betænkninger over Neutons og Cartesii Syste-
mata, hvori han leverede en systematisk kritik af den
cartesianske fysik og modsvarende argumenterede for
det newtonske verdensbillede.

I sin afhandling fra 1747 konkluderede Kraft, at
mens det cartesianske system var urimeligt og endda
inkonsistent, så stemte Newtons fysik perfekt med de
mest pålidelige erfaringer, herunder med de bedste
astronomiske observationer. Desuden var det new-
tonske system overlegent ud fra et metodologisk syns-
punkt, da det indeholdt færre hypoteser og var mere
enkelt og velordnet end det cartesianske alternativ:

”Jo nøyere vi kommer til at indsee Naturen, jo flere Exceptiones

kommer vi til at giøre udi den Cartesianske Hypothese, da tvert-

imod den Neutonianske er sig selv over alt liig, ligesom Naturen

og handler altid paa det korteste”.

Kraft var overbevist om, at naturen var en perfekt
maskine i overensstemmelse med skaberplanen, at
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”alle materielle Ting ere naturlig viis i en saadan Har-
monie, som er indsat af Gud i Begyndelse”. Derfor var
det unødvendigt med videre guddommelig indgreb i
naturen. I et internationalt perspektiv var Krafts af-
handling ikke synderlig interessant, men i det danske
videnskabelige miljø var den opsigtsvækkende. Der
var tale om et meget klart og velargumenteret forsvar
for Newtons fysik i et miljø, hvor disse tanker ikke var
godt kendte og slet ikke anerkendte.

Kraft tilhørte en tid, hvor man ikke blot var fysiker
eller matematiker, men også naturforsker eller filosof.
Naturfilosoffen Jens Kraft skelnede ikke skarpt mel-
lem sine naturvidenskabelige og mere filosofiske
bidrag. I sit ret omfattende filosofiske forfatterskab
søgte han at forene dele af Leibniz’ metafysik med
Newtons fysik. Han formulerede sit filosofiske system,
der på væsentlige områder var inspireret af Wolff, i en
serie på fem lærebøger til brug ved ridderakademiet.

Blandt disse er især Cosmologie fra 1752 og Natur-Lær-
dommen om Gud fra 1753 af naturfilosofisk interesse. I
disse værker formulerede han sine kosmologiske tan-
ker på en tidstypisk og hovedsagelig filosofisk måde:
Det var kosmologi i den traditionelle wolffianske for-
stand, en filosofisk og logisk analyse af begrebet om
verden og dens indhold, iblandet elementer af new-
tonsk fysik og en betydelig del naturteologi. Derimod
var der næsten ingen astronomi i Krafts kosmologiske
overvejelser. Man vil forgæves lede efter argumenter
om verdensrummets struktur, udvikling og dimensio-
ner, bortset fra at Kraft nævnte, at Gud naturligvis har
skabt verden ud af intet. Som det vil forstås, var der
meget betydelige forskelle mellem Krafts kosmologi
og det system, Kant udviklede et par år senere.

Ifølge Kraft måtte man skelne mellem ”Cosmo-
logien i Almindelighed” og ”Cosmologien i Særdeles-
hed”, idet førstnævnte var læren om alle mulige verde-
ners beskaffenhed og sidstnævnte var videnskaben
om den synlige eller fysisk sanselige verden. Spørgs-
målet, om der er en eller flere verdener, var en stan-
dardingrediens i tidens filosofiske kosmologi og ind-
tog en ledende plads hos blandt andet Leibniz og de
tænkere, der fulgte ham. Som Kraft formulerede det:
”Saa snart, som man er forvisset paa, at een Verden er
muelig, er man og forvisset paa, at en uendelig
Mængde af Verdener er muelig”. Kraft konkluderede,
ikke særlig originalt, at selv om der er mange mulige
verdener, så er kun en enkelt af disse realiseret som
fysisk eksisterende. For, som han argumenterede, hvis
der fandtes andre verdener forbundet med vores i en
kausal forstand, så er der ikke tale om egentligt andre
verdener, men blot adskilte domæner af det samme
univers. Man kunne så forestille sig en række kausalt
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uforbundne verdener, men denne mulighed afviste
han ved at henvise til, at den stred imod den tilstræk-
kelige grunds princip. Der kan nemlig da ikke være
nogen ”Aarsag til deres indbyrdes Situation og Or-
den”, og ”da intet kand skee uden tilstrekkelig Aarsag,
saa kand ikke uden een af alle mulige Verdener existe-
re”. I sin bog om den naturlige teologi fremhævede
Kraft, at der må have været en årsag til, at Gud netop
har skabt denne verden og ikke enhver anden mulig
verden. Denne årsag var Guds vilje. Den verden, Gud i
sin visdom havde villet, var desuden den bedste af alle
verdener,

”thi ingen uden den kunde være et naturligt Tegn paa de høye-

ste og fuldkomneste Egenskaber udi Gud, hvoraf igien sees, at

denne Verden er den fuldkomneste ... det fuldkomneste Speyl,

[hvori] de høye Guddommelige Egenskaber skulde kunne ses”.

I sit forord til Cosmologie understregede Kraft, at hans
kosmologiske system byggede på Newtons fysik og
ikke på Descartes’, men påpegningen var til dels af re-
torisk art. Faktisk er det svært at se, i hvilken forstand
hans kosmologi bygger specielt på newtonske tanker.
Derimod er det ikke svært at se, hverken i dette skrift
eller i andre af hans arbejder, hvordan synspunkter af
en mere eller mindre newtonsk karakter indgår sam-
men med tankegange, der er enten leibnizske eller
wolffianske. At Krafts version af Newton var eklektisk,
viser sig mange steder, for eksempel i hans bemærk-
ninger om tiden, hvor han i overensstemmelse med
Leibniz tilslutter sig et relationelt tidsbegreb, mens
han afviser den absolutte tid, sådan som Newton
havde indført den i Principia. ”Tiden begynder først
med denne Verden, og denne Verden med Tiden,”
skriver han, ”saa den ene af dem ikke kand tænkes
uden den anden”. Kraft undgår dog diplomatisk at
forbinde ideen om den absolutte tid med den beun-
drede Newtons navn. Før denne verden var der hver-
ken tid eller rum, om end Kraft spekulerede over
andre verdener, hvor en del af tiden og rummet var
repræsenteret. ”Da derfor Tiden begynder med denne
Verden, og uden for den er ingen virkelig Tid, saa
kunde den hverken skabes før eller sildigere”. I mod-
sætning til Kants dynamiske univers, så hørte Krafts
verden til den traditionelle statiske type. Efter Guds
oprindelige skabelse var skabelsesprocessen ophørt.
Intet bliver til i verden og intet forgår, så verden kan
ikke ældes.

Kraft afviste også et andet grundtræk ved den new-
tonske fysik, eller i det mindste hvad der ofte blev op-
fattet som denne fysik, nemlig eksistensen af atomer
der bevæger sig i det tomme rum. Han mente ikke,
som cartesianerne, at materien var uendelig delelig,
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men bifaldt heller ikke den med materialisme for-
bundne hypotese om livløse og stoflige atomer. Der
kan ikke findes ”Materielle eller Epicuri Atomer ...
udelelige Atomer, som have Udstrekning”. Og videre:
”I ingen Verden kand være noget ledigt rum, eller en
Orden uden Ting, saa den tanke om et ledigt Rum i
Verden er aldeles imaginert”. Det er blevet hævdet, at
Kraft var ”vakuist” – altså tilhænger af eksistensen af
et tomrum eller vakuum – men selv om han eksperi-
menterede med luftpumper i Sorø, synes der ikke at
være belæg for denne påstand.

Krafts univers var naturligvis skabt og kontrolleret
af Gud, men i det mindste som fremstillet i Cosmologie
forekommer det mere deistisk end teistisk, og har i
denne henseende lighedstræk med Kants kosmologi-
ske system. Universet var nemlig ifølge Kraft ganske
og aldeles styret af uforanderlige naturlove (hvilket
Newton som nævnt benægtede). Den fremtidige ud-
vikling var determineret, om ikke af kausale årsager så
af teleologiske: ”Saaledes er alt det, som skal skee i en
Verden, aldeles determinert og fastlagt ved dens ende-
lige Hensigt; saa de Ting som skee i en Verden, deres
Tilblivelse (futurition) er aldeles vist og fastsat”. Krafts
determinisme giver sig yderligere udslag i, at han flere
steder taler om verden som en maskine og bruger
bevarelsen af den ”levende kraft” eller ”vis viva” til at
slutte, at den kosmiske maskine aldrig vil gå i stå. I
moderne terminologi er ’vis viva’ en form for bevæg-
elsesenergi, idet begrebet i midten af 1700-tallet blev
opfattet som givet ved mv2, det vil sige det dobbelte af
den kinetiske energi. For Kraft, som for Leibniz og
Wolff, var ’vis viva’ garanten for en fortsat eksistens af
universet i dets nuværende form. Man har ikke, skrev
han, ”nødig at frygte, at denne Verdens Machine
engang skal komme til at staae stille”. At den erklærede

newtonianer Kraft brugte det leibnizske begreb om
’vis viva’, som ikke havde noget grundlag i den autenti-
ske newtonske fysik, er ikke så mærkeligt, som det kan
tage sig ud. For dels var der som nævnt klare leibniz-
ske og wolffianske træk i hans fysik, og dels var der
mange andre i tiden, som accepterede ’vis viva’, samti-
dig med at de opfattede sig som gode newtonianere.

Selv om Krafts univers var statisk og uforgænge-
ligt, var han godt klar over diskussionen om verdens
mulige forfald, måske dens undergang som følge af en
kosmisk katastrofe.

”Der have været Tider, da man af Solens dunkle Farve har frygtet

for at dens Lys skulde forgaae, og at den skulde blive gandske ski-

ult af sine Pletter; en Ting, som man saa meget mere har holdt

for muelig, som man har meent, at de Stierner, der ere blevne

borte i Himmelen, vel have deres Sted, men ikke deres Skin”.
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Ontologie (1751) og den tredje del Psychologie (1752).

Bøgernes udgivelse var bekostet af forfatteren selv.
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Kraft tog ikke direkte stilling til den slags katastrofe-
teorier, men gjorde sit bedste for at fremhæve vor gud-
skabte verden som en god og fuldkommen tilstand.

Fredrich Arentz 
og verdens endelighed

Bind 12 af Videnskabernes Selskabs Skrifter fra 1777
indeholder en artikel med den fascinerende titel Det er
umueligt at Verden kan være uendelig, enten i henseen-
de til Tid eller Rum og med undertitlen Beviist i sær af
mathematiske Grunde. Her har vi tilsyneladende en
forfatter, der ikke blot beskæftiger sig med et centralt
kosmologisk problem, men endda gør det på et mate-
matisk grundlag. Som et af de yderst få forsøg i Dan-
mark-Norge på en matematisk og naturvidenskabelig
tilgang til kosmologien kan artiklen og dens forfatter
nok fortjene omtale. Forfatteren Fredrich Christian
Holberg Arentz var fra Bergen og, som antydet af nav-
net, i familie med Ludvig Holberg. Selv om han ifølge
Norsk Biografisk Leksikon var ”den første selvstændig
og videnskabelig tænkende matematiker i Norge”, er
han i dag næsten ukendt, ikke blot i Danmark, men
også i Norge. Denne status er ikke fortjent, for som en
kompetent matematiker, fysiker og naturfilosof var
Arentz noget af en sjældenhed i oplysningstidens dob-
beltmonarki, og han var en endnu større sjældenhed i
norsk videnskab, der i denne periode næsten udeluk-
kende fokuserede på naturhistorie, topografi og lig-
nende former for beskrivende naturvidenskab.

Arentz var som så mange lærde i tiden teologisk
kandidat, men han havde også studeret fysik og mate-
matik i København og senere i Leiden hos den berøm-
te fysiker Pieter van Musschenbroek (1692-1761), der
ikke blot var newtonianer, men også pioner i den nye
eksperimentalfysik. Efter hjemkomsten i 1759 blev han
lektor ved det nye Seminarium Fredericianum i
Bergen. Arentz fik aldrig en universitetsstilling og var
livet igennem først og fremmest skolemand, idet han
især var knyttet til Bergen Katedralskole, hvor han i
lang tid fungerede som rektor. At han i samtiden var
anerkendt som en lærd person fremgår af, at han blev
indvalgt i både det norske og det danske videnskaber-
nes selskab (i henholdsvis 1774 og 1775), samt at han
senere blev udnævnt til titulær professor og tildelt en
række hædersbevisninger. Således blev han i 1810 rid-

der af Dannebrog og i 1820 af Vasa-ordenen. Hans
betragtelige kendskab til den newtonske fysik og bru-
gen af differential- og integralregning på mekaniske
problemer fremgår af et arbejde fra 1776, hvori han
analyserede friktionen i cirkulære bevægelser, sådan
som haves i en roterende skives gnidning mod et
underlag. Dette arbejde, der blev publiceret i det
københavnske Videnskabernes Selskabs skriftrække,
var i matematisk og teknisk henseende fuldt på højde
med, hvad Kraft tidligere havde præsteret. Ud over
sine matematiske, filosofiske og fysiske arbejder lavede
polyhistoren Arentz også meteorologiske målinger,
som han i et par tilfælde meddelte i L.W. Gilberts
(1769-1824) Annalen der Physik und Chemie.

I et skrift fra 1777 påtog Arentz sig at vise, at verden
må være endelig i både tid og rum. Afhandlingen byg-
gede på et tidligere skrift af matematisk art med titlen
Om umueligheden, at nogen mathematisk Størrelse kan
være virkelig uendelig, hvori han mente at have bevist,
at såvel en uendelig stor som en uendelig lille størrelse
i matematisk forstand vil udgøre en modsigelse. I lig-
hed med flere andre i tiden mente han, at udtryk som
dx og dy, sådan som de optræder i differentialregnin-
gen, ikke er uendelig små i virkelig eller absolut for-
stand, men kun i en relativ forstand. Med en ”mathe-
matisk Størrelse” mente Arentz ”det som kan modtage
tilvækst eller formindskelse”. Han argumenterede for,
at tid og rum netop var sådanne matematiske størrel-
ser, og han derfor kunne overføre sine logisk-matema-
tiske betragtninger på den fysiske verden. Herigen-
nem nåede han til den konklusion, at kosmologiens
tid og rum ikke kan være virkeligt uendelige. Arentz’
argument for, at verden ikke kan have bestået i en
evighed var ganske omstændeligt, men kan kort præ-
senteres i følgende syllogistiske form. Først præmis-
serne: (1) Alt, hvad der består af sammensatte dele, er
matematiske størrelser. (2) Tiden består af sammen-
satte dele. (3) Enhver matematisk størrelse er endelig.
Heraf følger konklusionen: (4) Tiden er endelig. Men
da verden ifølge Arentz ikke kan have eksisteret uden
tid, betyder dette: (5) Verden har ikke bestået fra evig-
hed af.

Selv om Arentz præsenterede sin afhandling som
en matematisk og logisk analyse af et kosmologisk
problem, så er det tydeligt, at analysen også havde et
apologetisk præg, og at den teologiske kontekst hele
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tiden var nærværende. Han skriver for eksempel, at
ganske vist kan en evig verden godt forenes med den
sande religion, men alligevel er et sådant begreb far-
ligt, da det vil kunne tages til indtægt af de, der har
”daarlige Meninger i Religionen”. Arentz var klar over,
at man empirisk-videnskabeligt, f.eks. ud fra geologi-
ske eller astronomiske målinger, kan argumentere, at
verden har en begyndelse i tiden. Men han påpegede,
at sådanne ræsonnementer er ufuldkomne, da de byg-
ger på observationer og hypoteser, der kun er sand-
synlige og ikke absolut sande. Desuden vil man altid
kunne påstå, ”at utallige saadanne Perioder og For-
andringer [som i vor verden] kunde havt Stæd, og det
fra Evighed af”. Han hentyder her til ideer om et cyk-
lisk univers af den type, som Kant havde fremført i
1755, og som også Newton havde diskuteret, om end
uden at tilslutte sig ideen. Vil man have fuldstændig
vished, må det ske gennem en logisk og matematisk
analyse af selve begreberne om tid og rum, ikke ved at
henvise til naturfænomener.

Helt tilbage i middelalderen havde enkelte filosof-
fer argumenteret, at da Gud er almægtig og evig, så må
det eneste univers, der passer med hans skaberkraft,
være uendeligt stort og uendeligt varigt. Som nævnt
var det en begrundelse, Thomas Digges betjente sig af
i sin kopernikanske kosmologi fra 1576. Det var en vel-
kendt tankegang i 1700-tallet, men den blev i alminde-
lighed opfattet som problematisk både af filosofiske
og teologiske årsager, idet den lå lovlig nær en pante-
istisk religionsopfattelse. Arentz påpegede netop det
problematiske i denne opfattelse, for Gud var jo det
eneste væsen, der virkelig kunne være uendeligt. I
overensstemmelse med en tradition fra den skolasti-
ske filosofi i middelalderen hævdede Arentz, at selv
den almægtige Gud kun kan skabe, hvad der er muligt.
Da en evig og uendelig stor verden efter hans mening
var umulig, måtte Gud nødvendigvis have skabt en
rumlig og tidslig begrænset verden. De tænkere, der
”søge Beviis for Verdens muelige Evighed i Guds
Evighed”, var på et vildspor. Ikke blot hviler argumen-
tet på et falsk grundlag, idet Guds evighed er af en
metafysisk art, det er også teologisk betænkeligt, da
man derved tillægger Gud egenskaber som varighed
og rumlig udbredelse. Men er afvisningen af et muligt
evigt og uendeligt univers da ikke at indskrænke Guds
almagt? Nej, ikke ifølge Arentz: ”Det var en Sag, som

kom an paa den Høyestes Villie og Viisdom, blandt saa
mangfoldige Mueligheder at udvæge den beqvemme-
ste, saaledes har Verden, som virkelig tilværende en
bestæmt og virkelig Tid, saa vel, som Rum, som den
Allerhøyeste har funden for godt at udvælge blandt
alle Muelige, men uendelig kunde ingen af Deelene
være, da der blandt alle disse Muelige ingen var, som
kunde være uendelig, og derved er Guds Almagt lige
saa lidet indskrænket, som den kan agtes indskrænket
ved at ikke kunde giøre absolute umuelige Ting”.

Der er adskillige lighedspunkter mellem Krafts
arbejder og Arentz’ kosmologiske skrift fra 1777. Selv
om Arentz ikke nævnte hverken Kraft eller nogen
andre forfattere, er det rimeligt at formode, at han var
bekendt med Krafts arbejder og i et vist omfang var
inspireret af dem. Han kan for den sags skyld have
truffet Kraft (der døde i 1760), men herom vides intet.
Arentz fremhævede flere gange tid og rum som relati-
onelle begreber, noget der ikke består i sig selv, men
kun er ”Egenskaber af virkelige Existerende Ting”.
Hvis vi antager, at der ikke var materielle objekter med
virkelig udstrækning i verden, så ville der derfor heller
ikke være noget virkeligt rum eller nogen virkelig tid.
Kraft havde som nævnt givet udtryk for nogle lignen-
de ideer og havde i et par filosofiske artikler fra starten
af 1750’erne diskuteret uendelighedsbegrebet og ma-
teriens uendelige delelighed på en måde, der minder
om Arentz’ senere analyse. Dette skete i to afhandlin-
ger i Videnskabernes Selskabs skriftrække med titler-
ne Overensstemmelse imellem visse Principia af Physik
og Metaphysik samt Afhandling om en Deel Con-
tradictioner, som findes i det sædvanlige Systema over
Materien og de sammensatte Ting.

Det er værd at bemærke, at mens Arentz afviste al-
ternativet med en verden, der altid har eksisteret, så
gjaldt det ikke muligheden af en skabt verden med en
evig fremtidig eksistens. Man kunne tro, at de logiske
problemer er symmetriske med hensyn til en uendelig
fortid og en uendelig fremtid, men det mente Arentz
ikke. ”Verden”, hævdede han, ”kan continuere i Varig-
hed uden Ende eller Ophør; thi deraf bliver ingen u-
endelig mathematisk størrelse, ligeledes kunne den
efter Guds Behag vedblive uden Ophør at udviides, og
dog aldrig blive uendelig stor”. Når Arentz henviste til,
at universet kan ”udviides”, skal det formentlig blot
forstås som et tankeeksperiment eller et muligt resul-
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tat af Guds vilje og almagt. Det har naturligvis intet at
gøre med den udvidelse af universet, der blev opdaget
i det 20. århundrede, og som da skulle revolutionere
den videnskabelige astronomi.

Det kan måske være fristende at læse dele af
Arentz’ afhandling som en kritisk kommentar til
Kants Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des
Himmels, men dette er ikke tilfældet. Ikke blot er det
usandsynligt, at Arentz i 1776 havde kendskab til Kants
bog, der på den tid var en sjældenhed. Vi ved fra en af
Arentz’ meget senere afhandlinger, at han på den tid
”endnu ikke havde hørt Kants Navn nævne”. Derimod
kastede han sig på sine ældre dage over Kants kritiske
filosofi og specielt den såkaldte første antinomi fra
Kritik der reinen Vernunft, hvori Kant sluttede, at uni-
verset ikke er et erfaringsobjekt. Dette gjorde filosof-
fen fra Königsberg ved ud fra et reductio ad absur-
dum-argument først at vise, at ”Verden har en begyn-
delse i tiden, og den er også rumligt begrænset”. Der-
efter viste han på tilsvarende vis, at ”Verden har ingen
begyndelse og ingen rumlige grænser, men er uendelig
både med hensyn til tid og rum”. Da begrebet om ver-
den således var modstridigt, konkluderede Kant, at
det ikke kunne dække over en fysisk virkelighed. I sine
detaljerede Betragtninger over den Første af Immanuel
Kants Antinomier, publiceret i det norske videnskab-
ernes selskabs skrifter i 1824, udsatte den da 88-årige
Arentz Kants argumenter og konklusioner for en
kompetent og kritisk analyse.

I modsætning til Kant var Arentz realist, når det
gjaldt rum og tid, idet han mente, at begreberne var
virkelige og ikke blot anskuelsesformer.

”Om end saa var, at vor Forestilling om Rummet var reen og fri

for al Erfaring, som vi har seet, at den ikke er, saa kunde deraf

ikke bevises, at Rummet var en blot Tænkeform uden al objectiv

Realitet, som var Menneskene given, og muligen ikke havde Sted

hos andre tænkende Væsener”.

Som i sit tidligere skrift fra 1777 hævdede han, at rum
og tid umuligt kunne være uendelige eller uden
grænser. Han var således enig med Kants tese i den
første antinomi, men ikke med hans argumenter, og
naturligvis afviste han anti-tesen. Kants bevis burde
have været, ”at en absolut uendelig mathematisk
Størrelse er umulig, og at Verdens baade Tid og Rum

ere mathematiske Størrelser”. Som kosmologisk realist
sluttede han i modsætning til Kant, at ”Verden deri-
mod er noget virkeligt og altsaa bestemt, om vi end
ikke fatte dens Storhed”.

Arentz var klar over, at et afgrænset univers med en
begyndelse i tiden førte til en række begrebsmæssige
problemer, sådan som Kant havde påpeget i sin anti-
tese. I slutningen af sin afhandling anlagde han en
mere agnostisk tone, idet han antydede, at universet
måske var ufatteligt i forhold til den begrænsede men-
neskelige forstand. Der ville altid være ting om univer-
set, som ville forblive uløste mysterier:

”Uvist er det for os at vide, om Verdens Udstrækning voxer, eller

er og bliver saadan, som den fra den første Begyndelse var, om

ikke nye Systemer komme til de forrige, om ikke nye Sub-

stantser, legemlige eller aandelige, frembringes”.

Som i sit arbejde fra 1777 skelnede Arentz mellem uni-
versets tidslige udstrækning i fortiden og dets
udstrækning i fremtiden. I intet af tilfældene kunne
tiden være egentlig uendelig, men Arentz mente dog,
at man alligevel kunne forestille sig, at verden vedva-
rer med at eksistere uden nogensinde at ophøre. En
sådan vedvarende eksistens mente han ikke stred mod
det umulige i en uendelig tid. For som han skrev:”Ver-
den, som er en virkelig existerende Ting, har sine
bestemte Grændser baade i Fortiden og hvert Øieblik i
Eftertiden, endog Grændsen hvert Øieblik i sidste
Tilfælde bestandig udvides”.

Andre danske forfattere

Ud over Kraft og Arentz var der i slutningen af oplys-
ningstiden og starten af 1800-tallet også enkelte andre
danske lærde, der kom ind på kosmologiske og kos-
mogoniske spørgsmål. Mellem 1786 og 1804 udgav den
landøkonomiske skribent og tidligere embedsmand
Esaias Fleischer (1732-1804) det overvældende værk
Forsøg til en Almindelig Naturhistorie i ikke mindre
end 26 bind og med et omfang på omkring 16.000
sider. Det var til dels modelleret efter George Louis,
comte du Buffons (1707-1788) populære og endnu
større værk Histoire naturelle, der mellem 1749 og 1804
udkom i 44 bind. Fleischers værk var en encyklo-
pædisk kompilation helt i oplysningstidens ånd, im-

148 n a t u r v i d e n s k a b

65388_oplysningens_r1  10/10/07  9:32  Side 148

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



ponerende ved sit omfang og sin spændvidde, men i
det store og hele blottet for originalitet og uafhængige
indsigter. Af de mange bind var størstedelen optaget af
botanik, zoologi, antropologi og historie, dog begynd-
te det første bind med en kosmogoni og indeholdt en
del information om geogoniske, astronomiske og kos-
mologiske problemer. Fleischer refererede hyppigt til
Lamberts synspunkter i dennes Cosmologische Briefe
über die Enrichtung des Weltbaues (1761) og var, mulig-
vis som den første danske forfatter, også bekendt med
Kants kosmologiske afhandling fra 1755.

Desuden redegjorde han indgående for Buffons
kontroversielle teori om jordens dannelse og alder.
Ifølge Buffon var jorden og de øvrige planeter blevet
til ved en komets kollision med solen, hvorved stykker
af solen var revet af og siden, gennem mange tusinder
af år, afkølet til deres nuværende temperatur. Buffon
estimerede, at jorden mindst måtte have en alder på
75.000 år. Hans geogoni var ikke blot kontroversiel,
fordi den var gennemført naturalistisk, men også
fordi den indebar en alder for jorden, der drastisk
stred imod den kirkeligt autoriserede værdi på ca.
6.000 år, sådan som der var bibelsk belæg for.
Fleischer anerkendte storheden og dristigheden i
Buffons geogoni, men ikke dens troværdighed. Tvært-
imod, han måtte afvise den franske greve, hvis ”Af-
handling om Jordklodens Theorie ikke [er] meget
anderledes at ansee, end en behagelig skreven physi-
kalsk Roman”. Også astronomiprofessoren Thomas
Bugge (1740-1815) udtalte sig stærkt kritisk over for
teorien, om hvilken han i 1808 konkluderede, at
”denne Buffonske Geogonie er, ligesom alle andre
Geogonier, grundet paa vilkaarlige og tildeels urimeli-
ge Hypotheser”.

Eksistensen af liv på andre himmellegemer, ja
overalt i universet, var et ledende tema i Fleischers
Forsøg til en Almindelig Naturhistorie. Dette synspunkt
var i 1700-tallet almindelig anerkendt og findes hos
f.eks. Kant, Herschel og Lambert, så der var intet kon-
troversielt i at hævde det. Selv den konservative Bugge
var overbevist om den såkaldt pluralistiske doktrin,
som han i 1796 formulerede sådan: ”Vi bør iøvrigt ei
tvivle paa, at jo Planeterne ere beboede, at de ere
Vaanings-Steder for tænkende Væsener, som kan
kiende og tilbede det høieste Væsens Almagt, Viisdom
og Godhed”. Først fra midten af 1800-tallet udviklede

der sig en teologisk baseret reaktion mod pluralismen.
Fleischer var hverken astronom eller filosof, men
kunne ikke undgå at forholde sig til nogle af de klassi-
ske kosmologiske spørgsmål som verdens rumlige
udstrækning. De fjerneste, yderst lyssvage tåger, der
netop kunne skimtes med de bedste ”Seerør”, måtte
være umådeligt langt væk fra jorden, ja ”Deres Lys vil
maaskee behøve Millioner af Aartusinde, inden det
kan flyve igiennem de mellemliggende uhyre Rum til
vor liden Tue”. Ville stjernerne og tågerne fortsætte i al
uendelighed? 

”Hvor ere da endelig Grændserne af Verdensbygningen? Hvor

har Skabningen selv Ende? Her trækker sig et uigiennemtræn-

geligt Dekke for vore Øine – disse Grændser kiender det kortsy-

nede Menneske ikke – Skulde de gaae frem i det Uendelige? – og

Verdens-Ordener – Fixstjernesystemer og Melkeveie følge uop-

hørlig det ene oven paa det andet? Nei! Skabte Ting maae have

deres Endelighed; Legem-Verdenen har ufeilbarlig sine Grænd-

ser”.

Derimod kunne Fleischer ikke forestille sig et begræn-
set rum, så han konkluderede, at universet bestod af
en umådelig, men endelig mængde af himmellegemer,
uden om hvilke det endeløse rum befandt sig.

Endelig skal nævnes den norskfødte filosofiprofes-
sor Niels Treschow (1751-1833), i hvis lærebog Om
Philosophiens Natur og Dele fra 1811 der indgik kosmo-
logisk-filosofiske overvejelser. Treschow beskæftigede
sig med de fysiske legemers opståen i det oprindelige
kaos, og med hvordan legemerne videre havde udvik-
let sig for at blive til de nuværende stjerner og plane-
ter. Ligesom Fleischer og Bugge henviste han til
Buffons teori om jordens oprindelse og udvikling.
Desuden refererede han til både Kants Allgemeine
Naturgeschichte og til Lamberts Cosmologische Briefe.
Der var i øvrigt flere lighedspunkter mellem Tre-
schows og Krafts naturfilosofiske ideer, hvilket nok
skyldes, at Treschows filosofi i nogen grad stod i gæld
til tanker, der gik tilbage til Leibniz og Wolff.
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Jacob: Hvad er det da Monsøren disputerer om?

Montanus: Jeg disputerer om vigtige og lærde Sager,
for Eksempel: Om Englene er skabte for Menniskene; 
om Jorden er rund eller oval; om Maane, Sool og
Stierner, deres Størrrelse og Distance fra Jorden, og
andet dislige.

De fleste mennesker, men måske især børn, elsker at
lege i den stille faldende sne på en rolig vinterdag. Og
hvem har ikke prøvet at følge det enkelte snefnug
under dets fald mod jorden eller prøvet at fange det
med næsen eller tungen? På en sådan snevejrsdag
optræder et mærkeligt fænomen, som måske især
voksne finder forbavsende. Står man på jorden, ser
man snefnuggene dale lodret ned, men sidder man i
en bil og kører gennem snebygen, ser man nu sne-
fnuggene falde skråt ind mod bilen. Og de falder mere
og mere skråt ind, jo stærkere man kører. Snefnugs
bevægelse er således ret drilagtig, ikke blot når man
prøver at fange dem, men også når man vil finde ud af,
fra hvilken retning de kommer. Det ser ud til, at sne-
fnug ændrer bevægelsesretning, så snart man selv
begynder at bevæge sig. Deres bevægelsesretning er
ikke noget absolut, men afhænger af ens egen be-
vægelse. Inde i bilen, i fart gennem snebygen, ser sne-
fnuggene ud til at komme fra et sted oppe foran bilen.
Snefnuggenes bevægelsesretning er forskudt fra at
være lodret til at være skråt ind mod bilen. Forskyd-
ningen sker i retning af bilens bevægelsesretning. Ven-
der man bilen og kører i den modsatte retning, ser
man igen snefnuggene komme skråt ind mod bilen.
Snefnuggenes bevægelse er nu forskudt i bilens nye
bevægelsesretning. Det kan synes forbavsende, at sne-

fnugs bevægelse afhænger af, hvordan man selv be-
væger sig.

Dette velkendte jordiske fænomen optræder på en
lignende måde på den astronomiske scene og har spil-
let en afgørende rolle i astronomiens historie, hvor det
har været mindst lige så drilsk for astronomer og
videnskabsmænd som for børn, der prøver at fange
snefnug.

I astronomien har fænomenet fået sit eget navn
’fiksstjerneaberration’. Det latinske verbum ”aberro”
betyder ”afviger fra det kendte”. Derfor er ’fiksstjerne-
aberration’ et velvalgt navn for det fænomen, at fiks-
stjernerne i årets løb tilsyneladende bevæger sig på en
lille ellipse omkring stjernens sande sted. En observa-
tor eller stjernekigger på jorden bevæger sig omkring
solen med en fart på ca. 30 km i sekundet. Han bevæ-
ger sig gennem en byge af lysstråler fra stjernerne.
Derfor ser han ikke stjernerne, hvor de virkelig er.
Retningen til stjernerne ses forskudt. På samme måde
som snebygens fnug er forskudt i iagttagerens bevæg-
elsesretning, således er også lysstrålernes bevægelses-
retning forskudt i observatorens bevægelsesretning.
Lad os sige, at en stjerne er forskudt i én retning i
december måned. Et halvt år senere, når jorden i sin
ellipsebane er på den anden side af solen og bevæger
sig i den modsatte retning, vil stjernen ses forskudt i
den modsatte retning. Når en observator følger en
stjernes sted gennem et år, hvor jorden bevæger sig
rundt om solen i en ellipse, vil han se, at stjernen be-
væger sig rundt på en lille ellipse, hvis centrum er
stjernens sande sted.

Utvivlsomt har fænomenet været kendt på det jor-
diske plan, længe før det blev en overraskelse for
astronomer. Egypteren, der i en længst forsvunden tid
stod ved nilbåden og ventede i den stille silende regn,
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holdt sin paraply lodret over sit hoved, men løb han
bort fra kajen for at søge palmely, ville han sikkert
holde paraplyen skråt op foran sig. I begge tilfælde
ville han holde paraplyen i regndråbernes bevægelses-
retning. På den himmelske scene blev fænomenet
først kendt meget senere, fordi det er særdeles vanske-
ligt at iagttage. Forskydningen af stjernerne på grund
af jordens bevægelse om solen er blot ca. 20”. Først
omkring 1670 var astronomernes observationsudstyr
så godt, at det opfyldte kravene til måling af så små
vinkler.

Denne lille afvigelse fra det kendte blev første gang
iagttaget i vinteren 1671-1672 midt ude i Øresund på
øen Hven på det sted, hvor Tycho Brahes (1546-1601)
observatorium, Uraniborg, havde ligget. Her udførte
den franske astronom Jean Picard (1620-1682) og hans
to hjælpere Étienne Villiard (17. århundrede) og Ole
Rømer (1644-1710) astronomiske observationer for at
bestemme længdeforskellen mellem Tychos og den
franske Solkonges observatorier. Picard havde bragt
de mest nøjagtige astronomiske instrumenter med sig
fra Paris, og med dem fandt han en god værdi for for-

skellen. Men han så også noget ganske andet, nemlig
at Polarstjernen tilsyneladende ikke var en rigtig fiks-
stjerne. Den bevægede sig rundt på himlen i årets løb.
Både i breve hjem til observatoriets direktør, Jean-
Dominique Cassini (1625-1712), og i sin videnskabelige
rapport om rejsen beskrev Picard fænomenet og ind-
rømmede, at han ikke kunne forklare det. Derefter
fandt andre astronomer, at mange andre fiksstjerner
havde lignende underlige bevægelser.

Flere astronomer mente dog at kunne forklare fæ-
nomenet som en fiksstjerneparallakse, der skyldes, at
fiksstjernerne ændrer deres positioner på himlen, når
de iagttages i årets løb fra forskellige steder af jorden i
dens bane omkring solen, men det blev hurtigt klart,
at det ikke passede med teorien. Fænomenet blev først
forklaret i 1729 af den engelske astronom James Brad-
ley (1693-1762), der kaldte teorien ’The Theory of Stel-
lar Aberration’. Det fremgår heraf, at forskydningerne
skyldtes, at den jordbundne observator hele tiden
ændrer hastighed, når han føres med jorden rundt om
solen.

Oplysningstidens videnskabsmænd og filosoffer
tillagde opdagelsen af fiksstjernernes aberrationer
stor betydning. I den store franske leksikon Encyclo-
pédie ou Dictionaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers, der blev udgivet i 28 bind i perioden 1751-1772
hedder det under Aberration:

”Eftersom aberrationen er en af de mest enestående [teorier],

man har gjort i astronomien, og den mest interessante i dette

århundrede, er det vigtigt i historien om den menneskelige ånds

fremskridt at se, hvorledes hr. Bradley nåede frem til den”.

Der er således tale om en af de mest skelsættende teo-
rier i videnskabernes historie, fordi den, som vi skal se,
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Fig. 1 Sigtelinjen fra jorden til fiksstjernen ændres i årets

løb med jordens forskellige stillinger i forhold til solen.

Ændringen måles ved fiksstjernens parallakse, der er den

vinkel, som jordens baneradius ses under fra fiksstjernen.

Lige siden det kopernikanske, eller heliocentriske, verdens-

billede blev anerkendt fra begyndelsen af det 17. årh. havde

astronomer søgt at måle en fiksstjerneparallakse. Det var

først i 1838, at det lykkedes Friedrich Bessel. 
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gav et fingerpeg om, hvor langt der er til de nærmeste
stjerner, fordi den støttede den opfattelse, at jorden
bevæger sig omkring solen på et år, og fordi den
understøttede Ole Rømers idé om, at lyset har en
endelig hastighed og gav en meget nøjagtig værdi for
denne hastighed. Jeg bruger helt bevidst ordene ”fin-
gerpeg”, og ”(under)støttede” og ikke ”beviste”. Natur-
videnskab begiver sig ikke af med at bevise eller finde
sandheden. Hvordan det skal forstås, skulle gerne
fremgå af min historie om lysets og stjernernes under-
lige bevægelser.

Molyneux og Bradleys 
observationer af aberrationen

James Bradleys teori blev meddelt Royal Society i Lon-
don den 9. og 16. januar 1729. Hermed fremlagde han
frugten af flere års intens søgen efter at finde forkla-
ringen på disse årlige, periodiske bevægelser af fiks-
stjernerne. For Bradleys vedkommende begyndte det i
1725. Sammen med sin gode ven, en ret velbeslået
amatørastronom, Samuel Molyneux (1689-1728), ville
han bestemme en fiksstjerneparallakse. Kunne de det,
havde de et meget overbevisende argument for, at jor-
den bevæger sig omkring solen. Mange astronomer
havde tidligere forsøgt sig. Nu ville også Bradley og
Molyneux prøve, og de var fortrøstningsfulde, fordi
Englands bedste instrumentmager, George Graham
(ca. 1674-1751), havde bygget en helt ny, 28 fods kikkert
til dem og opstillet den på Molyneux’ landsted i Kew.
Den blev brugt til at måle afstanden mellem stjernen
γ-Draconis og Zenith på meridianen med buesekun-
ders nøjagtighed. Opgaven var at måle, om denne af-
stand ændredes i årets løb, og dermed påvise, at stjer-
nen havde en årlig parallakse.

Den 3. december 1725 begyndte Molyneux at ob-
servere γ-Draconis. Bradley ankom til Kew den 17.
december. Der var ingen speciel grund til, at han skul-
le begynde at observere. På den tid af året skulle man i
følge teoretiske overvejelser ikke forvente at iagttage
parallaktiske variationer, og Molyneux’ observationer
den 5., 11. og 12. december var helt i overensstemmelse
med disse forventninger. Nysgerrighed efter at af-
prøve kikkerten og dens udstyr fik Bradley til alligevel
at observere samme aften, som han var ankommet. Til
deres store overraskelse fandt de, at stjernen passerede
meridianen lidt sydligere end ved de tidligere observa-
tioner. Dette var særdeles overraskende, og systema-
tisk fulgte de nu stjernens bevægelse på meridianen
gennem de følgende år. Den sydgående bevægelse
fortsatte indtil marts 1726, da γ-Draconis var 20” sydli-
gere end i december. Fra april bevægede den sig mod
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eller lysets tøven, mora luminis, som han kaldte den. Hans

teori vandt bred anerkendelse, dog ikke hos hans kolleger i

Paris, hvor Académie des sciences i 1707 udtalte, at den

var genial, men forkert. Bradleys aberrationsteori rehabili-

terede teorien, og den var derefter (1729) alment accepteret

i det videnskabelige samfund. 
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nord og var i september 39”nordligere end i marts. Fra
september bevægede den sig igen mod syd og vendte i
december tilbage til samme position som året før.

Efter at de havde kortlagt den mærkelige bevægelse
begyndte de at spekulere over årsagen. Det stod dem
fra begyndelsen klart, at der ikke kunne være tale om
en parallakse, da den umuligt kunne flytte stjernepo-
sitioner gennem årstiderne på den observerede måde.
Kunne det så skyldes, at jordaksen bevægede sig? Var
der måske tale om et brydningsfænomen i jordens
atmosfære? Spørgsmålene blev omhyggeligt under-
søgt, men måtte besvares negativt.

Bradley overtager observationerne

Molyneux’ instrument var bygget til at undersøge g-
Draconis og ganske få andre stjerner omkring Zenith.
For at undersøge andre stjerners bevægelser bad de
George Graham bygge et nyt instrument, der dækkede
en større del af meridianen. Molyneux var i 1727 blevet
udnævnt til Lord of the Admiralty. Det betød, at han
ikke fik så meget tid til rådighed til observationsarbej-

det. Det var derfor mest effektivt, at den nye kikkert
blev opstillet i Wansted, hvor Bradley boede. Kikker-
ten var på 12 1/2 fod, halvt så stor som Molyneux’, men
dens mindre vægt gjorde den lige så nøjagtig. Den
dækkede 6,5° af meridianen til begge sider af Zenith,
så Bradley kunne observere 200 stjerner. Instrumentet
var klar til brug den 19. august 1727.

Bradley observerede sine stjerner gennem et helt år
fra sommeren 1727 uden megen assistance fra Moly-
neux, der døde i april 1728. Da året var gået, havde han
systematisk registreret stjernernes variationer og kun-
ne begynde at undersøge og sammenligne forskellige
stjerners positioner til forskellige tider af året. Det var
nu helt tydeligt, at forskydningen var i retning af jor-
dens bevægelsesretning, men endnu havde han ingen
teori, der kunne redegøre for disse variationer.

Bradleys forklaring 
på fiksstjerneaberrationen

Thomas Thomson (1773-1852) udgav i 1812 sin History
of the Royal Society, og heri læser man, at Bradley fandt
forklaringen på fiksstjernernes underlige bevægelser
under en udflugt på Themsen i en sejlbåd. Skibets
mast havde en vimpel i toppen. Der blæste en frisk
vind, og selskabet sejlede op og ned ad floden i nogen
tid. Bradley bemærkede, at hver gang båden vendte,
ændrede vimplen på mastetoppen retning, som om
der havde været en ændring i vindretningen. Han
lagde mærke til det en tre-fire gange uden at sige no-
get. Da han nævnte det over for sømændene og ud-
trykte sin overraskelse over, at vinden kunne skifte
retning så regelmæssigt, hver gang båden vendte, sva-
rede de ham, at vinden ikke skiftede retning, men at
den tilsyneladende forandring skyldtes, at båden æn-
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Fig. 3 Fiksstjerneaberrationen er en forskydning af fiks-

stjernens position i retning af jordens banehastighed. Ved

at sammenligne med fig. 1 ser man, at denne forskydning

har en anden retning end parallakseforskydningen. Allige-

vel påstod hofastronom John Flamsteed i 1699, at de for-

skydninger, han så, var en parallakse. Han blev dog gjort

opmærksom på sin fejltagelse af Ole Rømer. 
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drede retning, og de forsikrede ham om, at det u-
vægerligt ville ske, hver gang båden vendte. Dette er
ikke Bradleys egne ord, men ingen videnskabshistori-
kere betvivler historiens rigtighed. Forklaringen er jo
også ganske ligetil. Når båden er i hvile, vil vimplen
pege i vindens retning. Sejler båden, vil vimplens ret-
ning være bestemt af vindens og bådens hastigheder,
og vimplen vil ændre retning, når båden vender, og
retningsændringen vil være efter skibets hastighed.

Denne iagttagelse under en sejlads på Themsen
knyttede Bradley sammen med jordens sejlads gen-
nem himmelrummet, så han kunne forklare stjerner-
nes underlige bevægelser. I sin bane om solen møder
jorden lysstråler, der med stor hastighed bevæger sig
fra stjernerne til jorden. Lysstrålernes retning afhæn-
ger af iagttagerens hastighed, på samme måde som
snefnuggenes og sejlbådens vimpel ses i retninger, der
er bestemt af iagttagerens hastighed. Bradley brugte et
andet ordvalg, men meningen er den samme: Aber-
rationen skyldtes 

”lysets bevægelse og jordens årlige bevægelse i sin bane. Thi jeg

indså, at såfremt lyset blev forplantet i tiden, ville et fast objekts

tilsyneladende sted ikke være det samme, når øjet er i hvile, som

når det bevæger sig i en eller anden retning, forskellig fra retnin-

gen fra øjet til objektet”.

En stjerne ved ekliptikas pol vil ses forskudt en vinkel
a i retning af jordens bevægelsesretning. Denne vinkel
er givet ved tangens a = v/c, hvor v er jordens hastig-
hed omkring solen, og c er lysets hastighed. For at for-
enkle regningerne antog Bradley, at jordens bane
omkring solen er en cirkel, og da forskydningen ænd-
rer sig med jordens bevægelsesretning, vil stjernen ses
at beskrive en lille cirkel på himlen i årets løb med
radius lig med a. For andre stjerner på himlen er sagen
lidt mere kompliceret, men formlen for forskydnin-
gen indeholder altid forholdet v/c. Bradleys observati-
oner viste, at dette forhold næsten var det samme for
alle stjerner, og at a kunne beregnes til at ligge mellem
20˝ og 20 ,̋5, og han antog værdien 20 ,̋25. Bradley var
sikker på, at denne værdi var nøjagtig inden for en
usikkerhed på 1˝. Heri havde han ret, eftersom den
moderne værdi er 20 ,̋47.

Lysets hastighed

Ved hjælp af sin teori for fiksstjerneaberrationen be-
regnede Bradley den tid, det tager for lyset at bevæge
sig fra solen til jorden og sammenlignede den værdi
med Rømers. Ifølge teorien er tangens 20 ,̋25 = v/c,
hvor v er jordens hastighed i sin bane om solen, og c er
lysets hastighed, eller 

v 1
—   ≈ ———
c 10186,

Kaldes jordbaneradius for R bliver jordbanens om-
kreds 2π · R, der skal gennemløbes af jorden på 365,25
dage eller 525960 minutter, således at 

v 2π · R 1
—   = ————   ≈ ———
c 525960c 10186

Den tid, det tager for lyset at bevæge sig fra solen til
jorden, er R/c, som let kan beregnes af ovenstående til
8 minutter 13 sekunder.

Ole Rømer havde allerede i 1676 fundet lysets ha-
stighed ved at bestemme omløbstiden for den inderste
jupitermånes kredsløb omkring Jupiter. Han fandt, at
omløbstiden afhang af, om jorden i sin bane om solen
bevægede sig mod Jupiter eller bort fra Jupiter. Han
kunne forklare fænomenet ved at antage, at lyset havde
en endelig hastighed, som han bestemte til at være 11
minutter for lysets passage fra solen til jorden. Mange
videnskabsmænd var herefter overbeviste om lysets
endelige hastighed, men ikke alle. Medlemmer af Det
Franske Videnskabernes Selskab udtalte i 1707, at Ole
Rømers metode til bestemmelse af lysets hastighed var
genial, men forkert. Jupiter har nemlig mange måner,
hvis omløbstider kunne bestemmes, men lysets endeli-
ge hastighed lod sig kun udlede ved observation af den
inderste måne, ikke af de øvrige. Lysets endelige ha-
stighed var således i 1729 ikke en almindelig anerkendt
kendsgerning. Bradley har nu følgende argument for,
at lyset må have en endelig hastighed: Hans værdi for
lysets hastighed passer nogenlunde med de værdier,
man finder ved Rømers metode, der er helt forskellige
fra Bradleys. Ganske vist havde Rømer fundet værdien
11 minutter for lysets passage fra solen til jorden, men
senere målinger gav værdien 7 minutter. Bradleys vær-
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di er således en middelværdi af de tidligere fundne
værdier. Da de to metoder fører til samme resultat, må
man fornuftigvis slutte, at den inderste jupitermånes
varierende omløbstid og fiksstjernernes årlige bevæg-
elser må skyldes, dels at lyset har en endelig hastighed,
og dels at jorden bevæger sig omkring solen.

Bradley kan sige endnu mere. Lysets hastighed før
og efter, det er spejlet, er den samme. Lyset fra jupiter-
månerne skyldes reflekteret lys fra solen, medens fiks-
stjernernes aberrationer skyldes direkte lys fra stjer-
nerne, og da de to fænomener fører til samme lysha-
stighed, har reflekteret og direkte lys samme hastig-
hed. Argumentet forudsætter dog, at lyset fra stjerner-
ne har samme hastighed som lyset fra solen. Denne
forudsætning kan der dog næppe rejses tvivl ved, hvis
det kan vises, at alle fiksstjerner udsender lys med
samme hastighed. Det kan Bradley netop vise, for må-

linger af fikstjerneaberrationer for mange stjerner,
hvad enten de er små eller store, giver samme lysha-
stighed. Teorien stemmer overens for alle stjerner. So-
len er en stjerne, og derfor har dens lys samme hastig-
hed som lyset fra stjernerne.

Bradley var således af den opfattelse, at hans teori
var blevet befæstet ved at blive sammenlignet med
Rømers resultater. Samtidigt mener han, at hans
metode giver en mere nøjagtig værdi for lysets hastig-
hed end Rømers metode. Han hævder, at den tætte
overensstemmelse mellem hans observationsresulta-
ter gør, at han kan bestemme sol-jord-passagen for lys
med en nøjagtighed på 5 til 10 sekunder, en nøjagtig-
hed, skriver han, som vi aldrig kan håbe at opnå fra
jupitermånernes omløbstider.

Hermed er der naturligvis ikke givet et bevis i klas-
sisk matematisk forstand for teorien, og det mener
Bradley heller ikke – og dog. Lad ham selv udtale sig:

”Hvad enten man indrømmer, at jeg har fundet den virkelige

årsag til fænomenet eller ej, er den nævnte overensstemmelse en

slags bevis på, at hypotesen i det mindste giver den sande lov for

variationerne i ... de forskellige stjerner”.

”En slags bevis”, men ikke et fuldkomment, matema-
tisk bevis. Men Bradleys arbejde førte dog til, at til-
hængere af lysets endelige hastighed og jordens
bevægelse blev flere og kom vel også til at omfatte
Erasmus Montanus’ kloge bror, Jacob.

Fiksstjerneparallaksen

Bradley kunne bestemme fiksstjernernes positioner
med en nøjagtighed på 1”. Selv med den nøjagtighed
var han ikke i stand til at måle stjernernes parallakser.
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Fig. 4 James Bradley er ophavsmanden til teorien for fiks-

stjernernes aberrationer (1729). Han kunne herefter redu-

cere stjernerne for denne forskydning og fandt i 1748 endnu

er forskydning af fiksstjernerne, nutationen, der skyldes

månens indvirkning på jordaksens retning. Bradley var

hofastronom ved Greenwich Observatory fra 1742. 
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Det betyder, at stjernerne er mindst 400.000 jordba-
neradier fra os. Der er her tale om en nedre grænse for
fiksstjerneafstande, men hvordan passede det med
andre samtidige værdier?

Ved at sammenligne lysintensiteterne af Sirius, Ju-
piter, månen og solen fandt James Gregory (1638-1675)
i 1668, at Sirius havde en afstand fra jorden lig med
83.190 jordbaneradier. Ved at sammenligne solens og
Sirius’ lysintensiteter fandt Christiaan Huygens (1629-
1695) i 1688, at denne afstand var 27.664 jordbaneradi-
er, men andre steder skriver han 100.000 jordbanera-
dier. Jacques Cassini (1677-1756) målte i 1717, at Sirius,
den klareste og derfor sikkert også efter hans forme-
ning den nærmeste stjerne, havde en parallakse på 6”
og derfor en afstand fra os lig med 44.000 jordbanera-
dier. Der er en god overensstemmelse mellem disse
målte værdier, men de er ret så usikre. Målinger af lys-
intensiteter var meget usikre, og parallaksemålingerne
er særdeles utroværdig. Bradley gjorde universet man-
ge gange større, end samtiden troede.

Og dog! Bradley fik faktisk uventet støtte fra selve-
ste sir Isaac Newton (1642-1727). Han var ganske vist
død i 1727, men et hidtil ukendt arbejde af mesteren
blev trykt i 1728. Han havde målt Sirius’, Saturns og
solens relative lysintensiteter, men i modsætning til
Gregory og Huygens antog Newton, at kun 25 % af det
sollys, der falder på Saturn, bliver reflekteret. Newton
fandt, at afstanden til Sirius er 950.000 jordbaneradier
(den moderne værdi er ca. 550.000), et svimlende tal,
som Newton måske ikke ville offentliggøre, før han lå
beskyttet mod kritik i sin grav. Knap to år senere
kunne Newton i sin himmel glæde sig over, at hans
værdi dog var sammenlignelig med Bradleys. På kun
to år var stjernehimlen blevet mindst fem gange
større. Det gav arbejde for astronomerne. De vidste
nu, at parallaksen måtte være mindre end 1”, meget
mindre end deres instrumenter dengang kunne måle.

Bradleys konklusioner 

Bradleys teori fører os således frem til resultater, der
var epokegørende for det videnskabelige samfund i
begyndelsen af det 18. århundrede.

• Universets størrelse er mindst 400.000 jordbane-
radier, 10 gange større end Cassini havde fundet i 1717.

Det var for datidens mennesker et enormt stort uni-
vers, men det kunne dog forstås, fordi det kunne
omregnes til kendte størrelser. Der var nemlig blandt
astronomer almindelig enighed om, at en jordbanera-
dius var lig med 20.000 jordradier, som igen var ca.
4000 engelske mil. Ganger man disse tal sammen, får
man et enormt stort tal.

• Jorden kredser i en bane om solen – et postulat, der
er en forudsætning for aberrationsteorien. Da teorien
passer med så mange forskellige observationer, må
den være rigtig, eller med Bradleys ord, så vil dette
postulat ikke blive benægtet af fagfolk. Samtidens
astronomer og andre lærde folk var da også hurtige til
at fastslå, at med målinger af fiksstjernernes aberratio-
ner havde man den første observationelle indikation
af, at jorden bevæger sig omkring solen på et år.

• Lysets hastighed er ca. 10.000 gange større end jor-
dens hastighed i dens årlige bane omkring solen. Det
viste beregninger af v/c foretaget på baggrund af aber-
rationsmålinger. Det svarer til, at lysets hastighed er så
stor, at lyset bevæger sig fra solen til jorden på 8 mi-
nutter og 13 sekunder. Disse værdier bestemt ved
hjælp af aberrationsteorien er langt mere nøjagtige
end værdier bestemt ved Rømers metode.

• Bradleys teori rehabiliterede Rømers dictum, at
lyset tøver. Man havde ikke før Bradleys teori kunnet
bestemme en lyshastighed ud fra observationer af
Jupiters ydre måner, hvilket netop var grunden til, at
Det Franske Videnskabernes Selskab havde afvist
Rømers teori i 1707. Hvad havde været forkert? Ikke
andet end at de ydre måner er meget løsere bundet til
Jupiter end den inderste og derfor udsat for store per-
turbationer. Nu, hvor man vidste, at lyset havde en
endelig hastighed, kunne man nøjere beregne, hvilke
variationer i månernes omløb der skyldes lysets ende-
lige hastighed, og hvilke der skyldes andre himmelle-
gemers påvirkning.

Kan man se jordens omdrejninger?

Helt frem til renæssancen var det den almindelige op-
fattelse, at jorden hvilede statisk i universets centrum,
men i 1543 satte Nikolaus Kopernikus (1473-1543) med
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sin bog De Revolutionibus jorden i bevægelse. Han
påstod, at den ikke alene roterede om sin egen akse på
et døgn, men også omkring solen på et år. Jordens
beboere var ikke længere i universets centrum, men på
en fortsat rejse rundt om solens brændende midt-
punkt. Folk blev bange for deres nye tilværelse, og kir-
ken dekreterede, at det ikke kunne være rigtigt. Men-
neskene hørte hjemme, hvor Gud havde anbragt dem,
på sikker grund i altings midte.

Det rejser så spørgsmålet om, hvornår man med
egne sanser kunne overbevise sig om, at jorden faktisk
var i omdrejninger.

Jordens daglige bevægelse om sin akse kan man
iagttage ved at stille sig ud under nattehimlen og se,
hvorledes fiksstjernerne drejer sig om jordens akse,
der går gennem polarstjernen. Men det kunne jo være,
at jorden hvilede og hele fiksstjernesfæren roterede på
et døgn, sådan som de fleste fagfolk mente før Koper-
nikus. I februar måned 1851 inviterede den franske
fysiker Léon Foucault (1819-1868) en udsøgt skare af
videnskabsmænd til i Meridiansalen på Observatoriet
i Paris at overvære et forsøg, hvor man direkte kunne
iagttage jordens rotation. Svingningsplanen for et 11
meter langt pendul viste sig at dreje som en følge af
jordens rotation. Forsøget blev gentaget allerede i
marts måned i Panthéon for over 400 mennesker, og
siden gentaget jorden over, og kan i dag i Danmark
også ses på Steno Museet. Denne iagttagelse er dog
ikke et fuldgyldigt bevis for jordens daglige rotation.
En væsentlig forudsætning er nemlig, at man har en
fast tro på den klassiske mekaniks love.

Jordens årlige bevægelse medfører, at fiksstjerner-
ne har en årlig parallakse. Den havde astronomer søgt
at bestemme, lige siden Kopernikus fremsatte sin heli-
ocentriske hypotese. En parallakse blev først målt af
Friederich Bessel (1784-1846) i 1838. Han fandt, at
stjernen 61 Cygni havde en parallakse på 0,3136”, sva-
rende til en afstand fra os på over 650.000 jordbanera-
dier (den moderne værdi for dens parallakse er
0,28718”). Hermed havde man en eksperimentel støtte
til hypotesen. Fagfolk havde dog ikke siden omkring
år 1600 tvivlet på dens rigtighed, og den blev støttet af
mange teoretiske udsagn, ikke mindst af Keplers love
og Newtons gravitationslov. Men Bessel var faktisk
ikke den første, der eksperimentelt kunne påvise jor-
dens årlige banebevægelse. Det var Bradley, da han så

disse små årlige bevægelser af fiksstjernerne på en lille
ellipse som en afspejling af jordens ellipsebane om-
kring solen. For første gang i menneskehedens historie
kunne man se jordens årlige bevægelse. Denne iagtta-
gelse af menneskets plads på en platform i kredsløb
omkring solen kan dog kun ses, hvis vi betragter him-
len gennem en kikkert. Og man skal have sine teoreti-
ske forudsætninger solidt plantet på skuldrene af
kæmper: På skuldrene af Kopernikus, der skabte det
heliocentriske verdensbillede, der blev videreudviklet
af Johannes Kepler (1571-1630) og Isaac Newton og på
skuldrene af Rømer, der lod lyset tøve, og Bradley, der
fandt teorien.

Oplysningstiden havde sin oprindelse i Frankrig,
aberrationsteorien havde sin i England. Det kunne
nok give anledning til en blanding af misundelse og
respekt, hør blot hvad Joseph-Jérôme Lalande (1732-
1807) skriver i Encyclopædien:

”Hvis Frankrig i det forrige århundrede har frembragt de to

største opdagelser i den fysiske astronomi, nemlig [sekund]-

pendulets aftagen under ækvator, som Richer [1630-1696] opda-

gede i 1672, og lysets successive udbredelse eller hastighed,

påvist i Det Franske Videnskabernes Selskab af hr. Roëmer, kan

England godt i dag rose sig af at have meddelt det 18. århundre-

des største opdagelse”.

Og der var virkelig tale om en af de helt store opdagel-
ser i astronomiens historie, skabt i den gryende oplys-
ningstid.
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I den generelle matematikhistorie betragtes 1700-tal-
let ofte som et slags ‘mellem’århundrede. Det skyldes,
at der i 1600-tallet og 1800-tallet fandt mange markan-
te nye matematiske landvindinger sted, medens 1700-
tallets matematikere til en vis grad sad fast i uløste
problemer. Faktisk var en del af matematikerne hen
mod århundredets slutning temmelig pessimistiske
med hensyn til deres fags fremtid (Kline 1972 s. 623).
Således udtalte den indflydelsesrige matematiker Jo-
seph Louis Lagrange (1736-1813) i 1781, at den matema-
tiske mine snart måtte lukkes, medmindre der blev
fundet nye årer – det sidste var faktisk, hvad der skete.

At matematikerne i 1700-tallet ikke var så succes-
fulde som deres umiddelbare forgængere og efterføl-
gere, betyder ikke, at århundredet matematikhistorisk
er uinteressant – snarere tværtimod. Det vil jeg i det
følgende illustrere ved at præsentere nogle aspekter af
matematikkens position og indhold på det internatio-
nale niveau i oplysningstiden og dernæst redegøre for,
hvordan det forholdt sig med matematikken i Dan-
mark i samme periode.

Et af de emner, der vil blive diskuteret, er, i hvor høj
grad de danske matematikere fulgte med i, hvad der
skete ude i Europa. Det kan straks røbes, at generelt
var de ret så uoplyste. En af de vigtigste grunde dertil
– hvis ikke den vigtigste – var, at efter infinitesimalreg-
ningens (integral- og differentialregningens) ind-
førelse i slutningen af 1600-tallet var det blevet svært
for en person med almindelig interesse, men ikke et
dybt engagement i matematik at følge med i det, vi i
dag ville kalde den matematiske frontforskning.

Selv om matematikken blev udvidet med andre
teorier end infinitesimalregningen i oplysningstiden,
var den absolut den mest betydningsfulde. Da den
samtidig var meget skelsættende, vil dens indførelse,

dens anvendelser og den modstand, den mødte fra
forskellig side, indtage en central plads i dette kapitel.
Derudover vil der blive beskrevet nogle anvendelser af
infinitesimalregningen, ligesom der vil blive givet
eksempler på meget praktiske problemer, der involve-
rede matematik på et ret elementært niveau.

Matematikkens stilling i oplysningstiden

Da det i sig selv er umuligt at beskrive oplysningstiden
som en periode, i hvilken de forskellige europæiske
lande havde et fælles filosofisk og politisk projekt, kan
der heller ikke generelt redegøres for, hvordan man i
perioden så på matematikken. Alligevel er det relevant
at sætte matematikken ind i en samfundsmæssig kon-
tekst, så jeg vil give et indtryk af de holdninger, der
fandtes til matematikken i de tre toneangivende riger:
Storbritannien, Frankrig og de tyske stater.

Indledningsvis skal det bemærkes, at man ikke
havde det skarpe skel mellem matematik og naturvi-
denskab, som kendes i dag. I sin bog Of the Profience
and Advancement of Learning - Om udvikling og frem-
me af lærdom fra 1605 opstillede Francis Bacon (1561-
1626) et videnstræ, hvor han havde en gren for ren
matematik og en for ‘blandet’ (mixed) matematik.
Han forgrenede den rene matematik i geometri og
aritmetik, medens han forsynede den ’blandede’
matematik med undergrenene perspektiv, musik,
astronomi, kosmografi, arkitektur og ingeniørkunst
(Brown 1991 s. 82). Perspektiv var på Bacons tid en
almindelig betegnelse for optik, og det var det, han
mente. Siden fik ordet perspektiv den betydning, det
har i dag, og blev af senere forfattere medtaget på
listen med ‘blandet’ matematik. Der blev også sat flere
grene på Bacons to hovedgrene – og grenen med den
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‘blandede’ matematik blev med tiden omdøbt til an-
vendt matematik, men den brede opfattelse af mate-
matik holdt sig til op i 1800-tallet. Det er derfor natur-
ligt at se holdningen til matematik som en del af ind-
stillingen til naturvidenskaberne.

I Storbritannien var Isaac Newton (1642-1727) kil-
de til en stor anerkendelse af de matematiske viden-
skaber. Det skyldes hans hovedværk fra 1687 Philo-
sophiæ naturalis principia mathematica – Naturfiloso-
fiens matematiske principper, kendt som Principia, der
revolutionerede såvel den sædvanlige som den celeste
mekanik (læren om himmellegemers bevægelse). An-
tallet af mennesker, der var i stand til at følge argu-
menterne i hans bog, var meget lille, men ikke desto
mindre fik han nærmest en kultstatus. Efter sin død lå
han på lit de parade i Westminster Abbey en hel uge,
inden han blev begravet. François Voltaire (1694-
1778), der opholdt sig i London på det tidspunkt,
bemærkede, at Newtons begravelse var en konge vær-

dig (Gjertsen 1988 s. 1). Newton fik også et imponeren-
de gravmonument [Fig. 1], og dertil en forherligende
gravskrift, forfattet af Alexander Pope (1688-1744):

Nature and Nature’s Laws lay hid in Night.

God said, Let Newton be! and All was Light.

(Gjertsen 1988 s. 1)

Naturen og dens love lå skjulte i natten.

Gud sagde, Lad Newton blive til, og alt blev lyst.

I Frankrig var Voltaire selv med til at skabe en positiv
holdning til naturvidenskaberne og matematikken.
Om sidstnævnte skrev han blandt andet: ”Der er en
overvældende forestillingsevne i matematikkens vi-
denskab … der var langt flere fantasiforestillinger i
Archimedes’ hoved end i Homers” (Larsen 1999). Han
skrev også 45 artikler til det værk, der måske mere end
noget andet kan ses som et symbol på oplysningsti-
den, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers (1751-1772) – Encyklopædi, eller
sagligt leksikon om videnskaberne, kunsten og håndvær-
kene, kendt som Den store franske encyklopædi. End-
videre udgav Voltaire i 1738 Éléments de la philosophie
de Newton – Elementer af Newtons filosofi, og han stod
i tæt kontakt med den person, der oversatte Newtons
Principia til fransk, Gabrielle Émilie Le Tonnelier de
Breteuil, marquise du Châtelet (1706-1749) [Fig. 2]. De
to levede nemlig sammen fra 1733 og indtil hendes
død, som indtraf, inden hun var nået til ende med sin
oversættelse. Den franske matematiker Alexis Claude
Clairaut (1713-1765), der havde været rådgiver for
Châtelet, gjorde hendes arbejde færdigt. Der udkom
en foreløbig udgave med et forord af Voltaire i 1756 og
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tegnet af William Kent og rejst i 1731. Graven er efter 2003

blevet kendt i en meget stor kreds, fordi forfatteren Dan

Brown lod den indgå i sin spændingsroman Da Vinci

mysteriet. 
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en fuldstændig oversættelse i 1759; denne var i meget
lang tid den eneste franske udgave af Principia.

Hovedredaktøren af Den store franske encyklopædi,
filosoffen Denis Diderot (1713-1784), inviterede mate-
matikeren Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783) til at
være medredaktør. Dette resulterede i, at værket kom
til at indeholde mange opslag om matematik, den rene
såvel som den ‘blandede’ (mixte), hvorunder d’Alem-
bert henregnede mekanik, optik, astronomi, geografi,
kronologi, militær arkitektur, hydrostatik, hydraulik
og hydrografi (d’Alembert 1780). På trods af Diderots
beslutning om at give god plads til de matematiske fag
synes han ikke selv så begejstret for en matematisering
af eksperimentalfysikken (Pedersen 2006 s. 933).

I den omtalte artikel om matematik nævnte
d’Alembert, at en af de mest kendte generelle matema-
tiske lærebøger var skrevet af den tyske filosof Chri-
stian Wolff (1679-1754). Wolff var nok den videnskabs-
mand, der fik størst indflydelse i de tyske stater og de
lande, der var påvirkede af strømninger derfra, i oplys-
ningstiden (Koch 2001, Kragh 2005 s. 30-32). Wolff var
en engageret formidler af stort set al slags viden, og fra
begyndelsen af 1710’erne udgav han flere lærebogssy-
stemer på latin såvel som på tysk. Når han var færdig
med et system, kom det i en ny revideret og udvidet
udgave. Ifølge Carl Henrik Koch anså Wolff historien,
filosofien og matematikken for videnskabens hoved-
bestanddele. ”Historien omfatter viden om, hvad der
faktisk er tilfældet; filosofien opstiller grundene eller
årsagerne til, at noget og ikke andet er tilfældet” (Koch
2001). Om matematikken skrev Wolff selv blandt
andet:

”Jeg plejer at anbefale matematikken af to grunde: for det første

på grund af den usammenlignelige orden med hvilken den

grundigt udfører sine sager, og for det andet på grund af dens

lære der kan udnyttes mangfoldigt i såvel grundig erkendelse af

naturen og kunsten som i det menneskelige liv” (oversat fra

Wolff 1752 s. a2).

D’Alembert var dog ikke ganske ukritisk over for
Wolffs lærebøger i matematik; således bemærkede
han, at de ikke var fri for fejl (d’Alembert 1780 s. 232).
Det havde han ganske ret i, og jeg kan tilføje, at de hel-
ler ikke altid var så grundige. Men hvad kan man for-
vente af en forfatter, der ville dække så stor en del af
videnskaberne og skrev så meget, at hans samlede
værker fylder over syv hyldemeter?

De mest kreative af 1700-tallets matematikere
fandt beskæftigelse i de lærde selskaber, der ikke bare
havde videnskabsmænd som medlemmer – som for
eksempel Royal Society i London – men også ansatte
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se du Châtelet, malet af Marianne Loir omkring 1740. 

I højre hånd holder Châtelet en passer.
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dem. De vigtigste var L’Académie des sciences i Paris,
akademiet i Sankt Petersborg og akademiet i Berlin.
Sidstnævnte fik først en betydning, efter at den fran-
kofile Frederik II, også kaldet den Store (1712-1786),
havde reorganiseret det i 1740 og sat sig for at gøre det
til en konkurrent til akademiet i Paris.

Kort efter at Frederik den Store havde overtaget
akademiet i Berlin, ansatte han tidens mest anerkend-
te matematiker, schweizeren Leonhard Euler (1707-
1783). Inden Euler kom til Berlin, havde han været 14
år ved akademiet i Sankt Petersborg, hvor han egentlig
var glad for at være, men på grund af urolige tider i
Rusland accepterede han tilbuddet fra Frederik. Euler
tilbragte 25 år ved akademiet i Berlin og vendte så til-
bage til Sankt Petersborg, hvor han blev indtil sin død.
Frederik den Store var god til at orientere sig om, hvil-
ke matematikere der havde ry for at være dygtige, og
var ihærdig for at få dem til Berlin. På Voltaires anbe-
faling ansatte han Pierre Louis Moreau de Maupertuis
(1698-1759), som hørte til i kredsen omkring Voltaire
og marquise du Châtelet. Maupertuis tog til Berlin i
1745 og blev året efter præsident for akademiet. Efter at
Châtelet var død, lykkedes det også Frederik i 1750 at
lokke Voltaire til Berlin, men han blev der kun i tre år.
Frederik forsøgte i 1760’erne at få Lagrange ansat ved
akademiet, men denne syntes ikke stemt for at skulle
spille andenviolin: Selv om han stod på god fod med
Euler, sagde Lagrange først ja til stillingen ved Ber-
linerakademiet, da det var blevet kendt, at Euler ville
rejse tilbage til Sankt Petersborg. Der var en dygtig
matematiker, alsaceren Johann Heinrich Lambert
(1728-1777), som Frederik II betænkte sig på at ansæt-
te. Grunden var ikke, at han tvivlede på Lamberts ev-
ner, men han synes ikke om Lamberts fremtoning.
Frederik lod sig dog overtale af de andre matematike-
re ved akademiet og ansatte Lambert i 1765; han
udtrykte sig siden meget positivt om den store indsigt,
Lambert havde på mange områder. Blandt de mange
ting, Lambert gjorde, var at bringe perspektivlæren til
en matematisk fuldendelse (Andersen 2007 s. 633-
705).

Danmark fik også sit videnskabelige akademi i
oplysningstiden, idet Videnskabernes Selskab blev
grundlagt i 1742. Det kom til at ligge i København,
medens det lærde selskab, der blev oprettet i tvillinge-
kongeriget i 1769, fik hjemsted i Trondhjem. Disse

akademier medvirkede nok til en vis grad til at frem-
me interessen for matematik, men de gav ikke som de
ovenfor præsenterede lærde selskaber levebrød til
matematikere.

Skabelsen af differential- 
og integralregningen

I matematikkens udvikling var det halve århundrede
efter 1630 et af de mest frugtbare (for detaljer se
Andersen & Bos 2006). Mange nye ideer så dagens lys,
blandt andet blev fundamentet for den analytiske geo-
metri lagt, og man blev for første gang i terningspillets
historie, der går tilbage til oldtiden, i stand til at sætte
tal på chancerne for at vinde. Dette blev starten på
sandsynlighedsregningen.

Det mest banebrydende var dog, at man tog infini-
tesimale metoder i brug til kurveundersøgelser, såsom
bestemmelse af tangenter og arealer. Disse metoder
blev en stor inspirationskilde for Isaac Newton og
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) i deres udvik-
ling af et af matematikkens mest virkningsfulde værk-
tøjer: differential- og integralregningen.

Newton skrev i oktober 1666 et næsten trykklart
manuskript indeholdende hans version af den nye
disciplin, som han havde arbejdet på i små to år. Han
døbte denne fluksionsmetoden, fordi hans udgangs-
punkt var bestemmelse af hastigheder, for hvilke han
brugte ordet fluksioner. At dømme efter den stand
Newtons manuskript var i – skrevet pænt i et separat
hæfte – må han have haft planer om at få det trykt,
men hvis det var tilfældet, så skiftede han mening. Det
skyldes formodentlig især, at han var stærkt optaget af
andre videnskabelige problemer. Han var på det tids-
punkt i en tilstand, hvor frugtbare videnskabelige
ideer nærmest væltede over hinanden inde i hans
hoved.

Der kunne imidlertid også være en medvirkende
årsag til, at Newton lagde sin fluksionsmetode til side
og holdt den for sig selv. Det har højst sandsynligt
bekymret ham, at hans matematiske argumenter ikke
levede op til den eksakthed, som matematikere siden
det antikke Grækenland almindeligvis krævede. Alle
hans forgængere, der siden 1630’erne havde arbejdet
med infinitesimale metoder, var løbet ind i det samme
problem. Dette skulle vise sig at være et problem, der
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var meget sværere at løse, end Newton måske umid-
delbart havde forestillet sig. Som vi skal se, blev det
først løst omkring 1820.

Newton vendte med mellemrum tilbage til sin
fluksionsmetode med et ønske om at gøre den tryk-
klar. Hver gang forsøgte han at forbedre fundamentet,
og hver gang opgav han færdiggørelsen. Hans Prin-
cipia indeholder nogle forklaringer på, hvordan han
havde udledt visse af sine resultater ved hjælp af fluk-
sionsmetoden. Han gik imidlertid ikke i detaljer, så
hans læsere havde ingen chancer for at komme til at
tilegne sig metoden. Det var først i 1704 – altså næsten
fyrre år efter Newton havde skabt fluksionsmetoden
– at han offentliggjorde noget mere forståeligt om
den.

I mellemtiden havde Leibniz i 1675 udviklet en
metode, som han kaldte calculus (regning), og som
blev kendt som differential- og integralregningen.
Hvor Newton startede med problemer, der senere blev
løst ved differentiation, var Leibniz’ udgangspunkt at
studere en type opgaver, der har med integration at
gøre. I den forbindelse blev Leibniz ledt til at indføre
integralet, som han i starten kaldte en sum og symbo-
liserede med et dengang almindeligt langt kursivt s (∫).
Hans ambition var at finde ud af, hvorledes ∫ generelt
virker på (i senere terminologi: hvordan man integre-
rer) en lang række matematiske udtryk. Han løb
imidlertid ind i problemer og besluttede så at starte
med den modsatte proces – hvilket blev til hans diffe-
rentialregning. Derefter genindførte han integralet,
nu som det modsatte af differentialet.

Ligesom det stod klart for Leibniz, at integration
og differentiation var modsatte operationer, så havde
Newton også indset dette. Denne erkendelse, som ikke
fandtes hos deres forgængere, der havde arbejdet med
infinitesimale metoder, var utrolig væsentlig for
Newtons og Leibniz’ nyskabelser.

Leibniz var så optaget af andet arbejde, at det blev
1684, førend han offentliggjorde noget om sin diffe-
rentialregning Det skete i en artikel, der nærmest må
have været uforståelig for hans samtidige. I artiklen
undlod han at fortælle, at da han udledte regneregler-
ne for differentialer, havde han betragtet dem som
infinitesimaler, det vil sige uendeligt små størrelser. I
stedet introducerede han et differentiale, dx, som et
fast endeligt linjestykke, påstod at differentialer for

andre variable knyttet til en kurve kunne bestemmes
geometrisk, og at det var let at slutte sig til regnereg-
lerne for differentialer. Det sidste passer ikke; det
havde nok været mere pædagogisk at postulere reg-
nereglerne, som var helt essentielle for at følge hans
brug af differentialer. Sidstnævnte bestod blandt an-
det i en elegant udledelse af brydningsloven for lys,
der passerer fra et medium til et andet – også kaldet
Snells lov, opkaldt efter den hollandske Willebrord
Snell (1580-1626). Leibniz’ resultat var ikke nyt, ej hel-
ler var det nyt at give et matematisk bevis for loven;
det havde blandt andre Pierre Fermat (1601-1665)
gjort omkring 1660. Forcen i Leibniz’ metode var, at
han ud fra de samme fysiske principper, som Fermat
havde benyttet, kunne udlede brydningsloven på en
måde, der kun krævede en brøkdel af det antal udreg-
ninger, Fermat havde udført. Leibniz fulgte sin 1684-
artikel op to år senere med en afhandling, hvori han
uden at gå i dybden illustrerede, at hans integralreg-
ning ligesom differentialregningen var et virknings-
fuldt matematisk redskab.

Leibniz’ kortfattede og svært tilgængelige artikler
blev bemærket af to schweiziske matematikere, brød-
rene Jakob (1654-1705) og Johann Bernoulli (1667-
1748). De blev begge meget begejstrede for Leibniz’
differential- og integralregning, tilegnede sig den hur-
tigt og brugte den til løsning af forskellige fysiske pro-
blemer. De to spillede en meget væsentlig rolle for, at
inden 1600-tallet var til ende, var den nye regning (cal-
culus) en etableret disciplin på kontinentet. Den var
især skattet, fordi den gav et middel til at oversætte
fysiske problemer såsom lysets brydning til en mate-
matisk ligning, som man kunne arbejde med at finde
en løsning til. Da disse ligninger indeholdt differentia-
ler, blev de naturligt nok kaldt differentialligninger. At
finde de sammenhænge, der gav anledning til diffe-
rentialligningerne, var i mange tilfælde langtfra sim-
pelt og blev en stor udfordring for oplysningstidens
matematikere. Det var ligeledes ofte meget svært at
finde løsningen til en givet differentialligning. Mange
af Europas førende matematikere var stærkt fascinere-
de af at udlede og løse differentialligninger knyttet til
diverse matematiske og fysiske problemer – og de
holdt også meget af at prøve hinanden af med sådan-
ne opgaver.

Ikke alene var Johann Bernoulli med til at fremme
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differentialregningens udbredelse, han var også indi-
rekte årsag til udgivelsen af den første lærebog i diffe-
rentialregning. Han havde nemlig gjort den franske
adelsmand Guillaume François Antoine de L’Hospital
(1661-1704) så begejstret for differential- og integral-
regningen, at denne bad Bernoulli om at undervise sig
i disciplinen. Da L’Hospital syntes, at han havde lært
nok, spurgte han Leibniz – uden at rådføre sig med
Bernoulli – om han måtte skrive en lærebog om de nye
emner. Leibniz gav sin velsignelse til, at L’Hospital
skrev om differentialregningen, men integralregnin-
gen ville Leibniz selv skrive om. L’Hospitals lærebog
udkom i 1696 og blev en stor succes. Johann Bernoulli,
der ikke var nævnt specifikt i forordet, ærgrede sig
over ikke at få del i succesen. Han havde imidlertid en
kontrakt med L’Hospital, der gjorde, at han ikke ytre-
de sig offentligt, førend L’Hospital var død. Efter si-
gende var Bernoulli specielt ked af, at det ikke blev
kendt, at han var ophavsmand til en meget nyttig re-
gel, som senere er blevet kendt som L’Hospitals regel.

Som differential- og integralregningens populari-
tet voksede blandt kontinentale videnskabsmænd, be-
gyndte man i Storbritannien at blive irriteret over, at
der ikke var nogen, der udtrykte anerkendelse af
Newtons fluksionsmetode. Nogle begyndte også at
antyde, at Leibniz nok havde alle sine ideer fra New-
ton. De to havde faktisk korresponderet i 1670’erne, og
Newton havde sendt nogle af de resultater, han havde
opnået ved sin fluksionsmetode, til Leibniz – men hav-
de ikke forklaret metoden. Hvordan man kunne tro, at
Newtons resultater skulle have ført Leibniz til differen-
tialregningen, er i dag svært at forstå. Faktisk adskilte
Newtons fluksionsmetode sig i sit grundlag så væsent-
ligt fra Leibniz’ differential- og integralregning, at selv
et kendskab til Newtons metode ikke direkte kunne
have givet Leibniz ideen til differentialregningen.

Af hensyn til en senere præsentation af indvendin-
ger rettet mod metodernes fundament er det værd at
bemærke, at Newtons fluksionsmetode er en procedu-
re til at bestemme hastigheder. Disse er endelige
størrelser og er derfor ikke i sig selv knyttet til proble-
mer med infinitesimaler. Det, der voldte Newton be-
svær, var argumenterne, hvormed han redegjorde for
bestemmelsen af hastighederne. Leibniz’ metode deri-
mod gav som resultat differentialer – det vil sige infi-
nitesimaler, hvis ontologiske status var uklare.

I samtiden var der imidlertid ingen, der fæstnede
sig ved forskellene i de to metoders udgangspunkt.
Man var fokuseret på, at metoderne kunne bruges til
at løse de samme slags opgaver – og gav de samme
resultater. Antydningerne af, at Leibniz skulle have
plagieret Newton, blev mere og mere eksplicitte og
kulminerede, da den skotske matematiker John Keill
(1671-1721) i en artikel i Royal Societys tidsskrift,
Philosophical Transactions, skrev:

”Alt dette følger af den nu højt priste fluksionsaritmetik, som

herr Newton uden al tvivl … udtænkte først ... men den samme

aritmetik blev senere publiceret med navnet og notationen

ændret … af herr Leibniz …” (oversat fra Keill 1708 s. 185).

Leibniz klagede over Keills angreb til Royal Society,
som Leibniz var medlem af – og hvor Newton var
præsident. Der blev nedsat en komité med præsiden-
ten som pennefører. Den konkluderede i en rapport
fra 1712:

”Differentialmetoden er helt den samme som fluksionsmeto-

den, bortset fra navnet og notationsformen … Derfor mener vi,

at det væsentlige spørgsmål ikke er, hvem der udtænkte den ene

eller den anden metode, men hvem der var den egentlige opfin-

der af metoden … vi anser det for at være herr Newton” (over-

sat fra citat i Westfall 1980 s. 726).

Selv om rapporten ikke direkte beskyldte Leibniz for
plagiat, følte han sig ikke renset. Han arbejdede på at
få almindelig anerkendelse af sit store bidrag til mate-
matikken uden at skulle stå i skyggen af Newton, men
nåede det ikke inden sin død i 1716. På kontinentet
blev han støttet af Johann Bernoulli, der gik til mod-
angreb. Han påstod således, at Newton ikke kunne
have fundet sin fluksionsmetode uafhængigt af Leib-
niz.

Striden om, hvem der var ophavsmand til infini-
tesimalregningen, skabte generelt en bitter stemning
mellem matematikerne i Storbritannien og på konti-
nentet, men der var dog nogle, der holdt sig uden for
dette opgør og havde fredelig kontakt på tværs af
kanalen. Man ser ofte hævdet, at striden var grund til,
at det tog lang tid, inden man gik over til Leibniz’
metode i Storbritannien. Der ville have været gode
grunde til at gøre det, fordi Leibniz’ metode var meget
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nemmere at anvende end Newtons, blandt andet fordi
Leibniz havde indført en mere overskuelig notation
end Newton. Imidlertid skyldes det ikke alene venera-
tion over for Newton og konservatisme, at briterne
ikke gik over til differential- og integralregningen før-
end i begyndelsen af 1800-tallet. En medvirkende år-
sag var den britiske reaktion på en kritik af grundlaget
for infinitesimalregningen, der blev rejst af George
Berkeley (1685-1753) – herom mere i næste afsnit.

Kritik af infinitesimalregningens 
grundlag og lærebøger i faget

Da L’Hospital bestemte sig for at skrive en lærebog i
differentialregning, var han egentlig ganske dristig.
For at komme i gang med sit stof var han nødt til at
fremsætte nogle påstande om differentialer, der synes
at stride mod sund fornuft. Blandt andet påstod han,
at dx lagt til x ikke forandrede x, det vil sige, at dx
opførte sig som nul, når den optrådte som addend.
Ikke desto mindre spillede den en rolle i de videre reg-
ninger. Han arbejdede også med forholdet mellem to
differentialer – hvad der umiddelbart virkede som at
betragte forholdet mellem to nuller, hvad der igen så
ud, som om han dividerede med nul. Enhver matema-
tiker vidste, at division med nul var nonsens. Men
L’Hospital vovede altså at skrive dette i indledningen
til sin bog. Han skulle bruge det til at udlede differen-
tialregningens regneregler – det Leibniz havde und-
ladt i sin første artikel om disciplinen.

Til regnereglerne hørte også, at man kunne tage
differentialet af et differentiale. Således præsenterede
L’Hospital også regning med udtryk som ddx, som
kaldtes et andenordensdifferentiale, og han fortsatte
til højere ordner. Disse højereordensdifferentialer
voldte både begrebsmæssigt og matematisk mere be-
svær end førsteordensdifferentialerne af typen dx.
Men til løsning af adskillige matematiske og fysiske
problemer var de fantastisk nyttige.

Efter L’Hospital først havde fået regnereglerne på
plads, gik det glat for ham at gennemgå en lang række
eksempler på differentialregningens anvendelser. I ek-
semplerne benyttede han såvel første- som andenor-
densdifferentialer.

Som vi har set, ventede Newton næsten fyrre år
med at publicere noget substantielt om sin fluksions-

metode, og en vigtig årsag til dette var som nævnt for-
modentlig, at han ikke kunne finde en for ham til-
fredsstillende måde at præsentere grundlaget på. Lige-
ledes har vi set, at Leibniz ‘snød’ i sin første præsen-
tation af differentialregningen, idet han påstod, at dx
var en endelig størrelse. Det var ikke sin præsentation
af differentialregningens grundregler, Leibniz fik sine
tilhængere på, men på differentialregningens effekti-
vitet til udledning af for eksempel brydningsloven for
lys. Det kan faktisk være, at Leibniz var helt lettet over,
at L’Hospital bad om tilladelse til at skrive en lærebog
i differentialregning, idet det fritog ham selv for den
vanskelige og utilfredsstillende opgave at skulle præs-
entere et ufuldstændigt grundlag. Leibniz ville helst
undgå at begrunde regning med differentialer ved at
diskutere deres natur.

Der var nogle, der mente, at infinitesimaler fandtes
som entiteter med egenskaben at være mindre end alle
endelige størrelser, men forskellige fra nul. Leibniz gik
ikke gerne ind i en diskussion om, hvad infinitesima-
lerne var, og når han blev presset til at udtale sig om
dem, svarede han ofte, at de var nyttige fiktioner. Det,
der var væsentligt for Leibniz, var at få forvisset sine
kolleger om, at differentialregningens regler leder til
korrekte resultater (Bos 1974 s. 54). I tiden efter at han
havde offentliggjort sin første artikel om differential-
regningen, arbejdede Leibniz på et skrift, der skulle
give overbevisende argumenter for, at regnereglerne
leder til sande resultater. Han havde en fin intuitiv for-
ståelse for, hvorfor differentialregningen fungerede,
men han havde besvær med at skrive det på en måde,
der gjorde det klart for andre. Han færdiggjorde ikke
dette arbejde, og det blev først kendt i 1846.

Det ville nok her være på sin plads at gentage, at
den svaghed i argumentationen for de infinitesimale
metoder, som Newton og Leibniz løb ind i, ikke var
ligetil at udbedre. Først omkring 1820 lykkedes det at
bringe grundlaget for differentialregningen delvist i
orden. Der skulle gå yderligere små 50 år, førend
grundlaget var på en sådan form, at det levede op til
den grad af stringens, som de klassiske græske mate-
matikere havde opstillet som mål. Egentlig er det be-
undringsværdigt af oplysningstidens matematikere, at
de havde modet til at se stort på infinitesimalregnin-
gens fundament, velvidende at de ville blive kritiseret.
De vægtede tilsyneladende den store ekspansion i ind-
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sigt i fysiske og matematiske problemer, som meto-
derne gav, over grundlagsspørgsmål.

Der er mange videnskabshistorikere, der har be-
skæftiget sig med 1700-tallets problemer omkring
infinitesimalregningens manglende fundament. Fæ-
nomenet er også blevet kommenteret af en intellektu-
el, som, man nok ikke umiddelbart ville forvente,
havde interesse for det, nemlig Karl Marx (1818-1883).
Han kommenterede udviklingen på følgende måde, i
hvilken der ikke overraskende ligger antydningen af
en dialektisk forståelse:

”Man troede selv på den nyopdagede regningsarts mystiske

karakter, som leverede sande resultater ... ved hjælp af en posi-

tivt forkert matematisk fremgangsmåde. Man var altså selv

mystificeret, priste den nye opdagelse så meget højere, gjorde

flokken af gamle ortodokse matematikere så meget mere split-

tergal og fremkaldte på den måde det protestråb, som giver gen-

lyd selv i lægmænds verden, og som er nødvendigt for at bane

vejen for det nye” (oversat fra Marx 1974 s. 119).

Blandt kritikere af infinitesimalregningen huskes spe-
cielt den franske matematiker Michel Rolle (1652-
1719) og den irske filosof og teolog George Berkeley.
Rolle rejste i 1700 i L’académie des sciences en debat,
hvor han dels ønskede at påpege en mangel på logisk
stringens i de begreber, infinitesimalregningen benyt-
tede sig af, og dels at vise, at regnereglerne førte til
ukorrekte resultater (Blay 1986 s. 227). Rolle var ikke så
heldig med sin påvisning af, at differentialregningen
gav forkerte løsninger, idet det var ham, der ræsonne-
rede forkert. Hvad de grundlæggende principper an-
går, var et af hans ankepunkter, at der fandtes differen-
tialer af forskellige ordner. Det var for ham det samme
som at sige, at der findes forskellige grader af uendelig
små størrelser og dermed også forskellige grader af
uendeligheder i form af uendelig store størrelser. Det
synspunkt, at forskellige grader af uendelighed er uac-
ceptabelt, blev gentaget af mange i løbet af 1700-tallet.
For eksempel skrev d’Alembert i artiklen Infini (Uen-
delig) i Den store franske encyclopædi:

”Den uendelige størrelse er i egentlig forstand den, som er

større end alle angivelige størrelser; og da der ikke eksisterer en

sådan størrelse i naturen, følger det, at den uendeligt store

størrelse egentlig kun er at finde i vore tanker, hvor den kun

eksisterer som en slags abstraktion, i hvilken vi skubber ideen

om grænser væk” (oversat fra d’Alembert 1779 s. 654).

Netop dette syn på uendelig som så at sige en slags fast
størrelse, der er større end alle andre størrelser, gjorde,
at oplysningstidens matematikere og filosoffer havde
sværere ved at acceptere det ufuldstændige grundlag
for infinitesimalregningen, end en moderne matema-
tiker har. I løbet af 1800-tallet kom der nemlig bedre
styr på uendelighedsbegrebet, og efter den tyske mate-
matiker Georg Cantors (1845-1918) arbejder om uen-
deligheder er det for matematikere blevet helt selvføl-
geligt at tale om forskellige grader af uendelighed. For
nogle af oplysningstidens matematikere har det måske
ikke alene været begrebsmæssigt vanskeligt at forstå
uendeligheder af forskellige ordner, men også været
religiøst uacceptabelt, thi hvis man kunne blive ved
med at skabe større og større uendeligheder, kunne
Gud ikke udmærke sig ved sin uendelighed.

I Cantors system er den første grad af uendelighed
den, der udgøres af de naturlige tal og de mængder,
der står i en en-entydig korrespondance med dem. En
sådan tanke var fremmed for tidligere tiders matema-
tikere. De løb ofte ind i, hvad de opfattede som en slags
paradokser. Et berømt eksempel er fremsat af den
kendte videnskabsmand Galileo Galilei (1564-1642).
Han syntes, at det var paradoksalt, at man kunne lave
en entydig korrespondance mellem de naturlige tal og
kvadrattallene:

1 2 3 4 5, …
↑↓ ↑↓   ↑↓ ↑↓ ↑↓
1 4 9 16 25, …

Til ethvert tal i den nederste række svarer der præcist
et tal i den øverste række, og alligevel indeholder den
øverste række mange flere tal end den nederste. Det
var netop sådanne tilsyneladende problemer, mate-
matiseringen af uendelighedsbegrebet løste – men det
var længe efter Rolle.

Pierre Varignon (1654-1722), der var en stor tilhæn-
ger af infinitesimalregningen, svarede på Rolles kritik.
Til spørgsmålet om, hvad infinitesimaler var, svarede
han, at de hverken er noget eller ingenting – de er for-
svindende (Blay 1986 s. 231). Dette var en opfattelse,
Newton havde givet udtryk for i Principia, men det var
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ikke en, der overbeviste Rolle. Debatten fortsatte et års
tid, hvorefter Varignon trak sig ud. Rolle fortsatte med
at protestere i de følgende år. Omkring 1706 gav han
op, og hans indsats synes ikke at have fået nogen væ-
sentlig indflydelse på den franske holdning til infini-
tesimalregningen.

Anderledes forholdt det sig i Storbritannien. Her
fik, som tidligere nævnt, Berkeleys kritik af infinitesi-
malregningen betydning. Berkeley publicerede i 1734
en bog med en meget lang titel [Fig. 3], der starter med
The Analyst (Analytikeren) og inkluderer en tilegnelse
til an infidel mathematician – en vantro matematiker.
Det formodes, at personen, Berkeley havde i tankerne,
var Newtons ven Edmond Halley (1656-1742), der er
bedre kendt som astronom. Berkeley var med sin bog
egentlig ude i et teologisk ærinde, nemlig at overbevi-
se sine læsere om, at det er nemmere at tro på Gud end
på infinitesimalregningen. Essensen af Berkeleys kri-
tik var i tråd med de tidligere nævnte indvendinger
mod infinitesimalregningen. Han var ligesom andre
specielt bekymret over andenordensdifferentialerne
og brugte dem i sin kampagne:

”Det forekommer mig, at den, der kan fordøje … et anden- eller

tredje[ordens]differentiale, ikke behøver at være sart over for

nogen del af guddommeligheden” (oversat fra Berkeley 1734,

afsnit VII).

Ud over at argumentere for sit synspunkt stillede Ber-
keley spørgsmålet, hvordan det kan være, at infinitesi-
malregningen med det grundlag, den har, overhove-
det kan virke. Han var altså i modsætning til Rolle
overbevist om, at resultaterne var gode nok. Berkeley
mente selv, at han havde fundet svaret på sit spørgs-
mål, nemlig at den fejl, der er i grundlaget, opvejes af

en anden fejl, der begås i udregningerne. Hans forkla-
ring er ikke matematisk overbevisende. Den afslører,
at han manglede en dybere forståelse af, hvad der fore-
gik, når man anvendte infinitesimalregningen. Mær-
keligt nok var der ikke mange i samtiden – og sådan
set heller ikke i eftertiden – der påpegede den logiske
brist i hans argument. Man kunne derfor tro, at når
Berkeley tilsyneladende havde forklaret, hvorfor infi-
nitesimalregningen gav korrekte resultater, så kunne
de britiske matematikere bare fortsætte med at bruge
den. Men det gjorde de ikke; de reagerede i stedet på
den kritik, Berkeley havde rettet mod grundlaget.
Følgen blev, at de britiske matematikere genlæste
Newton og prøvede at fjerne den ufuldkommenhed,
Berkeley havde peget på.

Det ivrigste forsøg på at redde Newton blev foreta-
get af den skotske matematiker Colin Maclaurin
(1698-1746). Han udgav i 1742 A Treatise of Fluxions –
En afhandling om fluksioner og nævnte, at den direkte
var foranlediget af Berkeley, der i sin Analyst havde
præsenteret fluksionsmetoden som værende funderet
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på ukorrekte slutninger og fuld af mysterier. Maclau-
rins arbejde blev fulgt op af en lang række andre lære-
bøger i fluksionsmetoden, hvor man forsøgte at fun-
dere fluksionsbegrebet på en geometrisk tilgang
(Guicciardini 1989 s. 38). Dette havde Newton også
selv eksperimenteret med i sine ufærdige udkast til en
bog om fluksionsmetoden. Den fortsatte strøm af
bøger om fluksionsmetoden gav ikke anledning til en
videre udvikling af disciplinen. Dette skyldes nok først
og fremmest, at i anden halvdel af 1700-tallet var der
ingen større britiske begavelser, der blev tiltrukket af
matematikken.

Den lærebog i integralregning, som Leibniz havde
meddelt L’Hospital, at han selv ville skrive, kom aldrig
til at se dagens lys. Den første præsentation af integral-
regningen i en lærebog udsprang af den debat, Rolle
havde startet i Det Franske Akademi, og havde pudsigt
nok også Bernoullis forelæsninger for L’Hospital som
delvis kilde. Den franske filosof Nicolas Malebranche
(1638-1715) havde fulgt debatten og opfordrede den
franske matematiker Charles René Reyneau (1656-
1728) til at skrive en bog om den nye regning. I den for-
bindelse lånte Reyneau en kopi af Bernoullis fore-
læsninger. Reyneau udgav i 1708 sin bog om matema-
tisk analyse med en introduktion til såvel differential-
som integralregningen. Sammen med L’Hospitals bog
var Reyneaus bog enerådende i Frankrig i mere end
tredive år. Noterne til den del af Bernoullis forelæsnin-
ger for L’Hospital, der indeholdt integralregningen,
blev offentliggjort i 1742 i deres oprindelige latinske
ordlyd i et værk, Opera omnia, hvori Bernoulli samlede
mange af sine matematiske arbejder.

I 1748 fik italienerne mulighed for at læse om infi-
nitesimalregningen på deres modersmål i tobindsvær-
ket Instituzioni analitiche ad uso delle gioventu italiana
– Indføring i analysen til brug for den italienske ung-
dom. Den var skrevet af Maria Gaetana Agnesi (1718-
1799), som havde en meget speciel grund til kaste sig
over studiet af matematik og skrive en lærebog, nem-
lig at hun var træt af at optræde som attraktion med
speciale i filosofi ved sine fars saloner. Hendes bog
blev vel modtaget, andet bind blev udgivet på fransk i
1775, og begge bind blev hurtigt oversat til engelsk,
men udkom først i 1801 – og i en noget mærkelig form,
hvor differentialnotationen var oversat til Newtons
fluksioner.

Samme år som Agnesis bog blev udgivet, udkom et
matematisk værk, der kom til at betyde en mindre
revolution i den måde, man behandlede den matema-
tiske analyse på. Dets forfatter var Euler. Hvor alle
hans forgængere havde knyttet det meste af analysen
til kurveundersøgelser, lod han den være knyttet til
funktioner. I 1755 fulgte han bogen om funktioner op
med en bog om differentialregning. I den kom han
kort ind på denne regnings grundlag. Han skar meget
pragmatisk igennem, idet han hævdede, at med de
egenskaber, som L’Hospital og andre havde hævdet,
differentialer havde, så kunne de kun være 0, hvorfor
han også kaldte differentialregningen for nullernes
algebra. Når differentialerne er nuller, er det klart, at x
+ dx = x, men nul over nul, hævdede Euler, kan være
hvad som helst. Altså kan dy

dx enten være nul, en ende-
lig størrelse, eller plus eller minus uendelig.

Set fra et grundlagsperspektiv skyldtes det sidste
bemærkelsesværdige bidrag til differentialregningen i
oplysningstiden Lagrange. Hans idé var at præsentere
differentialregningen som en ren algebraisk disciplin.
Det slap han tilsyneladende godt fra. Det skyldes, at
han hævdede, at alle funktioner havde de samme
pæne egenskaber som de funktioner, man sædvanlig-
vis arbejdede med på hans tid. Dette var imidlertid
ikke tilfældet, hvilket var baggrund for, at 1800-tals-
matematikerne igen tog differential- og integralreg-
ningen op til revision.

Anvendelser af differential- 
og integralregningen

I kølvandet på Den store franske encycklopædi udkom
der en Encyclopédie méthodique – Metodisk encyklopæ-
di, hvor førstnævntes artikler i revideret form blev
samlet efter emner. En af dem, der assisterede d’Alem-
bert med udarbejdelsen af bindene om matematik,
var Charles Bossut (1730-1814). Hans begejstring for
brugbarheden af infinitesimalregningen (af ham kal-
det infinitesimalanalysen) kender nærmest ingen
grænser:

”Af alle de opdagelser, der overhovedet er gjort i videnskaberne,

er der ingen så vigtig og så frugtbar til anvendelser som infinit-

esimalanalysen” (oversat fra Bossut 1784 s. LXXII).
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Blandt de anvendelser af infinitesimalregningen, der
især påkaldte sig opmærksomhed, var et spørgsmål
om jordens form og bestemmelse af den geografiske
længde til søs.

Jordens form var blevet et centralt emne i diskussi-
onerne mellem tilhængerne af henholdsvis René Des-
cartes’ (1596-1650) og Newtons fysiske teorier – de så-
kaldte cartesianere og newtonianere. Der var enighed
om, at jorden ikke var perfekt kugleformet (her tæn-
kes ikke på bjerge og fordybninger), men enten som
en citron var langstrakt ved polerne eller som en ap-
pelsin var fladere ved polerne. Newton havde skitseret
et bevis for det sidste, medens cartesianerne var over-
bevist om det første, og de mente endvidere, at det var
bekræftet af målinger, foretaget i Frankrig i 1660’erne.
Debatten blev så heftig i Frankrig, at akademiet i Paris
besluttede at finansiere to ekspeditioner til områder
nær ækvator og Nordpolen for at få nye målinger
(Terrall 2002).

Den første ekspedition drog til Peru i 1735, og året
efter tog en gruppe ledet af newtonianeren Mau-
pertuis og med en anden af Newtons store tilhængere,
Clairaut, som deltager til Lapland. De to gruppers
målinger viste, at newtonianerne havde ret. Samtidig
med de eksperimentelle undersøgelser gik teoretiker-
ne i gang. På basis af en ny teori om hydrostatik for-
bedrede Maclaurin i 1740 Newtons bevis. Clairaut
arbejdede også videre på hydrostatikken og fremsatte i
1743 et nyt bevis for Newtons teori i bogen Théorie de
la figure de la terre – Teorien for jordens form, der blev
en videnskabelig klassiker og var stærkt medvirkende
til, at Newtons gravitationsteori blev almindelig
accepteret i de franske videnskabelige cirkler (Itard
1971 s. 282).

Diskussionen om jordens form var af ren viden-
skabelig karakter, idet fladtrykningen ved polerne
udelukkende har en teoretisk interesse – og den er i
øvrigt meget lille, idet radierne til polerne kun er
omkring 20 kilometer kortere end radierne til ækva-
tor. Der var andre af de videnskabelige spørgsmål,
som man søgte at løse ved hjælp af infinitesimalreg-
ningen, der var direkte relaterede til praktiske spørgs-
mål. Af dem var bestemmelse af længden til søs det
problem, der påkaldte sig mest opmærksomhed i
samtiden, og som senere er blevet almindeligt kendt af
historisk interesserede.

Når man er på havet, er det forholdsvis enkelt at
bestemme, hvilken geografisk bredde man befinder
sig på, ligesom man ved målinger kan bestemme den
lokale tid; derimod er bestemmelse af længden en
vanskelig sag. Lige siden kikkerten blev opfundet,
havde videnskabsmænd arbejdet på at fremstille
tabeller, der satte søfolk i stand til at observere tidsfor-
skellen mellem det sted, de var på, og et fast sted, som
med tiden blev Greenwich. Tidsforskellen er et prak-
tisk mål, fordi en forskel på 1 time svarer til en længde-
forskel på 15 grader. Galilei forsøgte sig med at lave
tabeller baseret på, hvordan Jupiters måner skifter
plads på himlen; men deres bevægelser er for ure-
gelmæssige og for vanskelige at observere til, at det
blev en succes. Det syntes at være en bedre idé at lave
tabeller over månens position, fordi den bevæger sig
hurtigt hen over himlen på en nat. Man ønskede såle-
des at beregne sig frem til nogle tabeller, så når man
observerede månen på et givet lokalt tidspunkt, kunne
man ud fra dens position slå op i tabellen og se, hvad
klokken var i Greenwich.

Clairaut, d’Alembert og Euler gav sig alle til at
regne på månens bevægelse, noget Newton selv ikke
havde gjort så meget ud af. I første omgang fik de
resultater, der slet ikke stemte med observationerne
– nærmest til cartesianernes udelte fryd. At bestemme
månens bane var meget sværere end at bestemme pla-
neternes, fordi disses baner stort set kun er afhængige
af tiltrækningen fra solen. I beregningen af månens
bane løb man ind i det såkaldte trelegemeproblem,
hvor man skal regne på tre legemers indbyrdes til-
trækning. Det er meget vanskeligt at få brugbare resul-
tater ud af differentialligningerne knyttet til det gene-
relle trelegemeproblem, så dette har gennem tiderne
holdt mange matematikere beskæftiget. I tilfældet
med solen, jorden og månen lykkedes det Clairaut i
1749 at komme med et gennembrud, som Euler arbej-
dede videre på.

I 1753 præsenterede Euler sit resultat i bogen
Theoria motus lunae – Teorien om månens bevægelse.
Den sædvanligt fortalte historie er, at på grundlag af
Eulers arbejde fremstillede den tyske astronom og
matematiker Tobias Mayer (1723-1762) nogle måneta-
beller, der var præcise nok til at være anvendelige til
længdebestemmelser. Nyere forskning tyder imidler-
tid på, at Mayers tabeller snarere byggede på en utrolig
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fingerspidsfornemmelse for at approksimere månens
bane ud fra et hav af data fra tidligere observationer af
månen, end på Eulers resultater. Grunden til, at Euler
overhovedet er kommet med i denne historie skulle
være, at da Mayer blev bedt om at begrunde sine
beregninger, henviste han til Euler (Wepster 2007).

Den britiske regering havde i 1714 udlovet en stor
sum penge til den, der kunne finde en metode til
bestemmelse af længden til søs. I 1765 modtog Mayers
enke £3000 for sin mands tabeller, Euler fik £500 for sit
(formodede) bidrag. Otte år senere udbetalte regerin-
gen £5000 til urmageren John Harrison (1693-1776),
der havde fremstillet et ur, der var i stand til at gå så
nøjagtigt i søgang, at det kunne vise Greenwich-tid
med tilstrækkelig præcision til brug for længdebe-
stemmelser.

Selv om infinitesimalregningens anvendelse til be-
stemmelse af længden til søs ikke er den succeshisto-
rie, den ofte har været fremstillet som, peger den frem
mod en udvikling, hvor infinitesimalregningen blev
anvendt til at løse samfundsrelevante problemer. Der
er en del andre eksempler på praktiske problemer,
som matematikerne og de matematiske fysikere prø-
vede at finde teoretiske løsninger på, ofte tilskyndet af
prisopgaver udskrevet af akademierne. Det kunne
være opgaver som at finde hensigtsmæssige formgiv-
ninger på skibe og sejl og en fornuftig placering af
master på skibe.

I disse tilfælde var oversættelsen til matematik ofte
for kompliceret til at kunne give en fuldstændig
løsning. Men det var en begyndelse på en tilgang, der
senere skulle vise sig frugtbar og gøre den ‘anvendte
matematik’ virkelig anvendelig. Det kan heller ikke
udelukkes, at den indsigt, matematikerne fik ved at
regne på problemerne, forenet med den viden, hånd-
værkerne havde, i nogle tilfælde kunne have hjulpet til
en forbedring.

Der var et praktisk problem, hvis løsning stod me-
get højt på alle regeringers liste: bestemmelse af en
projektilbane. Galilei havde vist, at dette var en para-
bel – hvis man kunne se bort fra luftmodstanden, men
det kan man ikke. De matematiske ligninger, der efter-
hånden blev opstillet for at løse det generelle problem,
krævede ufattelig megen regnekraft – og var små to
århundreder efter oplysningstiden med til at frem-
skynde udviklingen af computeren. En pålidelig be-

stemmelse af projektilbanen lå således slet ikke inden
for mulighederne i oplysningstiden.

Matematikernes jordnære opgaver

Ud over at udvikle ny matematik og undervise havde
matematikerne i oplysningstiden ofte administrative
opgaver, enten knyttet til et af de videnskabelige aka-
demier eller til en konges eller fyrstes administration.
Som eksempel kan det nævnes, at da Euler kom til
Sankt Petersborg i 1727, blev han involveret i Ruslands
kortlægning, bedt om at rådgive ved skibsbygning,
løse navigationsproblemer og teste instrumenter så-
som vægte, brandsprøjter, save og så videre. Endvidere
involverede man matematikere – også i det danske
kongerige – i udbedring og anlægning af diger, place-
ring af landminer, planlægning af vandings- og rens-
ningsanlæg og bygning af veje og broer (Andersen &
Bang 1983 s. 138).

I Sankt Petersborg blev Euler også bedt om at hjæl-
pe med at skrive lærebøger til et gymnasium, der var
blevet oprettet sammen med akademiet og knyttet til
det. Umiddelbart ville man forvente, at bøgerne skulle
være om matematisk lidt avancerede emner, men den
første bog, Euler blev bedt om at skrive, var en lærebog
i helt elementær regning. Han efterkom ønsket, og
hans regnebog udkom i 1738 på tysk og to år senere på
russisk. Den er lidt interessant, fordi den viser, at det
på det tidspunkt ikke hørte med til almindelig dannel-
se at kunne regne. Bogen er nemlig skrevet til elever,
der er vant til at læse, for den er meget ordrig, men
matematisk forudsættes der ikke andet, end at læserne
kender talsymbolerne. De starter således med at lære
at 1 plus 1 er 2, 1 plus 2 er 3 og så videre.

Nu kunne man tro, at Rusland på den tid var me-
get bagud, men det er ikke sikkert. Vi ved desværre for
lidt om regnekundskaberne gennem tiderne – også i
Danmark. Det er et svært emme at dykke ned i, fordi
lærebøger og forordninger ikke nødvendigvis afspejler
de opnåede færdigheder. Men et eksempel på, at det
ikke har været selvfølgeligt at kunne regne i Stor-
britannien i 1660’erne, er dokumenteret af Samuel
Pepys (1633-1703). Efter at han havde gået på ’gram-
mar school’ (svarende til latinskole) og var blevet
uddannet på Cambridge Universitet, fik han som 29-
årig en administrativ stilling i den britiske flåde. I sine
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berømte dagbøger klager han over, hvorledes han må
stå tidligt op om morgenen for at få private regne-
timer.

Matematikken i Danmark inden 
infinitesimalregningens tilblivelse

Da Norge og Hertugdømmerne hørte under den dan-
ske trone i oplysningstiden, ville det have været natur-
ligt også at inddrage dem i det følgende, men af man-
gel på et tilstrækkeligt kendskab til, hvordan det for-
holdt sig med matematikken dér, har jeg måttet afstå
fra at gøre dette generelt.

Til hen imod 1600-tallets slutning var der ikke så få
danske videnskabsmænd, der var velinformerede om,
hvad der matematisk set skete ude i Europa. De fleste
af dem fik kendskab til den mere avancerede matema-
tik gennem videnskabelige dannelsesrejser til udlan-
det. Men matematikken i Danmark kom til at stå
noget i skyggen af astronomien. Takket være Tycho
Brahes (1546-1601) astronomiske bedrifter var dansk
astronomi blevet velrenommeret i hele den videnska-
belige verden. Det syntes at have bevirket, at astrono-
mien i Danmark fik mere bevågenhed end matema-
tikken, og at potentielle matematikere prioriterede
astronomien højere end matematikken. Rasmus Bar-
tholin (1625-1698) er en god illustration på dette fæn-
omen (Andersen & Bang s. 130-133). Efter et studie-
ophold i Leiden blev han meget interesseret i matema-
tik og blev optaget i en kreds, der ville udbrede kend-
skabet til og videreføre René Descartes’ ideer ved-
rørende brug af algebra i geometri. Sammen med en
række betydningsfulde matematikere bidrog Bartho-
lin aktivt til dette arbejde og fik anerkendelse for sin
indsats. Men efter at være kommet tilbage til Køben-
havn i 1656 droppede han matematikken, blandt andet
til fordel for at bearbejde Tychos astronomiske obser-
vationer.

En af Rasmus Bartholins samtidige, Georg Mohr
(1640-1697), fik også sin matematiske uddannelse i
Leiden. Han holdt fast ved sin interesse for matematik,
selv om det aldrig lykkedes ham at få en stilling, hvor
han kunne hellige sig matematik. Han fandt dog tid til
at skrive to geometribøger, der blev trykt på hollandsk
i 1672 og 1673. Den første af dem udkom også på dansk
– dog med den latinske titel Euclides Danicus - Den

danske Euklid. I den beskrev Mohr, hvordan man kan
udføre mange af de geometriske konstruktioner, der
findes i Euklids (ca. 365-300 fvt.) Elementer (fra om-
kring 300 fvt.) ved hjælp af en passer alene. I sin anden
bog beskæftigede Mohr sig med konstruktioner med
en lineal og en passer med en fast åbning. I forordet til
sidsnævnte bog står der mellem linjerne, at Mohr var
overbevist om, at alle de konstruktioner, der kan fore-
tages med passer og lineal, også kan udføres enten
med en passer alene eller med en passer med fast
åbning og en lineal – hvilket senere blev bekræftet.

Da det siden Euklids tid havde været almindelig
skik at bruge passer og lineal i traditionelle konstruk-
tioner, kan man undre sig over, hvordan Mohr fandt
på at tage de beskrevne emner op. Konstruktionen
med fast passeråbning har en kendt forhistorie: Som
de, der har prøvet at tegne en cirkel med en sædvanlig
passer, vil vide, ender man tit med at få tegnet en spi-
ral i stedet, fordi afstanden mellem passerens to ben
ændrer sig under tegningen, det samme sker tit, hvis
man vil bruge passeren til at måle længder med. For at
undgå denne afstandsændring brugte håndværkere i
renæssancen ofte en passer, hvor afstanden mellem
benene kunne gøres fast ved hjælp af en skrue. Denne
praksis inspirerede nogle italienske matematikere,
deriblandt Giovanni Battista Benedetti (1530-1590), til
at stille det akademiske spørgsmål: Kan man gøre det
samme med en passer med fast åbning og en lineal
som med en sædvanlig passer og en lineal (Roero 1997
s. 40)? Benedetti mente, at svaret var ja, og for at
understøtte det viste han, hvordan han kunne løse
Euklids konstruktionsproblemer ved at bruge passe-
ren med fast åbning i stedet for den sædvanlige passer.
Mohr havde læst, at Benedetti havde skrevet en bog
om konstruktion med passer med fast åbning, men da
han ikke havde været i stand til at skaffe bogen, skrev
han sin egen (Mohr 1673 s. 3).

Hvad der inspirerede Mohr til at beskæftige sig
med konstruktion med passer alene, er derimod
uklart. Men det kan være, at han havde set nogle kon-
struktioner af solure foretaget uden lineal, og at det
havde sat ham i gang – ligesom de italienske matema-
tikere tidligere var blevet inspireret af håndværkeres
brug af en passer med en fast åbning. I hvert fald
inkluderede Mohr i sin Euclides Danicus et afsnit om
solurskonstruktioner.
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Mohr publicerede af uransagelige grunde sin an-
den bog anonymt. En del af hans samtidige vidste, at
han var forfatteren, og fandt hans bog så interessant,
at de sørgede for en oversættelse til engelsk – som dog
også blev udgivet uden forfatternavn. Der var ingen,
der rigtig lagde mærke til Mohrs første bog, som set
fra en idéhistorisk vinkel er den mest interessante af
hans to bøger.

Da der ingen interesse var for hans første bog, og
den anden blev publiceret anonymt, gik Mohrs navn
ret hurtigt i glemmebogen. Derfor gik det ikke op for
eftertidens matematikere førend i 1927, hvor en dansk
student tilfældigt fandt et eksemplar af Eulides Dani-
cus, at Mohr havde bidraget med noget virkeligt origi-
nalt til matematikken. Indtil da var det den italienske
matematiker Lorenzo Mascheroni (1750-1800), der var
kendt som den første, der havde fået ideen til at udela-
de linealen i euklidiske konstruktioner. I sin bog fra
1797 om dette emne, Geometria del compasso - Passe-
rens geometri, skrev Mascheroni, at han var inspireret
af at have set konstruktioner af det astronomiske in-
strument kaldet kvadrant foretaget med passer alene.

Matematikken i Danmark 
efter infinitesimalregningens indtog

Som antydet holdt 1700-tallets danske matematikere
sig mindre ajour med den matematiske udvikling end
deres forgængere. Der blev i indledningen fremsat den
formodning, at en væsentlig årsag kunne være, at efter
skabelsen af infinitesimalregningen var matematik-
ken blevet en videnskab for specialister. Der krævedes
således længere studier for at komme til det punkt,
hvor man kunne forstå løsningerne på de problemer,
som optog Europas førende naturvidenskabsmænd
og matematikere.

Det er min opfattelse, at det var en væsentlig
grund, selv om der i princippet intet var til hinder for,
at interesserede videnskabsmænd i Danmark kunne
have fulgt med i den matematiske udvikling. Det var
muligt at skaffe bøger og artikler om de nye matemati-
ske begreber – og nogle gjorde det også. Men de var få,
sikkert fordi der ikke fandtes et incitament til at gå på
matematisk skattejagt. Generelt lagde undervisningen
i matematik ikke op til at beskæftige sig med fagets
mere avancerede grene. Der var heller ingen, der følte

sig kaldet til at skrive eller udarbejde danske oversæt-
telser af udenlandske lærebøger i infinitesimalreg-
ning.

Der er eksempler på, at nogle i kongeriget har væ-
ret interesseret i infinitesimalregningen og prøvet at
tilegne sig og fortolke dens regneregler uden at sætte
sig dybt ind i emnet. Den århusianske skoleholder
Christian Cramer (1699-1764), der havde udgivet flere
elementære lærebøger i regning, algebra, geometri,
astronomi og korttegning, forsøgte sig således med en
hel algebraisk tilgang til differentialregningen i Alge-
braisk Nullo-Regning. Eller Tydelig Differential-Reg-
ning fra 1748. Der er tale om et skrift på otte sider, i
hvilket Cramer indledte med at foreslå, at i stedet for
at arbejde med differentialer kan man bruge bogstavet
n, som man først omhyggeligt skulle regne med, som
om det var en almindelig størrelse, men til sidst sætte
lig med 0. Cramer præsenterede nogle elementære
eksempler, i hvilke hans metode faktisk giver samme
resultat som differentialregningen. Der var næppe
nogen, der ved at læse Cramers skrift ville blive i stand
til at gå i kast med mere komplicerede infinitesimale
opgaver. Man får nærmest indtrykket af, at han har
arbejdet med emnet for selv at prøve at forstå, hvad
der sker, når man differentierer. Det er interessant, at
Cramer, omkring syv år før Euler indførte betegnelsen
nullernes algebra for differentialregningen, også talte
om differentialerne som nuller. Men der er en stor for-
skel mellem deres arbejder, idet Eulers tilgang var en
pragmatisk indledning til et stort og meget kreativt
arbejde med differentialregningen.

Ideen om differentialer som nuller genfinder vi i
artiklen Forsøg til en ny analytisk Maade at finde Diffe-
rentialerne til de foranderlige Størrelser. Forfatteren var
Niels Morville (1743-1812), der arbejdede som land-
måler og var blevet medlem af Videnskabernes Sel-
skab i 1779, hvorefter han meget flittigt leverede bidrag
om landmåling og matematik til selskabets Skrifter.
Den omtalte artikel blev trykt dér i 1799, og dens ind-
hold tyder på, at der ikke var noget kvalitetskrav til de
artikler, selskabet offentliggjorde – der er virkelig ikke
tale om et bidrag, der på nogen måde hjælper på for-
ståelsen af infinitesimalregningen eller kaster noget
nyt lys over den. Historisk set er artiklen imidlertid
interessant, fordi Morvilles referencer dokumenterer,
at han havde læst værker af Newton og Euler. Tilsyne-
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ladende blev der læst mere matematisk litteratur i
Danmark, end matematikernes kendte arbejder u-
middelbart giver indtryk af.

Bindet af Videnskabernes Selskabs Skrifter med
Morvilles artikel indeholder to andre artikler om
matematik, der har en hel anden fylde end hans. Den
ene er af Caspar Wessel (1745-1818), og ham og hans
artikel vender jeg tilbage til. Den anden er om algebra
og er skrevet af matematikeren Carl Ferdinand Degen
(1766-1825), der var blandt dem, der bidrog til en ny
tid i dansk matematik (Andersen & Bang 1983 s. 162).

Den tidligere nævnte udenlandske interesse for
den ontologiske status af uendelige og uendelig små
størrelser afspejlede sig også i det danske kongerige.
Den norske matematiker, mangeårig rektor for Kate-
dralskolen i Bergen og medlem af Videnskabernes
Selskab Fredrich Christian Holberg Arentz (1736-1825)
bidrog til dets Skrifter med en lang artikel med titlen
Det er Umueligt, at nogen Mathematisk Størrelse kan
være virkelig Uendelig. Arentz var positivt stemt over
for anvendelse af uendelighedsbegrebet i matematik-
ken, ja han mente endda: ”Intet begreb i den hele
Mathematique har været frugtbarere til Videnskabens
Udbredelse, end dette, brugt paa sin rette Maade og i
sin rette Betydning” (Arentz 1779 s. 160). Arentz’ ærin-
de var at sige god for det potentielt uendelige og adva-
re mod det absolut uendelige. Thi hvis man faldt i den
fælde at tro på det, hvad skulle man så stille op med
uendelig i anden, for slet ikke at tale om uendelig i
uendelig (Arentz 1779 s. 170).

Infinitesimalregningens generelle situation i Dan-
mark betød ikke alene, at matematikken i Danmark
sakkede bagud, det gik også ud over den matematiske
fysik og den del af astronomien, der byggede på
Newtons Principia (Kragh 2005 s. 147 og 155). Det er
naturligt at spørge om, hvorfor det danske kongerige i
løbet af 1700-tallet generelt mistede forbindelsen med
de naturvidenskabelige og matematiske hovedstrøm-
ninger. Det er sikkert ikke muligt at finde en enkelt
forklaring. Grunden kan ikke være, at Danmark lå
perifert i forhold til de matematiske kraftcentre. Sve-
rige lå længere væk, og her var situationen meget
bedre (Rohde 2002, Kragh 2005 s. 155). Forklaringen
skal nok snarere søges i tilfældigheder, for der var i vir-
keligheden ganske få personer til at tegne billedet af
matematikken i Danmark.

Københavns Universitet bidrog ikke til en udvik-
ling, der fremmede interessen for den nye matematik,
da ingen af dets 1700-talsprofessorer arbejdede med
den (Nielsen 1912 s. 264-265). Blandt de, der rejste
udenlands for at studere, kunne nogle måske have
ladet sig inspirere til at sætte sig ind i det stof, der fæn-
gede de førende videnskabsmænd. De fleste af dem,
der rejste ud, tog imidlertid til et tysk universitet
(Kragh 2005 s. 209); og selv om de måske nok kunne
finde en vis entusiasme for matematik dér, kunne de
generelt ikke blive sat ind i den dybe matematik.

Der fandtes en person i Danmark, der var ganske
fortrolig med, hvad der skete inden for de matema-
tisk-fysiske fag, nemlig den norskfødte Jens Kraft
(1720-1765), der blev professor på akademiet i Sorø i
1747. Hans uddannelse støtter formodningen om, at
det var uden for Danmark og de tyske stater, at man
fandt inspirationen til at beskæftige sig med samtidig
matematik og naturvidenskaber. Efter studier på
Københavns Universitet, fortsatte Kraft til Halle, hvor
han blev meget inspireret af Wolff. Men han mødte
også den ‘hårde’ matematiske tilgang til fysikken ved
et besøg i Basel, hvor han traf Johann Bernoulli og
dennes søn Daniel Bernoulli (1700-1782), der var en
mindst lige så begavet matematisk fysiker som sin far.
Kraft besøgte endvidere Paris og kom der i kontakt
med d’Alembert og Clairaut. Kraft havde allerede i sin
studietid i København vist interesse for matematik, og
han skrev også et par interessante matematiske artik-
ler. Hans primære indsats i Danmark inden for de
eksakte videnskaber blev dog indførelsen af den new-
tonske mekanik (Kragh 2005 s. 148-152). Formodentlig
inspireret af de steder, Kraft havde mødt den nye fysik,
tog han den kontinentale differentialregning i brug til
præsentationen af Newtons mekanik.

At det kunne lade sig gøre inden for de danske og
tyske områder at følge med i de nye strømninger, er
Johan Nicolai Tetens (1738-1807) et eksempel på. Han
havde uddannet sig i filosofi, matematik og fysik i
Rostock og besad en årrække et professorat i filosofi
og matematik i Kiel. I 1787 blev han kaldt til Køben-
havn af den danske regering – ikke for at højne under-
visningen på universitetet, men for at være behjælpe-
lig i administrationen, hvor han endte som etatsråd.
Han blev involveret i mange projekter såsom at tage
sig af digevæsenet, enkekassen og den kongelige bank.
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Ved siden af sine praktiske gøremål fandt han tid til
blandt andet at skrive et kæmpe værk om filosofi,
oversætte Jens Krafts mekanikbog til tysk og skrive en
lang række artikler, der spænder lige fra den abstrakte
matematik over månens indflydelse på vejret, til hvor-
dan man bedst sikrer sig i tordenvejr. Til hans skriftli-
ge indsats inden for den anvendte matematik hører
også en bog om livrenter.

Tetens er således et eksempel på, at de personer
inden for det danske kongerige, der havde interesse for
matematik, ofte kom til at beskæftige sig mere med
praktiske end teoretiske problemer. Thomas Bugge
(1740-1815) er et andet eksempel på en matematiker og
astronom, der havde en udpræget administrativ evne
– og som stillede den til rådighed til løsning af prakti-
ske opgaver. Han huskes især for sin store indsats
inden for den kortlægning af Danmark, som Viden-
skabernes Selskab havde fået i kommission i 1761. Ved
siden af var han meget aktiv i den økonomiske op-
måling af landet knyttet til landboreformerne, og han
blev ligesom Tetens involveret i praktiske opgaver for
staten. I 1777 blev han professor i astronomi og be-
gyndte så også at skrive lærebøger i astronomi, mate-
matik og landmåling. Alt i alt havde Bugge et pro-
gram, der ikke levnede tid til fordybelse i meget teore-
tiske sider af matematikken og naturvidenskaberne.

Den eneste inden for kongeriget, der i oplysnings-
tiden skrev en matematisk afhandling, der i dag næv-
nes i alle generelle fremstillinger af matematikkens
historie, var også beskæftiget med praktiske ting. Det
drejer sig om nordmanden Caspar Wessel.

Det danske samfunds forventninger til at få nytte
af dets matematikere genspejler sig i emnerne for de
prisopgaver, Videnskabernes Selskab udskrev i den
matematiske klasse (Sørensen 2003). I 1770’erne øn-
skede selskabet blandt andet undersøgelser af følgen-
de emner (indledningsvis skal det nok nævnes, at en
mørser er en mortér):

• Den bedste Indretning af Mørsere
• Muddermaskine til Oprensning af ferske Søer og

Vandsteder
• Beregning af Skibes Kølbrækkelighed
• Den bedste Indretning af et Instrument til at maale

ikke for lange Strækninger
• Læren om Overvægten

Desuden ville Videnskabernes Selskab ligesom alle an-
dre akademier gerne have “En Bestemmelse af Kug-
lernes og Bombernes Bane i Luften”. Det skal for fuld-
stændighedens skyld bemærkes, at der andre år var
opgaver af mere teoretisk art, såsom “Opstilling af nye
astronomiske Tabeller for Sol og Maane”.

Efter den megen omtale af den anvendte matema-
tik vender jeg tilbage til den rene matematik og afslut-
ter dette kapitel med det et par gange nævnte matema-
tiske arbejde af Caspar Wessel.

En bemærkelsesværdig matematisk 
præstation fra en uventet kant

Caspar Wessel voksede op på præstegården i Vestby
ved Oslofjord i en familie med 13 børn. Som tolvårig
flyttede han sammen med sine ældre brødre Johan
Herman (1742-1785) og Ole Christopher (1744-1794)
til Christiania for at gå i latinskole dér. De to brødre
fortsatte i 1761 til København for at studere på univer-
sitetet. Caspar fulgte efter to år senere. Han tog sin
filosofikum, men kom derefter til at vie det meste af sit
liv til kortlægningen af Danmark – og fandt det svært
at finde tid til det jurastudium, han påbegyndte.
Caspar Wessel startede som medhjælper for sin bror
Ole Christopher, der skaffede penge til sit jurastudium
ved at arbejde som landmåler. Caspar Wessel avance-
rede efterhånden gennem de forskellige landmålings-
embeder og var involveret i alle processerne omkring
landmåling: triangulering, opmåling, kikkertobserva-
tioner [Fig. 4], trigonometriske beregninger og teg-
ning af kort [Fig. 5]. I 1798 nåede Wessel slutpositio-
nen som landmålingsinspektør. Tyve år tidligere hav-
de han haft et års orlov fra landmålingen for at færdig-
gøre sit studium, og han bestod sin eksamen med
førstekarakter. Måske havde han da forestillet sig en
juridisk karriere i stedet for det fysisk hårde landmå-
lingsarbejde, men sidstnævnte syntes alligevel at have
draget ham. Det, der kunne have været med til at hol-
de ham fast i landmålingen, var den store anerkendel-
se, han altid mødte. Denne manifesterede sig konkret i
slutningen af hans arbejdsliv i form af en sølvmedalje
fra Videnskabernes Selskab i 1809 og en Dannebrogs-
orden i 1815 (en udførlig biografi findes i Branner og
Voje Johansen 1999 s. 9-61). Hans bror, digteren Johan
Herman Wessel, skrev om Caspar:
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Han tegner Landkort og læser Loven

Han er saa flittig som jeg er Doven.

I forbindelse med at han modtog sin orden, indlevere-
de Caspar Wessel en kort levnedsbeskrivelse, hvori
han lagde mest vægt på sine bidrag til kortlægningen
af Danmark og kun kort nævnte, at han havde skrevet
en artikel om matematik. Men det blev ikke desto
mindre på grund af artiklen, at han huskes i dag. I
Norge betragtes han ligefrem som landets første mar-
kante matematiker. Inden Wessels bidrag til matema-
tikken beskrives, vil det være på sin plads med lidt
historisk baggrund.

I 1500-tallet dukkede der i forbindelse med løsning
af tredjegradsligninger nogle mærkelige tal op. De
blev kaldt sofistikerede, umulige, imaginære og kom-
plekse. Det sidste navn fik de af den indflydelsesrige
tyske matematiker Carl Friedrich Gauss (1777-1855) i
1831. Det var tal på formen a + b √⎯-1 hvor a og b er sæd-
vanlige tal, af matematikere kaldet reelle tal. Man hav-
de ingen problemer med at regne med disse tal, idet
man kunne bruge de sædvanlige regneregler med den
tilføjelse at  √⎯-1 · √⎯-1 = -1 .

I løbet af det 17. århundrede var der en række
matematikere, der søgte en geometrisk fortolkning af
disse nye tal, men det lykkedes ikke for nogen. Det er i
den sammenhæng, at Wessels arbejde, Om Directio-
nens analytiske Betegning, Et Forsøg til plane og sphæri-
ske Polygoners Opløsning kommer ind i historien, selv
om hans titel ikke umiddelbart antyder nogen sam-
menhæng til komplekse tal.

I forbindelse med sit landmålingsarbejde har Wes-
sel skullet foretage et hav af trekantsberegninger be-
stående i ud fra kendskabet til en side og vinklerne i en
trekant at beregne de to resterende sider – det han i sin

titel kaldte plane polygoners opløsning. Det er et gan-
ske kedeligt arbejde, og man kan forestille sig, at han
har spekuleret på, om der ikke var en mere elegant
måde at finde løsningen på end den, der havde været
brugt siden oldtiden. Indirekte giver hans biografi
indtryk af en interesse for de eksakte fag, for da han
blev indskrevet på Københavns Universitet, valgte han
“professor Horrebow” som sin vejleder (Branner og
Voje Johansen s. 14) – en af de på det tidspunkt to pro-
fessorer Horrebow på universitetet: astronomiprofes-
soren Christian Horrebow (1718-1776) eller matema-
tikprofessoren Peder Horrebow (1728-1812).

Desværre vides der ikke noget om, hvilken mate-
matik Wessel har studeret. Vi kan imidlertid være sik-
re på, at hvis han har ledt i den matematiske litteratur
efter en ny løsning til trekantsberegninger, har han
ikke kunnet finde nogen, så han måtte selv gå i gang.
Det var præcist, hvad han gjorde, og det lykkedes for
ham at finde en løsning. Den var elegant og meget
abstrakt for den tid, den blev til i.
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Fig. 4 En af Caspar Wessels illustrationer til sine op-

målinger. Kirketårnene står på hovedet, fordi hans kikkert

vender de betragtede objekter.
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Wessels løsning bestod i at definere en regning
med retningsbestemte linjestykker i en plan (det vil
sige ikke kun at tage linjestykkernes længder i betragt-
ning, men også deres retning i planen). At definere en
addition for sådanne linjestykker var forholdsvis lige-
til og havde været gjort før. Det var at definere en mul-
tiplikation, der var udfordringen. Wessel fandt på en,
og i hans multiplikationsregel ligger løsningen på pro-
blemet om en geometrisk interpretation af de kom-
plekse tal (de matematiske detaljer er beskrevet i
Andersen 1999 s. 72-77).

Wessels idé til at regne med retningsbestemte linje-

stykker er meget beundringsværdig, men uheldigvis
for ham og andre landmålere lettede den ikke arbejdet
med at udføre trekantsberegninger. I titlen på hans
afhandling forekommer også udtrykket sfæriske poly-
goners opløsning, hvilket han havde brug for i forbin-
delse med bestemmelse af steders geografiske længder
og bredder. Hans løsning til dette matematiske pro-
blem er en anden end den, han brugte for trekanter i
en plan, den er også utrolig snedig, men giver heller
ingen lettelse i beregningerne.

På et eller andet tidspunkt i sit arbejde med nye
metoder til trekantsberegninger må Wessel have kon-
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taktet Tetens, der var medlem af Videnskabernes Sel-
skab. Tetens blev så begejstret for Wessels ideer, at han
foreslog, at de skulle fremlægges for selskabet. Det
blev de den 10. marts 1797, og Wessels afhandling blev
trykt i selskabets Skrifter i 1799. Derefter skete der
egentlig ikke mere. Ingen i samtiden reagerede på, at
Wessel havde løst problemet om at fortolke de kom-
plekse tal geometrisk. Andre fik æren for at have fun-
det løsningen på det problem, og Wessels bidrag gik i
glemmebogen. Dets valør blev først bemærket og
fremhævet i 1895, altså næsten hundrede år efter dets
fremkomst. Man har forklaret den manglende reakti-
on på Wessels arbejde med, at det var publiceret på
dansk og derfor ikke blev bemærket af dem, der vid-
ste, at det var en præstation. Denne forklaring er ikke
så overbevisende, thi hvis det i 1799 virkelig havde
været set som et stort problem at fortolke de komplek-
se tal geometrisk, ville man også have fået øje på
Wessels løsning. Årsagen til den udeblevne reaktion
på Wessels arbejde er snarere, at medens 1600-tallets
matematikere var interesserede i at forstå de komplek-
se tal geometrisk, anså matematikerne fra midten af
1700-tallet og et lille århundrede frem ikke dette for at
være en rigtig måde at forklare tallene på. Man ønske-
de en metode-renhed: de komplekse tal hørte til i alge-
braen og skulle derfor også forstås algebraisk. Netop
denne algebraiske fortolkning arbejdede flere af de
førende europæiske matematikere med i første halvdel
af 1800-tallet (Andersen 1999 s. 81-84).

Det kan således konkluderes, at de to bemærkel-
sesværdige bidrag til den rene matematik, der kom fra
det danske kongerige – Georg Mohrs og Caspar
Wessels – var atypiske for deres tid og først blev værd-
sat, lang tid efter at de var blevet til.
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Oplysningstiden var blandt så meget andet også en
periode, hvor udforskningen af den levende natur
kom i fokus. Carl von Linné (1707-1778) fik med sin
Systema Naturae introduceret en skelsættende orden i
beskrivelsen af det organiske liv. Fra nu af blev arterne
systematiseret efter deres tilhørsforhold til større
grupperinger. Der var fire kategorier, og basisenheden
var arten. Flere arter blev grupperet i slægter og disse
igen i ordener, som igen blev grupperet i klasser. Nogle
af disse klassifikationsgrupper var kunstige, idet de
var baseret på rene talkriterier. Linnés botaniske ind-
delinger efter antallet af støvblade i blomsten gik såle-
des på tværs af inddelingen af planterne efter mere
naturgivne slægtskabsforhold, noget som Linné for
øvrigt selv var klar over. Hans inddelingsmetoder og
systematiseringer havde derimod den store fordel at
være baseret på enkle kriterier, som var lette at be-
stemme, og som derfor egnede sig til hans store pro-
jekt: en beskrivelse af hele den kendte natur. Dette
lægger sig fint op ad oplysningstidens store projekt,
der jo var en beskrivelse af hele den kendte verden,
udmøntet i epokens centrale projekt: Den store franske
encyklopædi (Rasmussen 1990 s. 11).

Linné brugte sin systematisering til at katalogisere
arterne, idet han gav samtlige arter et toleddet navn,
hvor det første led angav slægten, og det andet led
betegnede arten. Denne navngivning er stadig den
gængse biologiske navngivning. Således betegnes sol-
sorten med slægtsnavnet ’Turdus’ = drossel og arts-
navnet ’merula’ = solsort, sangdroslen med samme
slægtsnavn ’Turdus’ og med artsnavnet ’philomelos’,
misteldroslen hedder ’Turdus viscivorus’ osv. Det ses,
at systemet er det samme, som når man i dagligspro-
get kategoriserer efter nærmeste genus og specifik for-
skel, som i betegnelserne: teske, suppeske, spiseske,

grydeske osv. Dette er et sprogligt psykologisk system,
som allerede blev beskrevet og systematiseret af Pla-
ton (ca. 428-348 fvt.) og især Aristoteles (ca. 384-322
fvt.). Linné opfandt ikke dette binomiale system. Alle-
rede i antikken kan man finde mange binomiale
betegnelser, men han brugte det systematisk til at an-
give arter, som var defineret ved en specifik beskrivel-
se for hver art.

Denne tilgang til arbejdet med biologien, hvor en
gennemført systematisk inddeling baseres på præcise
beskrivelser af en arts diagnostiske karakterer, var
Peter Forsskåls (1732-1763) faglige baggrund for hans
botaniske og zoologiske studier og opdagelser under
den arabiske rejse 1761-1767.

Forsskåls liv og karriere

Forsskål blev født i 1732 i Helsingfors. I 1741 flyttede
han med sin far til Tegelsmora i Uppland i Sverige,
hvor faderen havde fået et præstekald. Han blev allere-
de i 1742 som 10-årig tilmeldt universitetet i Uppsala
som studerende og fik sin afsluttende eksamen i 1751.
Fra 1751 til 1756 læste han filosofi, orientalske sprog,
zoologi og botanik i både Uppsala, hvor han havde
den da verdensberømte Carl von Linné som lærer, og
Göttingen i Tyskland, hvor han havde en af datidens
førende orientalister, professor Johann David
Michaëlis (1717-1791), som lærer. Denne mulighed for
studier i Tyskland fik Forsskål, da han søgte om og fik
tildelt det største legat i Uppsala, “Stipendium
Guthermunianum”, som indbefattede et obligatorisk
ophold ved et udenlandsk universitet. I Göttingen
skrev Forsskål sin doktordisputats i filosofi med titlen
Dubia de principiis philosophiae recentioris, hvilket
betyder: Tvivl vedrørende moderne principper i filosofi.
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I denne disputats satte Forsskål spørgsmålstegn ved
Christian Wolffs (1679-1754) filosofi, som ellers var
særdeles anerkendt i samtiden. Disputatsen blev for-
svaret i Göttingen i juni 1756.

Efter sin hjemkomst til Sverige fortsatte Forsskål
med at studere alle de ovenfor nævnte fag, samtidig
med at han tjente til dagen og vejen som huslærer hos
en greve. I 1759 lagde Forsskål sig imidlertid ud med
den politiske elite i Sverige ved at trykke et skrift om
borgerlig frihed – Tankar om Borgerliga Friheter – på
svensk. Ideerne i dette var alt for radikale for magtha-
verne, og Forsskål havde dermed forspildt sine mulig-
heder for en akademisk fremtid i Sverige (Rasmussen
1990 s. 86). I mellemtiden var han af professor
Michaëlis blevet foreslået som naturforsker på den
danske videnskabelige ekspedition til Arabien. Linné
rådede Forsskål til at sige ja, og på den måde blev han
ekspeditionsmedlem af den af Kong Frederik V (1723-
1766) udsendte videnskabelige ekspedition til Egypten
og Yemen, en ekspedition som skulle blive den første
og største danske videnskabelige ekspedition i oplys-
ningstiden, og som var karakteriseret ved, at viden-
skabsmænd selv deltog. Dette var ellers noget, man i
samtiden kun lige var begyndt at benytte på skibsrej-
ser, idet disse muliggjorde en tilværelse på ekspeditio-
nen, som var en videnskabsmand af den finere klasse
værdig.

Forsskål forberedte sig fagligt til rejsen med stor
ildhu, og på selve rejsen udviste han en imponerende
flid og dygtighed. Han har fået ry for at have været
kantet og stædig, men netop stædigheden fik ham til
at være arbejdsom, også under vanskelige vilkår. Alle
er dog enige om, at han var særdeles dygtig, og det er
hævet over enhver tvivl, at han nærede en ægte inter-
esse for naturhistorien. Ellers ville hans beskrivelser
og observationer ikke være blevet så detaljerede og
gennemførte, som de som oftest blev. Under opholdet
i Yemen blev han ramt af malaria ligesom de øvrige
ekspeditionsdeltagere, og han døde i Jerîm på vej til
San’â den 11. juli 1763 (Wollf 1990 og Rasmussen 1990).

Forsskåls indsats som naturhistoriker

Da Carsten Niebuhr (1733-1815) kom hjem fra Den
Arabiske Rejse den 20. november 1767, var interessen
for den danske ekspedition til Egypten og Yemen
kølnet betragteligt. Derfor måtte Carsten Niebuhr for
egen regning sammenfatte og publicere Forsskåls
optegnelser. Det blev til to værker, begge udgivet i 1775
og trykt på Möllers bogtrykkeri i København. Det ene
værk var botanisk og havde følgende titel: Flora
Ægyptiaco-Arabica sive descriptiones plantarum quas
per Ægyptum Inferiorem et Arabiam felicem detexit,
illustravit Petrus Forskål, hvilket i dansk oversættelse
er: Ægyptisk-Arabisk Flora, eller plantebeskrivelser som
Peter Forsskål har fuldført i Nedre Egypten og i Det
Lykkelige Arabien og forklaret; Det andet værk var zoo-
logisk og havde en lige så flot titel: Descriptiones
Animalium – Avium, amphibiorum, piscium, insecto-
rum, vermium quæ in itinere orientali observavit Petrus
Forskål, det vil sige: Beskrivelse af dyr – fugle, amfibier,
fisk, insekter, orme som Peter Forsskål har observeret
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under den orientalske rejse. Det skal dog bemærkes, at
mange af de dyr, som Peter Forsskål grupperede under
de nævnte betegnelser, grupperes helt anderledes i dag
efter den moderne systematik. I 1776 udkom yderlige-
re et værk, der byggede på Forsskåls efterladenskaber:
Icones Rerum Naturalium quas in itinere orientali
depingi curavit Petrus Forskål – Billeder af naturgen-
stande, som blev tegnet under den arabiske rejse og som
Peter Forsskål har behandlet. Dette værk bestod af 43
farvelagte tavler med de illustrationer af dyr og plan-
ter, som på Forsskåls foranledning blev tegnet af eks-
peditionens illustrator Georg Wilhelm Baurenfeind
(død 1763) i løbet af selve rejsen.

Som elev af Linné var Forsskål metodemæssigt i
den biologiske forsknings frontlinje. Ikke desto min-
dre tænkte han selvstændigt og fik præciseret meto-
derne for bestemmelsen af de forskellige arter. Blandt
andet var han en af de første til at slå fast, at det var
nødvendigt med nøjagtige tal-angivelser for anatomi-
ske og morfologiske træk, hvis disse skulle bruges som
diagnostiske kriterier inden for artsbeskrivelserne.
Selv om Linné brugte talangivelser som kriterier i sin
botaniske systematik, var dette princip langtfra slået
igennem, når det gjaldt dyr. Det er derfor et udtryk for
denne præcisering, at fiskebeskrivelserne i Descrip-
tiones Animalium er forsynet med angivelser af antal-
let af de forskellige typer finnestråler.

Forsskål indsamlede et kæmpestort zoologisk og
botanisk materiale. I Descriptiones Animalium omta-
les 641 dyrearter i Conspectus Faunæ Orientalis, som er
den første del af værket. Disse 641 arter er alle nogle,
som Forsskål mødte i løbet af rejsen, og nogle af dem
beskrev han som nye arter. Efter Conspectus, som er på
32 sider, følger et afsnit på 140 sider, som kaldes De-
scriptiones Animalium. Her følger beskrivelserne af
alle de arter, som Forsskål regnede for at være nye for
videnskaben, det vil mere præcist sige dyr, som ifølge
Forsskål ikke var med i Linnés 10. udgave af Systema
Naturæ, som han havde med på ekspeditionen. En lig-
nende inddeling møder man i Flora Ægyptiaco-Ara-
bica. Blandt de nybeskrevne dyr er der 17 fuglearter, 13
krybdyrarter, 151 fiskearter og 62 arter af leddyr.

Forsskål registrerede ikke blot planter og dyr. Han
foretog også enorme indsamlinger, og mange af de dyr
og planter, han indsamlede, er stadig bevaret. Når det
gælder de zoologiske samlinger, har vi på Zoologisk

Museum i København bevaret 76 fisk, indsamlet af
Forsskål. Heraf er 58 typer, det vil sige, at det netop er
disse eksemplarer – eller rettere beskrivelserne af dem
– der har dannet basis for den videnskabelige beskri-
velse og anerkendelse af den pågældende art. Desuden
er der blandt de bevarede genstande fra Forsskåls
samlinger 200 arter bløddyr, heraf ca. 20 typer, og 18 af
26 beskrevne koraller, heraf 11 typer. Blandt de bevare-
de insekter er der 42 typer, heraf 34 biller, 4 tæger og 4
årevingede.

Inden for havbiologien udførte Forsskål fremtræ-
dende forskning ved blandt andet at være den første til
at beskrive salperne. Salperne er en form for fritsvøm-
mende marine organismer, som er tæt beslægtet med
søpunge. Disse sidstnævnte lever ellers fast på hav-
bunden. Salperne blev fint tegnet af Baurenfeind og
kan ses i Icones Rerum Naturalium på tavlerne XXXV
og XXXVI. Desuden beskrev Forsskål den lille frit-
svømmende tangloppe ’Phronima sedentaria’, som
bor i et gelehus, der er en udhulet salpekrop. Denne er
også afbildet i Icones Rerum Naturalium på tavle XLI.

Bidevindssejleren ’velella’, en koloni af polypdyr
som flyder på havets overflade, får den første adækva-
te beskrivelse hos Forsskål. Denne kan ses i Icones
Rerum Naturalium på tavle XXVI. Desuden bragte
Forsskål fine beskrivelser af forskellige arter af gopler,
og tegningerne af goplerne i Icones Rerum Naturalium
på tavlerne XXIX - XXXII er stadigvæk nogle af de
fineste illustrationer for de pågældende arter.

Den fritsvømmende havsnegl ’janthina’ beskrives.
Forsskål indfangede den med et net, der var designet
af professor Christian Gottlieb Kratzenstein (1723-
1795), som sammen med professor Peder Ascanius
(1723-1803) var den ledende naturhistoriker i Køben-
havn. Forsskål bevarede de indfangne janthina-snegle
levende i glas og beskrev korrekt denne arts blærede
sekret som en svævemekanisme, der hjalp sneglen i
dens fritsvømmende levevis. Han beskrev også de
ganske små larver og deres med fimrehår beklædte
svømmesejl, og på denne måde foregreb han beskri-
velserne af baggællesneglenes larveudvikling med 60
år (Wolff 1990 s. 234). Janthina kan ses i Icones Rerum
Naturalium på tavle XL.

Blandt de 151 fiskearter er der mange koralrevsfisk.
Således bliver almindelige arter i Rødehavet her be-
skrevet for første gang og navngivet ifølge det linné-
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iske system. Mange af disse satte Forsskål dog under
andre slægtsnavne end de nutidigt gældende, da fiske-
systematikken har udviklet sig kraftigt i løbet af de
sidste 250 år. Denne udvikling kan også ses af navngiv-
ningen. En kirurgfisk, som Forsskål benævnte ’Chæ-
todon unicornis’, kaldes nu for ’Naso unicornis’ med
tilføjelsen ’(Forsskål 1775)’, hvor Forsskåls navn samt
årstallet angiver, at Forsskål var autor for beskrivelsen,
som udkom i 1775 (Forsskål Descriptiones Animalium
1775), mens parentesen angiver, at fisken har skiftet
slægtsnavn siden udgivelsen af den første beskrivelse.
En anden art, som Forsskål beskrev, filament-fanefi-
sken, har ikke skiftet slægtsnavn, og den betegnes der-
for stadigvæk ’Chaetodon auriga Forsskål 1775’.

Med hensyn til plantematerialet samlede Forsskål

flere planter end de 1846 eksemplarer, som står regi-
streret i Herbarium Forskalii (Hepper & Friis 1994).
Nogle af eksemplarerne, som var dubletter, blev af
især professor Martin Vahl (1749-1804), som arbejde-
de som botaniker på Københavns Universitet fra 1779
til 1804, byttet væk for andre planter. Alt i alt havde
Forsskål indsamlet plantemateriale til over 2000 her-
barie-ark, men mange af disse, som indeholder alger,
er ikke blevet tilstrækkeligt registreret. Af de 1846
planteeksemplarer, som opbevares i København, er de
ca. 600 typeeksemplarer. Disse planteeksemplarer er
monteret på ca. 1750 herbarie-ark (Hepper og Friis
1994).

I Flora Ægyptiaco-Arabica beskrives 54 nye plante-
slægter, heraf anerkendes de 24 stadigvæk i dag. Der
beskrives 656 nye plantearter, heraf anerkendes over
300 i dag som gyldige arter. Forsskål noterede planter-
nes voksested, højde og blomstring samt deres farver
og duft. Desuden registrerede han deres frugtsætning
tilligemed andre botanisk videnskabelige data, som
ikke kunne udledes af herbariematerialet. Forsskål fik
også indsamlet og beskrevet nye slægter og arter inden
for vigtige plantefamilier, som for eksempel salturter-
ne ’Chenopodiaceae’, hvoraf mange arter gror langs
kysterne af Rødehavet. Forsskål fik analyseret disse
arters små blomster korrekt (Friis 1990).

Derudover beskrev Forsskål alle de praktiske an-
vendelser, som lokalbefolkningen gjorde af planter og
dyr eller dele heraf. På den måde fik han også lavet et
godt stykke etnobotanisk og etnozoologisk arbejde,
hvor kronen på værket må siges at være den fortegnel-
se på 565 forskellige lægemidler, som han fandt hos
græske apotekere i Cairo. Denne fortegnelse har titlen
Materia Medica Kahirina og fylder de sidste 23 sider i
Descriptiones Animalium. Fortegnelsen er inddelt i
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Fig. 2 Billedet stammer fra Icones Rerum Naturalium

fra planche XXXV. Det viser bl.a. en af de store salper, som

Forsskål fik indsamlet og beskrevet (den største genstand

blandt de afbildede). Forsskål var den første til at beskrive

denne gruppe af marine dyr.
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følgende underafdelinger: 1. Animalia, 2. Mineralia, 3.
Herbæ, 4. Folia et Flores, 5. Ligna, 6. Fructus. 7. Radi-
ces, 8. Semina, 9. Gummata, Resinæ, Succi med Balsa-
ma som en underliste, 10. Olea, 11. Spiritus, 12. Aquæ,
13. Syrupi, 14. Conservæ, Electuria, Extracta, 15. Ungu-
enta, 16. Pulveres, 17. Pilulæ, 18. Varia. I denne forteg-
nelse bliver de forskellige lægemidlers identitet, prove-
niens og – i de fleste tilfælde – lokale betegnelse note-
ret. Lokalnavnet bliver oftest givet både med latinske
og arabiske bogstaver, men sommetider kun med det
ene eller det andet af de to alfabeter.

Ud over at samle og beskrive hele dette store bota-
niske materiale gjorde Forsskål sig også mere teoreti-
ske tanker inden for biologien. Således er der i teksten
til Flora Ægyptiaco-Arabica steder, der kun kan tolkes
på den måde, at Forsskål betragtede blomsten som et
skud med omdannede blade, en tolkning som fore-
greb Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) teori,
der nu i høj grad er accepteret. Desværre fik Forsskål
ikke selv lejlighed til at føre den frem for den viden-
skabelige verden på grund af sin alt for tidlige død på
ekspeditionen. Forsskål var også den første, som note-
rede, at et geografisk område kan karakteriseres ved en
specifik sammensætning af dets flora. Denne tanke
blev ellers først offentliggjort af Alexander von Hum-
boldt (1769-1859) i 1805. I øvrigt lægger Forsskål gene-
relt en dybere biologisk indsigt for dagen i sine beskri-
velser af planternes livsytringer, end Linné gjorde,
hvilket blandt andet skyldes, at Forsskål i løbet af rej-
sen havde rig lejlighed til at undersøge andre typer
floraer og plantearter, som voksede under helt andre
forhold end de nordeuropæiske, som Linné var for-
trolig med (Friis 1990).

Forsskåls betydning 
for arabisk leksikografi

I oplysningstiden bliver rationalismen ledemotivet
både i videnskaben og filosofien. Det betyder, at selv
Bibelen kan gøres til genstand for rationel videnskabe-
lig forskning. En af de store forhindringer var imidler-
tid, at det hebraiske sprog i Det Gamle Testamente står
ret alene blandt de semitiske sprog. Det sprog, som
Gamle Testamente står skrevet på, findes faktisk kun
her samt på nogle potteskår, såkaldte ostraka, og på
nogle få indskrifter. Disse epigrafiske kilder kendte
man ikke noget til i 1700-tallet (Pedersen 1981), og
man vidste heller ikke så meget om akkadisk, oldegyp-
tisk, ugaritisk og andre oldtidssprog fra Mellemøsten,
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Fig. 3 Billedet stammer fra Icones Rerum Naturalium

fra planche XXIX. Det viser en af de fine illustrationer af

gopler, som Baurenfeind fik udarbejdet på Forsskåls foran-

ledning. Arbejdet er desto mere værdifuldt, fordi gopler i

praksis er umulige at opbevare.
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idet de store opdagelser inden for disse først blev gjort
i løbet af 1800- og 1900-tallet.

Den nærorientalske arkæologi var endnu ikke
begyndt, og Den Arabiske Rejse repræsenterede fak-
tisk et af de første forsøg på at arbejde videnskabeligt
med levn fra den mellemøstlige oldtid. Bibelsk hebra-
isk har på grund af denne ringe tekstmængde kun et
begrænset ordforråd, heraf er en god del af ordene
endda ’happax legomena’, det vil sige, at de kun findes
i et eller ganske få skriftsteder. Man har derfor for et
stort antal hebraiske glosers vedkommende været
nødt til at sammenligne ordenes betydning med de
tilsvarende ord på nærtbeslægtede sprog – det som
teknisk kaldes for komparativ filologi – for på den
måde at spore sig ind på de hebraiske glosers egentlige
betydning. Det så afgjort vigtigste sprog i denne sam-
menhæng er arabisk, da det indeholder et fantastisk
stort og veldokumenteret vokabular, og da en meget
stor mængde litteratur er skrevet på dette sprog.

Ekspeditionens initiativtager, professor Michaëlis i
Göttingen, tænkte med rette, at man ville finde de
mest oprindelige former for arabisk i Yemen, dengang
også kaldet for Arabia Felix eller Det Lykkelige Ara-
bien efter romersk skik. Navnet for landet Yemen
kommer fra det arabiske Bilâd al-Yaman, som direkte
oversat betyder ’Det Sydlige Land’, kort sagt Sydara-
bien. Imidlertid er ordet for syd på arabisk mere eller
mindre sammenfaldende med ordet for højre.
Romerne har så misfortolket begrebet ’højre’ og over-
sat det med ’lykkelig’, i modsætning til venstre ’sini-
strum’, som står for det uheldssvangre. Michaëlis
skrev faktisk i sit forslag til den danske udenrigsmini-
ster Johan Hartvig Ernst Bernstorff (1712-1772) ved-
rørende en ekspedition til Yemen:

“Dette lands natur er stadigvæk rig på gaver, som er os ube-

kendte … Dets dialekt er endnu forskelligt fra det os bekendte

vestlige arabisk, og eftersom denne form for arabisk, som er

den, vi kender, hidtil har været det sikreste hjælpemiddel til for-

klaring af det hebraiske sprog, hvilket lys må vi da ikke med

rimelighed forvente, at der bliver kastet over Bibelen … dersom

vi lærte Arabiens østlige dialekt at kende lige så godt som den

vestlige” (Rasmussen 1990 s. 10-11).

Dette forslag vandt gehør og afspejles i den kongelige
instruks af 15. december 1760 under punkt 18, hvor der

er en direkte instruks til Forsskål om, at alle de natura-
lier, han nævner i sine optegnelser, skal forsynes med
arabiske navne, og at disse skal udtrykkes både med
arabiske og latinske bogstaver:

“Med hensyn til alle de naturalier, som han nævner, skal han

[Peter Forsskål] søge at tilføje de arabiske navne og at udtrykke

disse både med arabiske og latinske bogstaver. Har én og samme

ting forskellige navne i forskellige egne, så skal han ej heller

undlade at gøre anmærkning om disse” (Rasmussen 1990 s. 70).

At Forsskål omhyggeligt fulgte instruksen, kan ses af,
at der allerede er optegnet 70 arabiske dyrenavne på de
første fire sider af Conspectus i Descriptiones Anima-
lium. Forsskåls betydning for den leksikografiske be-
handling af arabisk biologisk terminologi er, at hans
identifikation af den biologiske art rent faktisk er
videnskabelig sikker. Som det fremgår af ovenstående
afsnit om Forsskåls indsats som naturhistoriker, var
han overordentlig velkvalificeret, når det gjaldt beskri-
velserne og systematiseringen af de dyre- og plantear-
ter, han fandt på rejsen. Denne naturvidenskabelige
sikkerhed giver en fast basis for at arbejde videre med
det arabiske materiale. Den arabiske videnskabshisto-
rie lider nemlig af en reel mangel på forskning, når det
gælder de biologiske videnskabers historie, hvis vi ser
bort fra lægevidenskaben. Teksternes indhold er i høj
grad ustuderet, hvilket blandt andet skyldes, at det
nødvendige leksikografiske arbejde for at forstå disse
tekster endnu ikke er blevet udført. Dette gælder både
zoologien og botanikken, idet det arabiske sprog inde-
holder et væld af navne på dyr og planter. Disse navne
har ofte givet leksikografisk hovedbrud, da den biolo-
giske identitet af de pågældende dyr eller planter har
været ukendt. I virkeligheden er der tale om et leksiko-
grafisk/videnskabshistorisk metodekompleks, da de
klassiske arabiske biologiske tekster, hvad enten det
har drejet sig om klassisk ’adab’, det vil sige den mere
populære underholdningslitteratur, som dog ikke er
fiktiv, eller om regulære videnskabelige tekster, har
haft et uforståeligt indhold for de humanistisk orien-
terede filologer, som ikke har haft den nødvendige
naturvidenskabelige baggrund for at kunne trænge
igennem disse teksters sagsindhold.

Arabisk findes i to forskellige udgaver. Dels det
klassiske sprog, som har været det officielle sprog
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siden de ældste tider, og dels de mange lokale taledia-
lekter. Klassisk arabisk er efter alt at dømme et digte-
risk højsprog, som blev brugt som fællessprog af de
forskellige arabisktalende stammer i 500-600 tallet.
Med få mindre undtagelser blev Koranen nedskrevet
på dette højsprog, og det blev kodificeret af arabiske
grammatikere i løbet af 700-tallet. Dette højsprog er
efter al sandsynlighed nogenlunde lig med talesproget
hos de store central- og østarabiske stammer i 500-
600 tallet (jvf. Blachère 1980). Ordforrådet i dialekter-
ne og i klassisk arabisk er for en stor dels vedkommen-
de fælles. Man kan sammenligne dette med forskelle-
ne og lighederne mellem de nordiske sprog svensk,
norsk og dansk. Når det gælder dyrenavne, refererer
man til de navne, man finder i de tekster, som står
skrevet på klassisk arabisk.

I overensstemmelse med instruksens punkt 18
noterede Forsskål de dialektale navne. Men samtidig
har Forsskåls indsamlede materiale stor betydning for
forståelsen af de klassiske tekster, idet mange artsnav-
ne er de samme i dialekterne og i de klassiske tekster.
Selv om der kan være forskelle, og selv om f.eks. plan-
tenavnene i Egypten og Yemen sjældent er de samme,
så kan man i princippet finde begge typer navne i de
klassiske tekster, da der konstant sker en udveksling
mellem det skrevne sprog og talesproget.

Forsskåls arabiske noter viser dog en inkonse-
kvens, idet ca. en tredjedel af navnene ikke står skrevet
med arabiske bogstaver, men kun med latinske. Da
Forsskål ikke benyttede sig af en videnskabelig utvety-
dig transskriptionsmetode, men prøvede på at skrive
de arabiske navne, således som han hørte dem, giver
det nogle besværlige tvetydigheder i den filologiske
behandling af Forsskåls indsamlede materiale. En filo-
logisk efterbehandling er derfor nødvendig, og for

plantenavnematerialets vedkommende har kun Georg
August Schweinfurth (1836-1925) i 1912 og denne arti-
kels forfatter virkeligt prøvet på at efterbearbejde
Forsskåls arabiske lingvistiske, botaniske materiale.
Det bør dog pointeres, at Forsskål, ved siden af at være
en uovertruffen naturhistoriker, også var en dygtig
filolog, og vanskelighederne i hans arabiske trans-
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Fig. 4 Billedet af denne plante stammer fra Icones

Rerum Naturalium fra planche III. Det viser arten

Cyphostemma digitatum, som Forsskål kaldte for

Sælanthus digitatus. Denne plante er i samme familie 

som vinstokken Vitis vinifera.
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skriptioner skyldes kun samtidens mangel på adækva-
te videnskabelige transskriptionsmetoder.

Forsskåls betydning som kilde til arabiske dyre-
navne er i eftertiden blevet anerkendt i Mellemøsten.
Den irakiske zoolog dr. Amîn Ma’lûf (1873-1943) ud-
gav i 1932 i Cairo et zoologisk og leksikalsk værk på
arabisk om dyr og arabiske dyrenavne, i hvilken han
brugte Forsskål som kilde til belysning og forklaring af
en hel del arabiske dyrenavne (Ma’lûf 1932). Tidligere
havde den libanesiske litterat og leksikograf Butrus al-
Bustânî (1819-1883), udgivet en berømt arabisk ordbog
ved navn Muhît al-Muhît, hvor han blandt andet
brugte Forsskåls arabiske optegnelser.

Når det gælder planterne, spiller Forsskåls arabiske
noter også en særdeles stor rolle. Forsskål er den første
videnskabsmand, der i den vestlige tradition indsam-
lede en flora over Yemen, og han er den første, som fik
nedfældet de yemenitiske plantenavne. Alene i Yemen
fik Forsskål indsamlet 758 arabiske plantenavne dæk-
kende 475 forskellige plantearter (Schweinfurth 1912 s.
XVIII). Planterne står beskrevet i Flora Aegyptiaco-
Arabica, og ligesom i Descriptiones Animalium står de
arabiske navne skrevet med både latinske og arabiske
bogstaver, mens, som allerede anført, kun ca. 2/3 af
navnene i floraen også står skrevet med arabiske bog-
staver.

Da Georg Wilhelm Freytag (1788-1861) i 1837 udgav
sit berømte arabisk-latinske leksikon, brugte han
Forsskåls plantenavne i sit leksikon, men angav som
identitet den latinske artsbetegnelse, som Forsskål selv
gav (Schweinfurth 1912 s. XVIII), og som for mange
arters vedkommende nu længe har været forældet (se
Hepper og Friis 1994, hvor en opdateret videnskabelig
behandling af Forsskåls plantemateriale findes).
Albert de Biberstein Kazimirski (1808-1887) har vide-
reført nogle af disse plantenavne i sin arabisk-franske
ordbog, dog som det er hans sædvane, uden kildeangi-
velse. Kazimirskis ordbog blev udgivet i 1860, men han
brugte stadigvæk Forsskåls latinske artsnavne. Da
denne ordbog endnu i dag genoptrykkes og anvendes i
vid udstrækning, vil det for nutidens bruger sige, at
nogle af de botaniske leksemer, som behandles, er dia-
lektale, uden at dette angives i ordbogen, samt at de
angivne videnskabelige artsnavne overhovedet ikke
bruges mere.

Konklusion

Forsskåls naturhistoriske resultater regnes som et af
det 18. århundredes væsentligste bidrag til biologien
og er, som vist, blevet anvendt i såvel den europæiske
som den arabiske verden. Det, at Forsskål benyttede
sig af det linnéiske system, betyder, at hans beskrivel-
ser stadig er gyldige, og Forsskål står som autor for
beskrivelsen af virkelig mange plante- og dyrearter.
Forsskål var gennemført rationel og videnskabelig i
sin tilgang til stoffet, og mange af hans beskrivelser er
langt mere detaljerede end for eksempel Linnés. Amin
Ma’lûf skrev i sin bog om arabiske dyrenavne, at Fors-
skåls Descriptiones Animalium er noget af det bedste,
der er skrevet om Mellemøstens dyr (Ma’lûf 1932 bib-
liography s. 4), og selv om der især i de senere år er
udkommet meget om dyrelivet i Mellemøsten, står
denne bedømmelse stadig ved magt.

Forsskåls naturhistoriske samlinger, hvor langt den
største del af materialet nu findes på Botanisk- og
Zoologisk Museum i København, hører til de væsent-
lige samlinger fra det 18. århundrede, og Forsskål, der
var noget miskendt i sin samtid, huskes nu som en
væsentlig pioner i udforskningen af Egyptens, Røde-
havets og Yemens natur, og som en særdeles dygtig
iagttager i forhold til generelle biologiske problemer
(Friis 1990 s. 128).

Forsskåls indsats som filolog er mindre kendt, men
ikke mindre betydningsfuld. Med det store antal ara-
biske dyre- og plantenavne, har vi fået et særdeles godt
redskab til at gå videre med den arabiske biologiske
litteratur og med lingvistiske undersøgelser vedrøren-
de arabiske naturbetegnelser. Især er Forsskåls mange
optegnelser fra Rødehavsområdet betydningsfulde, da
det ser ud til, at denne region står isoleret. Mange af
fiskene i Rødehavet benævnes på arabiske taledialek-
ter stadig med de navne, som Forsskål noterede ned.
Dog varierer betegnelserne naturligvis noget efter tid
og sted. Foretager man dialektundersøgelser, hører
Forsskåls værker derfor til de vigtige referencekilder,
som kan hjælpe med til at forklare, hvordan de for-
skellige arabiske betegnelser varierer (Provençal 1997).

Forsskål forholdt sig hele tiden rationelt og analy-
tisk til sit studiemateriale. Han indsamlede en meget
stor mængde data og lige så stor mængde naturviden-
skabeligt materiale. I hans arbejdsmåde, og måske
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især i hans ofte omhyggelige noter vedrørende den
praktiske brug af planter eller dyr lokalt, lægger han
sig op ad oplysningstidens ønske om at omsætte viden
til praktiske og økonomiske formål. Langt de fleste
videnskabelige ekspeditioner i oplysningstiden, som
f.eks. James Cooks (1728-1779) ekspeditioner i Stille-
havet, havde først og fremmest praktiske formål som
at kortlægge nye havområder eller foretage astrono-
miske observationer, som kunne bruges til en bedre
navigation på verdenshavene. Ikke desto mindre er
oplysningstiden den periode i videnskabshistorien,
hvor det at foretage systematiske undersøgelser base-
ret på empirisk grundlag og med videnskab som et
formål i sig selv for alvor begynder at gøre sig gælden-
de. Kort sagt, man ønskede at forøge den teoretiske
viden ved at udføre rationel udforskning og systema-
tiske beskrivelser (Rasmussen 1996 s. 56). Hele Fors-
skåls videnskabelige virke kan ses som en udmønt-
ning af begge tendenser, men især af den sidstnævnte.

Litteratur

Blachère, R. 1980: Histoire de la littérature arabe, s. 79-81. Paris.

Forsskål, P. 1775a: Descriptiones Animalium, post mortem auct-

oris edidit Carsten Niebuhr. København.

Forsskål, P. 1775b: Flora Aegyptiaco-Arabica, post mortem auct-

oris edidit Carsten Niebuhr. København.

Freytag, G.W. 1837: Lexicon arabico-latinum. Halle.

Friis, I. 1990: De Botaniske resultater af Den Arabiske Rejse i: Den

Arabiske Rejse 1761-1767, en dansk ekspedition set i viden-

skabshistorisk perspektiv, s. 117-128. København.

Hepper, F.N. & I. Friis 1994: The plants of Pehr Forsskål’s Flora

Aegyptiaco-Arabica, Royal Botanical Garden, Kew in asso-

ciation with the Botanical Museum. København.

Icones Rerum Naturalium 1776: Udgivet af Carsten Niebuhr.

København.

Kazimirski, A. B. 1860: Dictionnaire Arabe-Français. Paris.

Ma’lûf, A. 1932: Mu’jam al-Hawayân, An Arabic Zoological

Dictionary. Cairo.

Pedersen, J. 1981: Hebræisk Grammatik. København.

Provençal, P. 1997: Animal Names gathered by interviews with

members of the Muzîn tribe in Sinai. Acta Orientalia, vol.

58, s. 35-46.

Rasmussen, S.T. (red.) 1990: Den Arabiske Rejse 1761-1767, en

dansk ekspedition set i videnskabshistorisk perspektiv.

København.

Rasmussen, S.T. 1996: De persiske og arabiske resjer i 1600- og

1700-tallet; i Den Arabiske Rejse, danske forbindelser med

den islamiske verden gennem 1000 år, Forhistorisk Museum

Moesgaard, Aarhus, s. 45-65.

Schweinfurtth, G. 1912: Arabischen Pflanzennahmen aus

Aegypten, Algerien und Jemen. Berlin.

Wolff, T. 1990: Peter Forsskåls Levnedsløb. I: S.T. Rasmussen

(red.): Den Arabiske Rejse 1761-1767, en dansk ekspedition set

i videnskabshistorisk perspektiv, s. 85-88. København.

Wolff, T. 1990: De Zoologiske Resultater af Den Arabiske Rejse.

I: S.T. Rasmussen (red.): Den Arabiske Rejse 1761-1767, en

dansk ekspedition set i videnskabshistorisk perspektiv, s. 231-

237. København.

187f o r s s k å l  o g  d e t  l y k k e l i g e  a r a b i e n

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:09  Side 187

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:09  Side 188



I århundredet mellem renæssancen og oplysningsti-
den (det vil sige det 17. århundrede), hvor kunsten
havde barokken, fik de biologiske videnskaber ikke i
samme omfang deres egen periode til trods for store
landvindinger. Det er derfor nødvendigt at se på tiden
forud for oplysningstiden, for at forstå den baggrund,
forskerne arbejdede på (eller imod), for oplysningsti-
den forbliver i hvert fald inden for humanbiologien en
overgang mellem landvindingerne i det 17. århundre-
de og de store opdagelser i det 19. århundrede. En god
introduktion findes i Dansk Naturvidenskabs Historie
Bind 1 (Kragh 2005 s. 325-358).

Da vore dages høje grad af specialisering er i
skærende kontrast til oplysningstidens ’polyhistorer’,
har jeg, hvor det har været muligt, beskrevet aktører-
nes herkomst og uddannelse for at illustrere datidens
internationale videnskabelige samfund, og vise, hvor
bredtfavnende de var. Nok var den samlede viden,
man skulle tilegne sig, meget mindre, men vi skal også
huske på, at det var betydeligt vanskeligere at finde
informationerne.

Kredsløbet

Ved indgangen til oplysningstiden havde man netop
fået styr på blodkredsløbets rette sammenhæng. Den
græsk-romerske læge Klaudios Galenos (Galen ca.
129-ca. 216) havde påstået, at pulsårerne var fyldt med
luft og venerne med blod, og at porer i hjertets skille-
væg tillod passage af blod og luft. Galen havde ellers
rig adgang til menneskeligt materiale som læge ved
gladiatorskolen i fødebyen Pergamon. Den moderne
anatomis fader, Andreas Vesalius (1514-1564), en
flamsk læge som blev professor i anatomi og kirurgi i
Padova, publicerede i 1543 De humani corporis fabrica

libri septem (Om det menneskelige legemes beskaffen-
hed) baseret på dissektioner af lig. Andenudgaven fra
1555 forblev et referenceværk i de følgende par århun-
dreder. Vesalius kunne ikke finde de galenske porer,
som skulle føre blodet fra højre til venstre side af hjer-
tet, men kom ikke med alternative forklaringer. Hans
efterfølger som anatom i Padova, Realdo Colombo
(1516-1559), demonstrerede kredsløbet gennem lun-
gerne og dermed transporten fra højre til venstre hjer-
tehalvdel (Quin 1997). Den spanske læge Miguel Ser-
vetos (1509/11-1553) påviste blodets farveskifte fra cho-
koladebrun til postkasserød ved passagen gennem
lungerne (Archie 2001). Han vidste dog ikke, at han
dermed havde demonstreret blodets iltning i lunger-
ne.

Galens teorier fik først rigtigt modstand af den
engelske læge William Harvey (1578-1657), som i 1628
fremkom med sit epokegørende værk Exercitatio
Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus
(Anatomisk øvelse om hjertets og blodets bevægelse hos
dyr), hvori han beskriver, at blodet cirkulerer rundt i
kroppen, og at hjerteklapperne sørger for, at blodet
kun kan flyde i én retning. Han beregnede det volu-
men blod, som hjertet pumper ud i hvert slag og kon-
kluderede, at det hurtigt ville tømme venerne, hvis
ikke blodet cirkulerede. Den danske læge, rune- og
oldtidsforsker Ole Worm (1588-1654) hoppede ikke
med på de moderne tanker og latterliggjorde i 1632
Harveys kredsløbsteori som naturstridig. Noget af
kritikken var betinget af galenisk vanetænkning, men
andet var logisk nok. F.eks. kritiserede Worm den
manglende transport af blod fra arterier til vener og
underbyggede dette med en række fornuftige argu-
menter, som hvordan kan man opretholde en cirkula-
tion hos en person med et amputeret ben – underfor-
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stået at hele kredsløbet skulle være intakt (Kragh 2005
s. 338). Sammenhængen mellem de to sider af kreds-
løbet kom først 30 år senere med den pavelige livlæge,
grundlægger af den mikroskopiske anatomi og plan-
teanatom Marcello Malpighis (1628-1694) påvisning i
1661 af passagen af blod fra arterier til vener gennem
kapillærerne (hårkarrene) (Quin 1997). Ud fra anato-
miske studier beregnede Harvey hjertets minutvolu-
men i hvile til at være 4 liter/minut, hvilket er lavt,
men dog tæt på de 5 liter/minut, vi kender i dag
(Archie 2001).

Fra struktur til funktion

Med renæssancens dissektioner begyndte interessen
for strukturen, men endnu ikke særlig udtalt for funk-
tionen. Harveys lærer, den italienske anatom og kirurg
Hieronymus Fabricius ab Aquapendente (1537-1619)
påpegede i 1618 i sit værk om muskelbevægelse, De mo-
tu locali animalium, at der var forskel på beskaffenhe-
den af skeletmuskulatur og karrenes og de indre orga-
ners struktur (Bastholm 1968). Han beskrev tværstri-
berne i skeletmuskulaturen, hvilket burde være umu-
ligt på det tidspunkt, for det var først hollænderen An-
ton van Leeuwenhoeks (1632-1723) sammensatte mi-
kroskoper, som kunne forstørre tilstrækkeligt til iagt-
tagelsen af disse (Bastholm 1950 s. 126). Van Leeuwen-
hoek var flittig og mikroskoperede ’alt’ herunder også
muskler fra mellemgulvet (van Leeuwenhoek 1722-
1723).

Danske Niels Stensen (Steno 1638-1686) dissekere-
de og ikke mindst observerede og reflekterede – lo-
gisk, men et stort brud med fortiden, hvor man helle-
re ville spekulere og teoretisere over, hvordan virkelig-
heden kunne være skruet sammen, end nedværdige
sig til at undersøge den. Stenos succes baseret på hans
fantastiske iagttagelsesevne blev hjulpet på vej af hans
teknik. Steno kogte nemlig sine præparater inden dis-
sektionen. Det gjorde det lettere at skille organerne i
deres naturlige lag (Bastholm 1968) og må også have
dæmpet stanken, når en dissektion stod på over flere
dage. Stenos værk om musklerne, Elementorum myo-
logiæ specimen, fra 1667 indeholder en række geome-
triske modeller for [Fig. 1], hvordan musklerne virker
i deres sammentrækning – det vi i dag vil kalde bio-
mekanik eller musklernes funktionelle anatomi – og

værket bærer da også undertitlen Seu Musculi descrip-
tio Geometrica. Elementorum var kulminationen på
flere publikationer om muskler begyndende med et
brev til hans læremester, den danske anatom Thomas
Bartholin (1616-1680) fra 1663 [Fig. 1] og et værk fra
1664 (De musculis et glandulis observationum speci-
men) omhandlende hans observationer på både kirt-
ler og muskler (Kragh 2005 s. 352-354). Elementorum
blev til i Firenze under stor indflydelse af matematike-
ren Vincenzio Viviani (1622-1703), elev af Galileo
Galilei (1564-1642), og af den franske matematiker,
fysiker og filosof René Descartes (1596-1650). Grund-
tesen var, at alt, hvad der kan beskrives matematisk,
bør beskrives matematisk – grundlaget for al moderne
naturvidenskab (Kragh 2005 s. 353). Steno skrev:

”Den grundlæggende idé i min behandling er at gøre muskel-

læren til en del af matematikken ligesom astronomi, geografi og

optik. Disse videnskaber behandler naturens elementer mate-

matisk for at gøre vores viden om dem mere eksakt, og muskler-

nes struktur kræver ligeledes forståelse i henhold til de matema-

tiske love … I dette vil jeg, som er mindre fremsynet, kun gøre et

forsøg på at fremstille musklernes sande struktur med en ny

metode og demonstrere, at forklaringen, som mange har frem-

lagt om deres kontraktion gennem en svulmen med livsånd,

beror på usikkert grundlag” (Moe 1994 s. 98).

Steno dissekerede videre ned under organniveau og
viste, at musklerne består af fibre, hvilket var vist tidli-
gere af Fabricius (Bastholm 1950 s. 126). Steno lancere-
de begrebet ’fibra motrix’ – ’den motoriske fiber’ –
som enheden i bevægelsens mekanik (Moe 1994 s. 74).
Han beskrev mellemgulvet, muskler omkring ryg-
søjlen og bækkenet, samt åndedrætsmuskulaturen
(sidstnævnte bærer stadig det navn, han gav dem),
som forbinder ribbenene, viste at tungen ikke er en
kirtel, som hidtil antaget, men en muskel, og beskrev
musklerne i spiserøret.

Desuden beskrev han musklernes kødfulde del på
midten bestående af fibre og senede dele i enderne, og
at hver muskel har arterier, vener, nerver og membra-
ner (Bastholm 1968). Allerede i et brev til Thomas
Bartholin fra 1663 skrev Steno, at: ”hjertet mangler
ikke noget af det, som er i muskler, og der er ikke
noget i hjertet, som ikke også er i musklerne. Hjertet
er en muskel”. Det var egentlig ikke nogen nyhed, for
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ideen går tilbage til den græske læge Hippokrates (ca.
460-370 fvt.), men Galen havde i mellemtiden fået
aflivet denne opfattelse (Moe 1994 s. 74). Harvey be-
skrev ligeledes i 1628 nøje hjertets kontraktion (Kardel
1986 s. 106), men på den tid var det grænseoverskri-
dende! Det var et brud med den fremherskende me-
ning, at hjertet bearbejdede blodet (produceret i leve-
ren), vedligeholdt den indre varme som en slags cen-
tralvarmeanlæg og var sædet for sjælen (Moe 1994 s.
71). Nedenstående citat er oversat fra Bibliotheca Ana-
tomica, Medica, Chirurgica, etc., som er en engelsk
oversættelse fra 1712 af Elementorum:

”Når hjertets fibre er forkortede nær basis og deres begyndelse,

må enden, det vil sige spidsen [af hjertet], nødvendigvis blive

trukket opad, fordi fibrene strækker sig ned til spidsen, og spid-

sen bevæger sig den modsatte vej; for når de går nedad i det

højre hjertekammer på indersiden af skillevæggen [mellem

hjertekamrene] og går opad på den ydre side, løfter de bunden

af det højre [hjertekammer] lidt mod basis, og hjertet bliver

derfor kortere og også mere rundt på den højre side.

Men fordi væggene vil blive både kortere og tykkere, må

hjertekamrenes hulrum derfor blive mere lige; så når hjertet er

rundt, er det ikke mere rummeligt på dette tidspunkt, end når

det har en aflang form” (bragt i faksimile i Kardel 1986 s. 115).

Stenos påvisning af, at hjertet er en muskel, kom 36 år
efter Harveys teori om blodets kredsløb og tre år efter
Malpighis fund af kapillærnettet i 1661, som Steno
beviseligt havde kendskab til to år efter offentliggørel-
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Fig. 1 Montage af Stenos illustrationer af musklernes

funktion. Den øverste tegning er fra et brev dateret 30.

april 1663 til Bartholin, hvori Steno beretter om sine 

studier af muskler. Disse første tegninger blev senere 

udvidet i Elementorum myologiae specimen. De tre

midterste tegninger og ligeledes den nederste er fra

Elementorum. Den nederste illustrerer en geometrisk

analyse af muskelkontraktionen. Musklen kan beskrives

som en rumlig figur dannet af seks parallelogrammer.
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sen, idet han udtrykkeligt omtaler dette i et brev fra
1663 (Kardel 1986 s. 123).

I Elementorum viste Steno også, at musklernes
funktion ikke kun er afhængige af nerverne, men også
af kredsløbet, for ved at underbinde den nedadgående
del af hovedpulsåren på en hund, påviste han lammel-
se af hundens bagben – en lammelse, som først ophør-
te, når underbindingen blev fjernet og blodforsynin-
gen genetableret (Kragh 2005 s. 353). Forsøget bærer
hans navn, men det voldte andre store vanskeligheder
at reproducere det, i hvert fald indtil de fik alle detaljer
om dets rette udførelse (Poynter 1968).

Den udbredte opfattelse var, at muskler under
kontraktion modtog ’spiritus animalis’ (nervesaft eller
livsånd) fra hjernen gennem nerverne, og at dette fik
dem til at svulme og blive hårde [Fig. 2]. Denne opfat-
telse holdt sig langt op i det følgende århundrede.
Således skriver Alexander Stuart (1673-1742) til the
Royal Society (svarer til Videnskabernes Selskab) i
1731-1732:

”Eksistensen af en væske i nerverne (sædvanligvis kaldet livs-

ånd) har været betvivlet af mange, og til trods for eksperimenter

med afsnøring af nerver etc. forbliver modsagt af nogen”.

Herefter følger en beskrivelse af tre forsøg:

”De to første eksperimenter viste, at hjernen og nerverne bidra-

ger til muskelbevægelse og det i høj grad.

Det tredje forsøg gør det åbenlyst, at, hvad de bidrager til

muskulær bevægelse, kan ikke hidrøre fra eller skyldes elastici-

tet, som de ikke besidder.

Hvad der mangler at blive konkluderet, at nervernes virk-

ning på muskelbevægelse skyldes den væske, som de indeholder

uanset hvad navn, vi vælger at kalde den.

For at understøtte denne konklusion så lad os overveje, at vi

ikke har andet bevis på eksistensen af denne usynlige væske og

af dens adskillige egenskaber af elasticitet og tyngde, end hvad

der opstår fra eksperimenter og observationer af dens effekter,

som er tilstrækkeligt tilfredsstillende og overbeviser os om dens

eksistens, skønt dens nærmere sammensætning unddrager sig

alle vore sanser.

Derfor, på samme måde, udelukker disse eksperimenter

nervernes elasticitet og elastiske vibrationer helt og holdent, og

jeg tror, at vi retfærdigvis må konkludere, at der er væske i ner-

verne skønt usynligt; at der er sådan en væske som luft, skønt

den ikke kan ses”.

Stenos geometriske modeller viste, at der ikke var tale
om en volumenændring ved muskelkontraktionen,
men selv om den schweiziske læge, anatom, fysiolog og
digter Albrecht von Haller (1708-1777) kaldte bogen for
en ’aureus libellus’ – ’en gylden bog’ (Bastholm 1968),
forkastede Stenos samtid hans analyser, og han skulle
vente 300 år på oprejsning (Kragh 2005 s. 353, Moe 1994
s. 99). Walter Charleton (1619-1707) havde allerede i
1658 beregnet, at musklen øgedes i bredden i samme
forhold, som den forkortedes i længden, og at der der-
for ikke skete nogen volumenændring, men det var
ikke alment accepteret på den tid (Bastholm 1968).
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Fig. 2 Descartes mente, at nerverne (P-R og q-s) var hule

for at kunne transportere nervevæske, som ville få musk-

lerne til at kontrahere sig og blive hårde. Det kan vel nær-

mest sammenlignes med en slags hydraulik-teori. Billedet

er fra hans bog L’homme (Paris 1664), hvis førsteudgave

kom på latin i 1662 (De homine), en af de første ”moder-

ne” fysiologibøger. Som et kuriosum kan nævnes, at den

hyppigst anvendte bogstavsekvens i matematisk og fysiolo-

gisk litteratur er A-B-C…; den næsthyppigste er O-P-Q-

R… eller P-Q-R…, og vi bruger stadig P-Q-R-S-T-U om

elektrokardiogrammets udslag, introduceret af hollænde-

ren Willem Einthoven ([1860-1927], som fik nobelprisen i

medicin for opdagelsen af EKG i 1924).
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Den hollandske naturforsker Jan Swammerdam
(1637-1685) fra universitetet i Leiden var en nær ven af
Steno og jævnaldrende med ham. Swammerdam ud-
viklede sig til en sand eksperimentator. Han skrev dis-
putats om respirationen, men var meget optaget af
muskelfysiologien. Han opdagede fordelene ved at
bruge frøer i biologiske forsøg og fremhævede den
fysiologiske enhed mellem muskel og nerve og intro-
ducerede som en konsekvens heraf det isolerede ner-
ve-muskelpræparat (Moe 1994 s. 72). Desuden beskrev
han muskeltonus (det at musklerne konstant er sam-
mentrukket en lille smule – f.eks. en nødvendighed for
vor oprejste tilstand), som han mente skyldtes en kon-
stant stimulation gennem blodet, som strømmer gen-
nem rygmarvens kar. Han gik skridtet videre og frem-
satte hypotesen, at fordi mekanisk eller kemisk stimu-
lation af nerven fremkalder en muskelkontraktion,
må lignende stimulation i den levende organisme
komme fra rygmarven og nerverne. Dette blev under-
bygget eksperimentelt; hvis han lagde en stram ligatur
om en nerve, kunne han kun stimulere musklen ved at
stimulere nerven neden for ligaturen og ikke ovenfor.
Med nerve-muskelpræparatet viste han eksperimen-
telt, at musklen ikke svulmede ved kontraktion [Fig. 3]
(Schulte 1968). Swammerdam citerer Steno syv gange
uden at nævne andre forskere:

”Men eftersom jeg viste ham [Steno] mine forsøg for nogle år

siden, fortalte han mig med vished, at nu vovede han at opret-

holde, at intet nyt materiale blev indført i den kontraherende

muskel; så vi er altså uden tvivl enige på dette vigtige punkt”

(Schulte 1968).

Swammerdam og Steno forkastede derfor den klassi-
ske opfattelse af ’spiritus animalis’. Swammerdam
publicerede imidlertid ikke sine resultater; de udkom
først i hundredåret for hans fødsel (Kardel 1990).

Selv om Steno ikke kom ind på selve mekanismen
for udløsningen af en muskelkontraktion, gjorde han
op med Galens tanker om ’spiritus animalis’ og Des-
cartes’ nervesaft, så med Stenos egne ord:

”Væske eksisterer sandelig i fibrillerne såvel som mellem fibre-

ne, men vi ved ikke, om disse væsker alle er samme slags, da vi

ikke kender deres sammensætning. Vi ved heller ikke, om disse

væsker i virkeligheden er lig en af de væsker, vi kender, ’spiritus

animalis’, den fineste del af blodet, dets ånde, eller nervesaft, alle

disse ord brugt af mange, men de er mest ord uden mening.

Nogen går videre og placerer svovlpartikler i forgrunden

eller noget ligesom vinånd, det er måske sandt, men det er aldrig

blevet påvist. Eftersom vi ikke ved noget om beskaffenheden af

væskerne, så ved vi heller ikke noget om deres bevægelser. Er

dets mængde ændret under kontraktion, eller forbliver det den

samme? Flytter væskerne sig, fordi musklen trækker sig sam-

men, eller skyldes muskelkontraktionen væskernes bevægelse?

Alle disse spørgsmål skal stadig besvares på en tilfredsstillende

måde” (Bastholm 1968).

Den italienske matematiker, fysiker og astronom Gio-
vanni Alfonso Borelli (1608-1679) og Steno kunne ikke
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Fig. 3 Jan Swammerdams forsøg fra 1663. Swammerdam

havde udviklet nerve-muskelpræparatet fra frølår. Han

spændte musklen (b) op i glasklokken, som var forseglet i

bunden med et ueftergiveligt materiale (d) og for oven med

en lille vanddråbe (e). Når nerven blev aktiveret ved træk i

metaltråden (c), kontraherede musklen sig, men volume-

net i klokken ændrede sig ikke, eftersom vanddråben ikke

skiftede position. 
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udstå hinanden og refererede aldrig til hinandens
arbejder. Borelli bagtalte endda Steno i et brev til
Malpighi. Det var imidlertid Borellis bog om muskler,
som skulle forblive referenceværket i de følgende 300
år (Kardel 1990).

Leonardo da Vinci (1452-1519) publicerede ikke
meget. Hans resultater skal findes i hans private notes-
bøger skrevet i spejlskrift af angst for at blive hængt ud
for kætteri af kirken. Meget af hans kunst blev heller
aldrig færdiggjort, så han var noget af et usystematisk
rodehoved – om end et temmelig genialt et af slagsen.
Han lavede forsøg med dyr og noterede i dagbogen:

”Frøen bevarer livet endnu nogle timer, efter at hovedet, hjertet

og alle indvolde er fjernet. Men hvis man gennemstikker ryg-

marven, giver det et sæt i den, og den dør. I rygmarven har alle

levende væseners nerver deres udspring. Bliver rygmarven gen-

nemboret, dør man med det samme” (Graubner 1961 s. 48).

Elektriske fisk

For at forstå det følgende, vil det være relevant at
dvæle ved elektriske rokker og ål. I 1700-tallet havde
man nemlig fået kendskab til ”animalsk elektricitet” –
selv om det endnu ikke havde fået denne betegnelse – i
form af elektriske fisk. Den engelske forsker og med-
lem af parlamentet John Walsh (1726-1795) skrev i 1772
sin første meddelelse til den amerikanske statsmand,
forfatter og fysiker Benjamin Franklin (1706-1790) i
dennes egenskab af medlem af the Royal Society i
London:

”Det er specielt glædeligt, at jeg i min første meddelelse til Dem

kan kundgøre, at den elektriske rokkes virkning helt og holdent

er elektrisk; ved at danne dens kredsløb gennem de samme lede-

re med elektricitet som f.eks. metaller og vand; og ved at blive

afbrudt af de samme ikke-ledere som f.eks. glas og voks … Ved

at kende til denne omstændighed har vi været i stand til at diri-

gere hans [rokkens] chok, skønt de var meget små, gennem en

kæde af fire personer, som alle kunne føle dem; ligeledes gen-

nem en anseelig længde ledning holdt af to isolerede personer,

den ene i berøring med hans nedre overflade, og den anden med

hans øvre. Da ledningen blev byttet ud med glas eller voks,

kunne der ikke opnås nogen virkning; men så snart det var

genetableret, blev de to personer udsat for chok. Disse eksperi-

menter har været varieret på mange måder og gentaget utallige

gange, og de har alle bestemt, at lederen i den elektriske rokke er

den samme som i en leydnerflaske [Fig. 4]. Ikke kun chokket,

men også fornemmelsen af følelsesløshed, som dyret nogle

gange udsender” (Walsh 1773-1774).

Benjamin Franklin havde i 1752 sendt en drage op i en
tordensky og ”hentet lynet ned gennem snoren”. Må-
ske var det dette, som gjorde, at et fænomens elektri-
ske herkomst skulle bevises ved, at det kunne slå gni-
ster. Walsh (1773-1774) fortsætter: ”Gnisten blev derfor
nægtet os … ikke kun i dagslys, men også i komplet
mørke”. Walsh viste på samme måde for venner og
bekendte i sit hus i London i sommeren 1775, at den
elektriske åls stød bestod af elektricitet. Noget, der
ikke kunne dokumenteres, måtte kunne bevidnes af
hæderlige folk, så det er forklaringen på den med vore
øjne noget særprægede form for offentliggørelse af
forskningsresultater. Stødet var stærkt nok til at kun-
ne passere igennem hænderne på en kæde af 27 perso-
ner. Walsh drog til Frankrig for at studere elektriske
rokker i 1772. Den elektriske rokke giver kun stød på
ca. 50V mod den elektriske åls stød på ca. 600V, så ålen
giver mere mærkbare signaler. Hans hollandske kolle-
ga, plantefysiologen og lægen Jan (John) Ingenhousz
(1730-1799) praktiserede i London fra 1765. Han ville
sikre sig, hvad det drejede sig om: ”Før vi drog nettet
op, opladede jeg en [leydner]flaske med et glasrør og
gav et chok til nogle af sømændene; som alle fortalte
mig, at de havde den samme følelse, som når de rørte
en elektrisk rokke” (Ingenhousz 1775). Walsh publice-
rede selv kun ganske lidt. Nogle af hans resultater blev
refereret af andre forskere, men meget gik i glemme-
bogen endda så meget, at den engelske fysiker Michael
Faraday (1791-1867) gentog et af Walsh’ forsøg i 1839
(Piccolino & Bresadola 2002).

Von Haller dominerede 1700-tallets muskelforsk-
ning. Han benægtede faktisk, at der kunne eksistere
animalsk elektricitet, for elektricitet flytter sig fra et
sted, hvor det er i overskud, til et sted, hvor der er min-
dre af det, hvis de to steder er forbundet med en leden-
de substans. Eftersom levende væv er ledende, vil det
være umuligt at opretholde en stabil elektrisk ubalan-
ce, som er forudsætningen for bevægelse af elektricitet
gennem nerver. Desuden kunne han ikke forestille sig,
hvordan man kunne begrænse strømmen til de steder,
hvor der var brug for den.
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Hvis nervevæsken var af elektrisk art, ville hele benet
bevæge sig, selv om vi kun ønskede at vippe med sto-
retåen (Piccolino & Bresadola 2002). Ifølge von Hal-
lers doktrin trak musklerne sig sammen som reaktion
på et fysiologisk (eller eksperimentelt) stimulus, fordi
de er forsynet med en indbygget evne til at kontrahere
sig (han kaldte det en indre ”irritabilitet”). De var altså
uafhængige af tilførsel af nogen form for faktor ude-
fra. Nerver kunne få musklerne til at trække sig sam-
men ved at frigøre denne indre muskelirritabilitet
(Piccolino 2006).

195a n i m a l s k  e l e k t r i c i t e t  

Fig. 4 Billedet til venstre viser en trækasse med fire glas-

flasker (højde 22 cm, diameter 10 cm). Flaskerne er be-

klædt med en metalbelægning indvendig og udvendig

(Steno Museet, Århus, kat.nr. 253710). Billedet til højre

viser en glasflaske (højde 19 cm, diameter 6 cm) fyldt med

guldfolie. Ydersiden er beklædt med ledende metal. En

messingstang har kontakt med guldfoliet gennem en kork-

prop i flaskens munding (Steno Museet, Århus, kat.nr.

253704). Alle de viste leydnerflasker stammer fra Fredericia

Gymnasium, som er fra midten af 1600-tallet og flyttet

flere gange, senest i begyndelsen af 1970’erne. Steno Museet

og Dansk Skolemuseum i København blev orienteret om,

at de gamle fysikinstrumenter skulle smides ud i forbindel-

se med en ombygning af fysiklokalerne. Steno Museet

hjemtog enkelte instrumenter, medens resten blev overført

til Skolemuseet. Leydnerflasken er den tidligste og i en lang

periode eneste brugbare form for kapacitor. Den blev

opfundet i 1740’erne på universitetet i Leiden, Holland.

Den består af en cylindrisk glasflaske, der indvendig og

udvendig er belagt med metalfolie. Med blyglas kan fla-

sken belastes op til ca. 20 kV, inden der sker overgang gen-

nem glasset. Mere avancerede typer kan belastes op til ca. 

100 kV. Man kan variere spændingen ved at oplade flasken

mere eller mindre, eller ved at forbinde flere flasker. Den

skal ikke forveksles med et batteri, idet den til trods for den

store spændingsforskel ikke kan præstere særlig stor strøm-

styrke og dermed effekt.
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Galvanis animalske elektricitet

Italieneren Luigi Galvani (1737-1798) var læge og pro-
fessor i anatomi ved universitetet i Bologna. Som ana-
tom arbejdede han med nerve-muskelpræparater fra
frøer, men han interesserede sig også for elektricitet og
havde en elektrisermaskine stående; hans første kend-
te notat er dateret 6. november 1780 (Piccolino 2006).
Da hans hustru, som arbejdede som hans assistent,
rørte præparatet med skalpellen, spjættede den døde
frø. Åbenbart bar hun på så meget statisk elektricitet,
at hun kunne overføre denne til præparatet og udløse
en muskelkontraktion [Fig. 5]. Han gik videre med
disse forsøg og publicerede resultaterne i 1791 i De viri-
bus electricitatis in motu musculari commentarius. Han
tolkede forsøgene på den måde, at en kraft opstod i
hjernen, og at denne kraft strålede ud gennem nerver-
ne til musklerne og dér medførte en kontraktion. Han
kaldte denne kraft for animalsk elektricitet (Piccolino
1998).

Galvani havde allerede i et upubliceret essay fra
1782 udtrykkeligt erklæret, at studiet af en elektrisk
påvirkning af nervefunktionen skulle begrænses til
muskelkontraktion, som er synlig for iagttagerens øje,

i stedet for at se på sansning, som forblev skjult for
iagttageren. Ydermere skulle man bruge reducerede
præparater fra nyligt aflivede dyr som f.eks. nerve-
muskelpræparatet, for at udelukke indflydelsen af det
intakte dyrs vilje og sjæl (Piccolino 1998).

Galvani ville efterligne Franklins forsøg og bruge
atmosfærens elektricitet for at få en ”naturlig” kilde til
forsøgene. Han forbandt nerven med en metaltråd,
som blev sat op i luften fra husets højeste punkt: ”… i
forbindelse med fire tordenskrald, forekom ikke helt
små kontraktioner i musklerne i [frø]låret. Disse fandt
sted nøjagtig samtidig med lynet; de skete en del før
tordenbraget, når de var udløst af disse” (Piccolino
1998). Da han ville undersøge, om det samme kunne
ske i godt vejr, skete der intet, som han beretter i
Commentarius:

”Eftersom jeg lejlighedsvist havde bemærket, at præparerede

frøer, som var fastgjort med messingkroge gennem rygmarven

til et jerngelænder, som omgiver en hængende have i mit hjem,

gav de sædvanlige kontraktioner, ikke kun når lynet blinkede,

men også når himlen var stille og rolig. Jeg antog, at disse kon-

traktioner havde deres oprindelse i forandringer i atmosfærens

elektricitet, som forekom i løbet af dagen. Jeg begyndte derfor
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Benmusklerne trækker sig sammen, når han presser ner-

ven ned på en metalplade med et andet stykke metal. I

Fig:12 kan han opnå muskelkontraktion, hvis det er den

samme person, som holder begge halvdele, men ikke hvis

det er to forskellige mennesker, med mindre disse holder

hinanden i hånden, for så dannes der også en ledning. I

Fig:11 holder han frøpræparatet i det ene ben og lader

bronzekrogen gennem rygmarven røre ved en sølvtallerken.

Når det andet ben rører ved tallerkenen, trækker muskler

sig sammen, og benet løftes, slapper af, rører ved tallerke-

nen, løftes osv. som et elektrisk pendul. I Fig:14 er nerven

placeret i et glasrør (K), som er lukket i den venstre ende, 

og en sølvtråd er ført ud igennem forseglingen. Galvani fik

muskelkontraktion, når røret var fyldt med vand, men

ikke når det var fyldt med olie. Alle forsøg viser således, at

der skal være elektrisk ledning mellem nerve og muskel. 

De viser også en øget effekt ved brug af to forskellige metal-

ler, og at sølv og guld er bedre end bly og jern.

Fig. 5 Planche I i Galvanis Commentarius fra 1791. Til

venstre ses det isolerede nerve-muskelpræparat, hvor ner-

ven stimuleres. Til venstre på bordet står elektrisermaski-

nen, som oplader stangen til højre med statisk elektricitet,

når pladen drejes rundt med håndsvinget. I midten ligger

et nerve-muskelpræparat med en ledning forbundet til

nerven.

Fig. 6 Planche II i Galvanis Commentarius fra 1792.

Forsøg med metalbuer, som forbinder forskellige vævsdele

af nerve-muskelpræparatet. I Fig:10 er indskudt et isole-

rende stykke mellem de to metalender, så her vil der ikke

ske noget. Galvani forsøgte sig med en indirekte stimule-

ring i Fig:17 (øverst til højre) ved at lægge nerven og fød-

derne på metalplader (F er en sølvplade og G en guldpla-

de) og så forbinde dem med metalbuen. Også i Fig:9

berører metalbuen to stykker metalfolie, som er lagt over

nerven (A) og foden (C). I Fig:18 er nerven og fødderne

nedsænket i hvert sit kar med vand, og de to ender af

metalbuen stikkes ned i karrene, hvilket fører til muskelak-

tivering. I Fig:19 laver han det samme på et levende lam,

hvor han har dissekeret nerven til bagbenet fri. 
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omhyggeligt at undersøge disse atmosfæriske ændringer på

muskelbevægelserne, og jeg gentog forsøget på forskellige må-

der. På forskellige tidspunkter og over mange dage observerede

jeg derfor dyrene, som var arrangeret ordentligt til dette formål,

men der var næsten ingen bevægelse i musklerne. Til slut blev jeg

træt af at vente og begyndte at presse og klemme messingkroge-

ne, som sad gennem rygmarven, mod jerngelænderet. Jeg håbe-

de at se, om muskelkontraktioner blev udløst af denne behand-

ling, og om de afslørede nogen forandring i forhold til atmos-

færens elektriske tilstand. Faktisk så jeg hyppige kontraktioner,

men de havde ingen forbindelse med atmosfærens elektriske til-

stand.

Nu, da jeg havde observeret disse kontraktioner udelukken-

de i fri luft og endnu ikke havde udført forsøg andre steder, var

jeg på nippet til at postulere, at sådanne kontraktioner kommer

af atmosfærisk elektricitet, som langsomt lister sig ind i dyret,

akkumulerer dér, og så hurtigt udløses, når krogen kommer i

berøring med jerngelænderet. For i forsøg er det let at besviges

og at tænke, at vi har set og opdaget ting, som vi ønsker at se og

opdage.

Men da jeg bragte dyret ind i et lukket rum, lagde det på en

jernplade og begyndte at presse krogen fastgjort i rygmarven

mod pladen, se: De samme kontraktioner og bevægelser skete

som tilforn. Jeg gentog straks forsøget forskellige steder og med

forskellige metaller og på forskellige tidspunkter i løbet af

dagen. Resultaterne var de samme bortset fra, at kontraktioner-

ne varierede med de anvendte metaller; det vil sige, de var kraf-

tigere med nogen og svagere med andre” (Boylan 1971 s. 131).

Galvani udførte nu en lang række forsøg og fandt, at
det var tilstrækkeligt at forbinde nerven og musklen
med en metalleder [Fig. 6]. Hvis forbindelsen blev
skabt af et ikke-ledende materiale, eller hvis to metal-
ender var isoleret eller afbrudt midtpå, skete der ikke
noget. Guld og sølv var bedre end bly og jern; glas vir-
kede ikke. Væsker kunne bruges, men kun hvis de var
elektrisk ledende, så vand virkede, medens olie ikke
virkede. Galvani konkluderede, at nerven indeholdt
animalsk elektricitet, som den elektriske leder førte
ned til musklen og dermed aktiverede denne. Han
skrev, at der mellem nerver og muskler måtte være ”en
strøm af ekstremt tynd nervevæske … i lighed med
det elektriske kredsløb, som udvikler sig i en leydner-
flaske” (Piccolino 2006). Den opmagasinerede elektri-
citet kunne så gennem metaltråden ledes til musklen
(Piccolino 1998). Galvani lod sig imidlertid indfange

af sit eget billede på leydnerflasken som model for
observationerne – en klassisk fare når man går fra
abstrakte begreber til visuelle modeller. Størrelses-
forholdene gjorde, at Galvani forestillede sig musklen
som flasken og den tynde nerve som ledningen, og
derfor var elektriciteten lagret i musklen, og nerven
spillede kun en rolle som leder af elektriciteten
(Piccolino 1998).

Dette er ikke meget forskelligt fra von Hallers vur-
dering, og alligevel forsøger Galvani at bryde med
denne gængse opfattelse ved at sige, at den eksterne
elektricitet, som udløser muskelkontraktionen, er i
nerven (Piccolino 2006).

I de oversatte tekster skal man tænke på ordet
strøm, som en bæk eller å – altså noget synligt – som
strømmer og ikke på elektrisk strøm, som naturligvis
er nok så håndgribelig om end usynlig ved at være en
strøm af elektroner i f.eks. en metaltråd. På Galvanis
tid opfattedes elektrisk strøm som en væske. I et arbej-
de fra 1794 skriver Galvani:

”Hvis, som vi har vist, animalsk elektricitet producerer muskel-

kontraktioner sat i gang af ydre kunstgreb, er det et nødvendigt

argument, at det også skal producere dem, når de iværksættes af

indre og naturlige årsager; kontraktionerne er i sandhed de

samme i begge tilfælde, hvad angår deres natur, og adskiller sig

kun i omfang og kraft; det er højst usandsynligt, at naturen ville

bruge den omtalte elektricitet kun til fordel og fornøjelse for

eksperimentatorer og ikke til fordel for dyrets indre økonomi

[det vil sige fysiologi]” (Piccolino 2006).

Et andet vigtigt fund er sammenhængen mellem sti-
mulationens størrelse og muskelkontraktionens kraft.
Skønt kontraktionerne blev kraftigere med stigende
stimulusstyrke, var der ikke en simpel proportionali-
tet. Galvani fandt, at der krævedes en vis minimal
styrke for at få en kontraktion. Herefter steg kontrak-
tionen med stigende kraft indtil en vis maksimal
værdi. Stimuli af større styrke end denne maksimale
værdi gav ikke anledning til kraftigere kontraktioner
(Piccolino 2006). Han viser også, at man kan udtrætte
et nerve-muskelpræparat. Hvis man så lader det ligge
og hvile, genvinder det sin energi, hvilket viser, at der
er tale om indre kræfter (Piccolino 2006).

Galvani er godt klar over, at det er nødvendigt at
have plus og minus, når man ser på elektricitet, men

198 n a t u r v i d e n s k a b

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:10  Side 198

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



han placerer dem henholdvis i muskel og nerve. Han
er dog ikke mere sikker på dette, som står i et upubli-
ceret notat fra 1786, end at det udelukkes fra det trykte
værk (Piccolino 2006). Han har observeret, at nerver
er specielt rige på et olieagtigt stof, som han antager
virker som elektrisk isoleringsmiddel i nervevævet
omkring den elektrisk ledende centrale del af en ner-
vefiber, og han bruger dette til at løse et uløseligt
dilemma i De veribus:

”Enten er nerver isolerende af natur, som mange indrømmer,

og så kunne de ikke opføre sig som ledere; eller de er ledere, og

hvis dette var tilfældet, hvordan kunne de så inde i sig indeholde

en elektrisk væske, som ikke ville sprede sig ud til nærtliggende

områder medførende sikre, skadelige muskelkontraktioner”.

Han kommer straks sig selv til undsætning i det føl-
gende afsnit af De veribus:

”Men denne vanskelighed kan let forklares ved at antage, at ner-

ver er hule i deres inderste del eller i det mindste dannet af et

materiale, som tillader passage af elektrisk væske, og udvendigt

dannet af en olieagtig substans eller af et andet materiale, som

forhindrer spredningen af den elektriske væske, som flyder

inden i dem” (Piccolino 2006).

Volta

Grev Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta
(1745-1827) var professor i eksperimentel fysik ved
universitetet i Pavia. Han gentog Galvanis forsøg og
bekræftede resultaterne, ja han havde faktisk været
inde på det samme, før Galvani offentliggjorde sine
resultater. Han mente, at der var en ægte animalsk
elektricitet, som ”vil være knyttet til livet på en vigtig
måde, og som vil afhænge af nogle funktioner i dyrets
indre økonomi [det vil sige fysiologi]”. Den vil også
være af en anden beskaffenhed end den elektricitet,
der opstår ved at stryge en kat over ryggen eller strigle
en hest, eller den elektricitet, som kan opstå spontant
fra fjerene på en levende papegøje (altså statisk elek-
tricitet). Med Walsh’ bevis på, at den elektriske rokkes
chok består af elektricitet, mente Volta at have beviser
på tilstedeværelsen af animalsk elektricitet. Han kald-
te faktisk sit batteri (voltasøjlen) [Fig. 7] for et kun-
stigt elektrisk organ (’Organe électrique artificiel’)

(Volta 1800). Det havde også mange lighedspunkter
med de elektriske fisk, for det kunne udlade hele
tiden, uden at blive opladet indimellem (i modsæt-
ning til leydnerflasken, som jo kun bar en ladning,
men ikke kunne skabe den) (Piccolino 2000).

I begyndelsen udtrykte Volta stor beundring for
Galvanis fund, men i takt med at hans egen forskning
skred frem, betvivlede han i stigende grad Galvanis
model med den animalske elektricitet, idet han bevis-
te, at det drejede sig om stimulering med elektricitet
opstået uden for forsøgsdyret. Volta viste, at det ikke
var nødvendigt at forbinde nerven og musklen for at
opnå en muskelkontraktion. Hvis man satte en metal-
bue bestående af to forskellige metaller ned på to ste-
der på nerven, ville musklen også trække sig sammen.
Musklen udgjorde altså ikke en kapacitor, som oplag-
rede elektricitet, og dermed var teorien om den ani-
malske elektricitet gennemhullet. Galvani havde fak-
tisk selv lavet dette forsøg, men så det ikke som en
modsigelse af sin model (Piccolino 1998).

Volta blev overrasket over, at frømusklen var
meget mere følsom end hans egne fysiske måleinstru-
menter (Volta 1793). Han begyndte derfor at bruge
frøen som et måleinstrument og ændrede hermed
automatisk syn på tingene fra, at frøen besad en indre
elektricitet (den animalske elektricitet), til at frøen
reagerede på ekstern elektricitet. Herfra var det oplagt
at tænke, at når nu frøen var så følsom, kunne alt
måske forklares ved reaktion på forandringer i de ydre
forhold i stedet for udladning af noget indre. Lægen
og anatomen Galvani havde lagt mærke til, at kombi-
nationen af messing og jern var mere effektiv end
jernkroge og jernunderlag, men tillagde det ikke
betydning, for hans fokus var rettet mod de biologiske
fænomener.

I modsætning hertil greb fysikeren Volta denne
observation og rendyrkede den (Piccolino 1998). Det-
te førte i 1800 til opfindelsen af voltasøjlen, som er et
galvanisk batteri [Fig. 7]. Medens Volta har lagt navn
til måleenheden Volt for elektriske spændingsfor-
skelle, er det lidt skæbnens ironi, at hans egen volta-
søjle bliver kaldt et galvanisk batteri opkaldt efter hans
største modstander.

Volta forudså med ca. 50 år, hvad der skulle blive
nervesystemets doktrin fremført af den tyske fysiolog
Johannes Müller (1801-1858): Den fysiologiske virk-
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ning af nervestimulation afhænger af den nerve, som
stimuleres, og ikke af hvordan den stimuleres. Sti-
muleres øjet med lys eller med et tryk, sanses det i
begge tilfælde som lys, ligesom elektrisk eller kemisk
stimulation af synsnerven også vil blive opfattet som
lys. Volta ville lave forsøg på mennesker og valgte tun-
gen som eksempel på en muskel, for den var let til-
gængelig og besad en lav elektrisk modstand på grund
af den fugtige slimhinde. I stedet for at få en muskel-
kontraktion, da han satte en metalbue lavet af blik og
sølv til tungen, fornemmede han i stedet klart en sur
smag. Han tolkede resultatet helt korrekt, at han
havde stimuleret smagssansen, og han udførte de
behørige kontrolforsøg med, at det enkelte metal ikke
gav anledning til en smagsoplevelse. Han lavede sene-
re det samme forsøg med øjet og “så lys”. Han skrev:

”På den anden side er jeg overbevist om, at forsøget ville lykkes

selv med en person, som er blind af grå stær, eller en anden ska-

vank undtagen for ufølsomhed i eller lammelse af synsnerven.

Derfor kan disse prøver være af nogen nytte, idet de tillader

os at afsløre, om sådanne mangler forekommer. Desuden, hvis

de bliver omhyggeligt udført, hvem ved, om de kunne blive til

nogen hjælp i denne samme lammelse, både i starten eller mere

eller mindre fremskredet” (Piccolino 2000).

Han fik aktiveret høresansen, og fra huden fik han
udløst smerte med sit batteri. Han kunne godt lide at
kombinere tingene, så ved at sætte det ene metal til
tungen og forbinde det med et andet metal sat mod
øjet, udløste han både den sure smag og et lysindtryk.
Han indskød endda et nerve-muskelpræparat fra en

frø i denne kæde, så ud over de to personlige sanseind-
tryk, spjættede frøen. Han observerede også, at smags-
indtrykket varede så længe, som tungen var i kontakt
med bimetallet, medens frømusklerne kun trak sig
sammen ved etableringen og igen ved ophøret af kon-
takten med metallet. Dette tillagde han helt korrekt en
fysiologisk egenskab ved nervens følsomhed for elek-
trisk stimulering (Piccolino 2000).

Plus og minus var endnu ikke opfundet, men Volta
fandt alligevel ud af, at der var en polaritet af strøm-
men. Vendte de to metaller med blikket mod tungen,
smagte det surt, medens det smagte alkalisk, når sølv-
delen rørte tungen. På huden blev smerte udløst ved et
lavere stimulus med den negative ende. Han lavede et
dobbelt-præparat: den ene frøs rygmarv rørte den ne-
gative elektricitet og dens fødder den positive, medens
den anden frø var lagt omvendt. I dette tilfælde kon-
traherede den første frøs ben, når strømmen blev til-
sluttet, medens det andet præparat kontraherede sig,
når der blev slukket. Men der skulle gå yderligere 50 år,
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Fig. 7 Forskellige tegninger af voltasøjler fra Voltas origi-

nale artikel i Philosophical Transactions of the Royal

Society of London fra 1800. En voltasøjle består af en 

stabel plader af to forskellige metaller, som er stablet med

skiftevis det ene og det andet metal og adskilt med fx et

stykke filtrerpapir vædet i saltvand. A betyder en kobber-

eller sølvplade og Z en zinkplade (Volta 1800). Volta

mente at have fundet en evighedsmaskine, for han erkend-

te ikke, at han blot omdannede kemisk energi til elektrisk,

altså under forbrug af de kemiske stoffer.
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før den tyske fysiolog Eduard Pflüger (1829-1910) fik
helt styr på dette (Piccolino 2000).

Striden

Til at begynde med mente Volta, at animalsk elektrici-
tet skulle forbeholdes den form, man så i f.eks. den
elektriske rokke, og han anerkendte Galvanis forsøg,
men i takt med at hans egne eksperimenter skred
frem, blev han mere og mere hård i sin kritik af Galva-
nis ”opspind” (Piccolino 1998). Omvendt var Galvani
opmærksom på muligheden for eksterne kilder til sin
animalske strøm som f.eks. fra metalinstrumenterne,
men han udelukkede denne mulighed (Piccolino
2006).

Striden mellem Volta og Galvani er interessant, for
begge havde ret og førte beviser for deres påstande.
Først ved undersøgelser udført i midten af 1800-tallet
af den tyske fysiolog Emil Du Bois-Reymond (1818-
1896) stod det klart, at Galvanis antagelse om nerve-
ledningens elektriske natur alligevel var rigtig. Galva-
nis forsøg viste det bare ikke, så hans ”beviser” forblev
en profeti, og vi skal yderligere 100 år frem i tiden, før
hans model får fuld oprejsning.

Hvorfor gik det galt, når de nu begge to havde ret
og kunne have suppleret hinanden? En af årsagerne er
deres forskellige fokus: Galvani fokuserede på biologi-
en og Volta på fysikken – eller sådan har man traditio-
nelt forklaret nogle af modsætningerne. De er imid-
lertid næppe rigtige, for Volta var meget fysiologisk
orienteret. Han var endda en rigtig god fysiolog, for
han forstod i videst muligt omfang at beskrive de bio-
logiske observationer med den eksakte videnskabs
stringens fra fysikken (Piccolino 2000). Volta var
medlem af the Royal Society of London og meddelte
sin opdagelse i et brev dateret 20. marts 1800:

”Alle de ting, som jeg har beskrevet i denne lange artikel med

hensyn til virkningen af den elektriske væske, når den stimule-

res, og den flyttes af mit apparat, virker på forskellige dele af

vore legemer, som strømmen angriber og passerer igennem – en

strøm som ikke er momentan, men som varer ved, og vedlige-

holdes i hele den tid, som denne strøm kan følge en ubrudt

kæde; simpelthen en virkning, hvis virkning varierer afhængig

af forskellige grader af følsomhed i de dele, som det er set – alle

disse facts, tilstrækkeligt talrige, og andre, som stadig vil kunne

opdages ved at forøge og variere denne slags forsøg, vil åbne et

stort område af eftertanker og et syn, ikke blot nysgerrigt, men

specielt interessant inden for medicin. Der vil være en hel del til

at holde anatomen, fysiologen og den praktiserende læge

beskæftiget” (Volta 1800).

Omverdenen kastede sig mest over kemien, som fore-
går i et sådant elektrisk batteri, hvilket skuffede Volta.
Det medførte, at han i 1802 skrev, at videnskaben:

”… kun i ringe omfang synes at interessere sig for disse andre

effekter omtalt som elektrisk-fysiologiske effekter, som ikke

desto mindre er enestående og overraskende, som jeg vil forkla-

re jer. Tværtimod blev jeg selv meget interesseret i disse helt fra

begyndelsen” (Piccolino 2000).

Galvani var klar over, at ekstern elektricitet kunne
starte den interne elektricitet. Det er derfor svært at se,
hvorfor han ikke kunne acceptere Voltas forslag og
bare indarbejde dem i sine egne. Voltas forslag om
bimetal som ophav til ekstern elektricitet er jo ikke
forskellig fra gnisten fra elektrisermaskinen og lad-
ningerne fra atmosfæren, som Galvani selv hentede
ned fra antennen på taget, og som han ikke havde pro-
blemer med at acceptere. Problemet er nok, at han var
forudindtaget og ville bevise sin teori om animalsk
elektricitet i stedet for at konkludere på det, som han
rent faktisk observerede. Han så ikke metalinstrumen-
terne som udløsende årsager til de observerede fæno-
mener; tværtom, for hvilket signal ville kunne gå igen-
nem metal andet end elektricitet? Volta ser dette og
udvikler sit batteri ved at kombinere forskellige metal-
ler. Problemet var, at den indre elektricitet kun ”flød”
gennem nerverne, når den blev sat i gang af en ydre
elektricitet, og det var nok svært at se for godt 200 år
siden.

Galvanis nevø Giovanni Aldini (1762-1834) arbej-
dede som hans assistent, indtil han i 1798 blev ansat
som professor i fysik i Bologna. Han var helt på Gal-
vanis side og tog kampen op mod Volta. Ved at sætte
strøm fra en voltasøjle til en oksehjerne, fik han akti-
veret det motoriske system, og han brugte endda lige-
ne fra tre halshuggede forbrydere til at vise det samme
(Parent 2004). Galvani viste, at det samme kunne op-
nås ved brug af kun én slags metal, og Aldini førte et
endnu bedre bevis mod Voltas element: det var til-
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strækkeligt at forbinde nerve og muskel med et stykke
muskel eller endda et stykke vædet papir (Piccolino
1998). Galvani udførte det afgørende forsøg. Han ad-
skilte de to frølår med tilhørende nerver fra hinanden.
Med en glasstang flyttede han nerven fra den ene halv-
del, så den rørte det andet bens nerve to steder, hvilket
nogle gange fik begge ben til at kontrahere sig. For-
søget var helt uden brug af metal og derfor et vægtigt
argument mod Voltas teorier.

Galvani var selv klar over problemet med beskadi-
get væv, for han observerede større udslag, hvis han
rørte med den blottede nerveende, men han tillagde
det ikke tilstrækkelig vægt, og en del af forklaringen
skal alligevel søges i det faktum, at hvis ”isoleringen”
er beskadiget under fremstillingen af præparatet, vil
man opnå spændingsforskelle, fordi indersiden af en
cellemembran er negativt ladet i forhold til ydersiden.
Forsøget gik imidlertid upåagtet hen i debatten
(Piccolino 1998).

Samtidig arbejdede Volta med sit afgørende bevis:
fremstillingen af voltasøjlen. Volta havde imidlertid et
problem med at fornægte tilstedeværelsen af den
indre elektricitet. Han vaklede mellem to teorier. Den
ene gik ud på, at den ydre elektricitet fra bimetallerne
eller hans batteri virkede som et stimulus, en meka-
nisk eller kemisk påvirkning, som aktiverede noget
internt ikke-elektrisk, og som i sidste ende førte til
muskelaktivering. Alternativt medførte den eksterne
elektricitet bevægelse af en elektrisk væske inde i orga-
nismen, en væske som imidlertid ikke havde noget
animalsk over sig eller endsige var forbundet med liv.
Ifølge den sidstnævnte hypotese, som han til slut hen-
holdt sig til, var dyrisk væv – nerver og muskler –
simple elektriske ledere i lighed med andre fugtige
ledere og specielt i lighed med saltvand. Volta mente
dermed at kunne forklare det hele og lukkede af for
andre mulige løsninger (Piccolino 1998).

Der var en stor forskel på elektrisermaskinen og
batteriet. Elektrisermaskinen danner store spændings-
forskelle, men meget små ladninger, medens batteriet
ikke kan præstere de store spændingsforskelle, men til
gengæld kan levere strøm gennem længere tid i kraft af
en stor ladning (Piccolino 1998).

Før striden med Volta havde Galvani været oppe at
toppes om ørets anatomi og funktion med anatomi-
professoren i Modena og senere Pavia, Antonio Scarpa

(1752-1832). Scarpa nåede at publicere stort set de
samme resultater, inden Galvani fik sine observatio-
ner ud på tryk. Scarpa var oven i købet personlig ven
med Volta! Galvani var ikke meget skrivende, og når
der endelig udkom noget fra hans hånd, var det på
latin eller italiensk. Galvani var en gammeldags hjem-
mefødning uden kontakt med videnskabsmænd uden
for Bologna. Han korresponderede således ikke med
andre, som det ellers var sædvanen på den tid, foretog
ingen udenlandsrejser og efterlader billedet af en
indesluttet person (Bresadola 1998, Piccolino 1998). I
modsætning hertil var Volta den moderne, udadvend-
te forsker med kontakt til de førende forskningsmil-
jøer i Europa. Han rejste ofte og publicerede på både
engelsk, tysk og fransk (Piccolino 1998).

Det bidrog heller ikke til den gode stemning, at
Galvani blev fyret, da han som tjenestemand nægtede
at sværge troskab til sin nye arbejdsgiver, Napoleon,
som havde erobret Norditalien. Napoleon overværede
til gengæld personligt Voltas demonstration af det
elektriske batteri i Paris i 1801 (Piccolino 1998).

Elektriske behandlinger

Kejser Claudius’ (10 fvt.-54 evt.) livlæge Scribonius
Largus brugte elektriske rokker til behandlinger i år
46: ”Hovedpine, selv hvis den er kronisk og ubærlig,
fjernes og afbødes permanent ved at placere en sort
elektrisk rokke på stedet for smerten, indtil smerten
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Fig. 8 Til venstre et voltakors (Steno Museet kat. nr.

76003), 3 x 3,5 cm. Til højre en 6-takket voltastjerne (Steno

Museet kat. nr. 76002), 8 cm fra spids til spids. Stjernen

har i midten tre hebræiske tegn og på tre af takkerne et til-

svarende tegn. Begge har en bærering, og begge består af

zink- og kobberplader sammenholdt med tråd. Imellem

pladerne er der et stykke stof. Opbygningen er et galvanisk

element, vel at mærke hvis stoffet er fugtet, og det skulle

angiveligt være brugt mod gigt. Virkningen må betegnes

som overordentlig tvivlsom, men den afsætningsmæssige

opfindsomhed synes politisk korrekt til datidens ”multiet-

niske samfund”: kors til de kristne og stjerne til jøderne.
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fortager sig”. 30 år senere betvivlede den græske læge
Pedanios Dioskorides (ca. 40-90) brugen af elektriske
rokker mod hovedpine, men lovpriste dem i behand-
lingen af hæmorider. I den følgende tid blev indikati-
onerne udvidet til behandling af gigt, depression og
epilepsi (Devinsky 1993).

Galvani var som nævnt uddannet læge og kirurg.
Elektricitet var et modefænomen og et af de varme
emner i Bolognas forskningsverden. Galvanis medi-
cinske baggrund gjorde, at han interesserede sig for de
terapeutiske muligheder i elektriciteten, et område
som i den tid gik under betegnelsen medicinsk elektri-
citet. Et område som blev opdyrket fra midten af 1700-
tallet efter opdagelser af elektricitetens virkninger på
det menneskelige legeme (typisk eksperimentatorens
eget): øget puls, øget sveddannelse og øget muskeluro
i ekstremiteterne. Elektriske behandlinger blev midlet
mod de sygdomme, hvor man ikke lige kunne finde på
andre behandlingsformer, og Bologna blomstrede
med den slags. I 1748 udkom en bog af den italienske
læge og anatom Giovanni Giuseppe Veratti (1707-
1793) med rapporter om succesrig behandling af lam-
melse, ischias, døvhed og gigt. Veratti var dog forsigtig
nok til ikke at generalisere og påpege, at det krævede
en dybere forståelse af elektricitetens fysiologiske
mekanismer i kontrollen af kroppens funktioner. Gal-
vani delte denne opfattelse:

”Eftersom jeg ønsker at nyttiggøre disse facts, som gennem

mange forsøg med megen møje har afsløret skjulte egenskaber

ved nerver og muskler, vil vi måske blive i stand til at behandle

deres sygdomme med større sikkerhed” (Bresadola 1998).

Og Volta bemærkede, at hans resultater havde mange
interessante anvendelsesmuligheder, som, hvis de blev
rigtigt anvendt, kunne gavne både fysiologi og prak-
tisk medicin (Piccolino 2000). Korrekt anvendelse kan
altid diskuteres. Voltakors og voltastjerner dukkede op
[Fig. 8]. De udgjorde, hvis stoffet mellem kobber og
zinkpladerne var fugtet, et galvanisk element. Den
”elektriske kraft” skulle virke helbredende, når volta-
korset blev båret på brystet. De blev solgt som et mid-
del mod gigt, men virkningen er mere end tvivlsom,
og midlet må kategoriseres i den del af den alternative
medicin, som vi andre ikke tror på.

Eftertiden

Meget skete siden, og dette er godt summeret af Picco-
lino (1998). Den tyske mineingeniør og geograf Alex-
ander von Humboldt (1769-1859) forskede i disse em-
ner i sin fritid og støttede Galvanis teorier. En af hans
elever, du Bois-Reymond, fortsatte forsøgene. Han
udviklede blandt andet tilstrækkeligt følsomme måle-
instrumenter baseret på vores hjemlige kemiker og
fysiker Hans Christian Ørsteds (1777-1851) opdagelse
af elektromagnetismen i 1820 (Kettenmann 1997). Vi
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skal imidlertid helt op til 1950’erne, før den engelske
biofysiker Alan Lloyd Hodgkin (1914-1998) og den
engelske fysiolog Andrew F. Huxley (f. 1917) finder
frem til, at nerveimpulsen ikke er en passiv begiven-
hed og nerven derfor ikke bare en ledning, men at ner-
veimpulsen repræsenterer en sand form for animalsk
elektricitet, en elektricitet, som opstår i nerverne, og
som kræver, at disse er levende (Nobelprisen i medicin
i 1963).

Galvanis ideer er blevet bekræftet af eftertiden, så
det synes rimeligt at betegne ham som grundlæggeren
af elektrofysiologien, som den nye videnskab om ani-
malsk elektricitet blev døbt af matematikeren og fysi-
keren Carlo Matteucci (1811-1868):

”Fra begyndelsen af mine studier af dette område, har det altid

været mit hovedformål at reducere de elektrofysiologiske forsøg

til de enklest mulige, så de kan blive gentaget uden brug af

meget dyre instrumenter eller sådanne, som kræver store fær-

digheder og erfaring i deres styring” (Matteucci 1845).
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Den svenske Nobelkomite ville uden tvivl tildele den
danske anatom og professor ved Københavns Univer-
sitet, Thomas Bartholin (1616-1680), [Fig. 1] Nobel-
prisen, hvis komiteen havde eksisteret i 1600-tallet.
Denne videnskabernes mest prestigebetonede aner-
kendelse skulle da have været en belønning for hans
originale og skelsættende opdagelser af sider ved den
menneskelige anatomi. Det var således et godt og
begavet valg, Aarhus Universitet gjorde, da det som en
hæder til Thomas Bartholin besluttede at kalde en af
de største af de nye store bygninger i Aarhus Uni-
versitets park for ”Bartholinbygningen”. Denne byg-
ning rummer naturligvis nogle af den medicinske
disciplins grundpiller. Næsten lige så sikkert er det, at
Niels Stensen (1638-1686) [Fig. 2] få år senere ville væ-
re blevet hædret med den fornemme pris for sine
fremragende banebrydende arbejder inden for natur-
videnskab, både anatomi, fysiologi og geologi. Også
ham hædrer Aarhus Universitet ved at kalde en af sine
berømteste bygninger i universitetsparken for Steno
Museet. Det skal pointeres, at København også har
beæret de to forskere ved at kalde et afsnit af Rigs-
hospitalet for Bartholin-instituttet og sukkersygeho-
spitalet i Gentofte for Niels Stensens hospital. Begge
disse institutioner er internationalt højt respekteret.

Oplysningstiden i det 17. og 18. århundrede adskil-
ler sig substantielt fra det 19. og 20. århundrede ved at
repræsentere et paradigmeskift. Den nye heuristik fra
senrenæssancen fører til en rivende udvikling inden
for lægevidenskaben, særlig inden for anatomi og
patologi og især i forhold til menneskets struktur og
funktion samt til sygdomsprocessernes forløb og na-
tur. I vor tid har særligt de sidste 50 års forskning
inden for biokemi, fysiologi, immunohistokemi, mo-
lekylærbiologi og it-teknologi også ført til en enorm

udvidelse af vor viden, ligesom det skete for flere
hundrede år siden, men i nutiden skyldes det ikke en
ny tankestruktur. Nutidens videnseksplosion er stadig
baseret på den samme heuristik som i oplysningsti-
den. Det specielle ved den tids fornyelse af forsk-
ningen var, at forskere begyndte at supplere spekulati-
onerne med faktuelle data, indsamlet gennem minu-
tiøs dissektion af dyr og mennesker, og gjorde det til
grundlag og forudsætning for erkendelsen og indsig-
ten i oprindelsen og forløbet af sygdomme. Helt cen-
tralt var det, at mikroskopet blev opfundet, og man fik
nu mulighed for at forøge den nøjagtige viden om
knoglers, musklers og organers struktur, hvad der igen
er en betydelig forudsætning for større kendskab til
menneskets sammensætning og forståelsen af syg-
domme.

Den forudgående mørke middelalder var ikke så
mørk endda, men der var langt mellem lyspunkterne.
Kommunikationen var dårlig, og de videnskabelige
observationer var enkeltmandspræstationer. Kirken
sad på det hele, og det, religionen ikke kunne forklare
eller fortolke, fortonede sig i overtro og mystik, fordi
der i det religiøse system i den skolastiske middelalder
ikke var plads for begrebet ’tvivl’, et begreb som er helt
centralt for etableringen af naturvidenskab. Klerke og
skriverkarle stod for publikationerne, så bortset fra
skøder ved ejendomshandler, håndfæstninger og bi-
belske skrifter stod det sløjt til.

Thomas Bartholin levede i midten af 1600-tallet og
er den første naturvidenskabsmand i Danmark, der
accepterer de nye epokegørende strømninger inden
for den medicinske videnskab som f.eks. den engelske
forsker William Harveys (1578-1657) kontroversielle
opdagelse af blodcirkulationen. Men generelt var den
tid, hvor Thomas Bartholin fungerede, en særlig inter-
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essant og inspirerende periode set i et kulturelt og
åndeligt perspektiv. Vi kan her pege på personer som
John Milton (1608-1674), Rembrandt (1606-1669),
Molière (1622-1673), Spinoza (1632-1677), Descartes
(1596-1650) og i Danmark senere Ole Rømer (1644-
1710), der i bemærkelsesværdig grad kom til at præge
europæisk kultur. Men samtidig blev Europa gennem-
rystet af blodige krige, og specielt Trediveårskrigen
(1618-1648), et religiøst oprør, fik særlig stor betydning
for den kulturelle udvikling. Desuden var tiden også
præget af den manglende evne til at slippe fri for de
hærgende sygdomsepidemier, som rasede over hele
Europa.

Det 17. århundrede er naturvidenskabernes store
epoke, hvor konklusionernes afhængighed af omhyg-
gelige beskrivelser og iagttagelser gennem eksperi-
menter bliver demonstreret ikke mindst på grund af

Galilei (1564-1642). Tidligere havde lægen og viden-
skabsmanden Paracelsus eller Theophrast Bombast
von Hohenheim (1493-1541) ganske vist talt meget om
eksperimentet, men ”spekulationen” var stadig funda-
mentet for hans lære. Han gjorde dog oprør mod den
klassiske medicins fader, Galenos (129-ca. 216) også
kaldet for ”Lægernes pave” eller ’Pontifex ille maxi-
mus medicorum’. Galenismen antager, at blodet be-
væger sig langsomt frem og tilbage i legemet, hvor der
er to parallelle forløb, men adskilte karsystemer i form
af arterier og vener. Paracelsus udførte dissektioner,
det vil sige, han foretog i et vist omfang analyser og
iagttagelser af kroppens anatomi, men det blev hoved-
sagelig udført på dyr, hvorfor hans viden om menne-
skets opbygning var meget beskeden. Det er på denne
baggrund, at Thomas Bartholin skal ses som bedøm-
mer af den engelske læge William Harveys banebry-
dende iagttagelser inden for kredsløbets anatomi og
fysiologi.

Thomas Bartholin

Thomas Bartholins familiære baggrund spillede en
stor rolle for hans karriere. Han stammede fra en klas-
sisk overklasse, hvor faderen Caspar Bartholin (den
ældre [1585-1629]) var læge, teolog og professor ved
Københavns Universitet. Stamfaderen til dette dynasti
var matematikeren og medicineren Thomas Fincke
(1561-1656), men det er dog den bartholinske familie,
der præger slægten. Thomas Finckes datter Anne
(1594-1677) blev i 1612 blev gift med Caspar Bartholin,
der ikke indskrænkede sin aktivitet til lægevidenskab,
fordi han, som et barn af renæssancen, mente, at en
komplet naturforsker måtte have kendskab til alle na-
turvidenskabens felter. Thomas Bartholin er barn af
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Caspar og Anne (Fincke) Bartholin og således næsten
selvskrevet til en akademisk karriere.

I ægteskabet med Anne Fincke havde Caspar
Bartholin en række børn, hvoraf Thomas og Rasmus
(1625-1698) er de bedst kendte, mens en mindre kendt
bror, Caspar Bartholin (1618-1670), var opkaldt efter
faderen. De kom begge som medlem af den Fincke-
Bartholinske slægt til i varierende grad at præge dati-
dens åndsliv, ikke mindst under de små københavnske
forhold, som er uløseligt knyttet til Københavns Uni-
versitets historie og dermed naturvidenskaben i det 17.
århundrede i Danmark.

Bartholinerne stammede fra jyske bønder i omeg-
nen af Viborg, og deres danske navn havde været Ber-
telsen. Caspars farfar, Jesper Pallesen, havde været
bonde, og hans far, Bertel Jespersen, var præst. Caspar
Bartholin hed således oprindeligt Jesper Bertelsen, før
han ligesom andre lærde fra den periode latiniserede
sit navn. Dette så man også, da Niels Stensen ændrede
sit navn til Nicolaus Stenonius. Latin var videnskabs-
mændenes internationale sprog; som Niels Stensen
udtrykker det: ”Latinen er til usigelig gavn for Muser-
nes Kamp og så nyttig for den dannede, som Køllen
for Herkules”.

I april 1634 blev Thomas Bartholin immatrikuleret
ved Københavns Universitet som student i filologi,
filosofi og teologi, men da disse fag efter tre års studier
var afsluttet, kunne han nu lade sig opsluge af dybere
undersøgelser af anatomien. Traditionelt havde ana-
tomien en lav status og var næppe anset for en huma-
nistisk aktivitet, eftersom den især var knyttet til
kirurgiens bartskærere, men dette skulle senere blive
ændret radikalt.

Det er tankevækkende, at den moderne naturvi-
denskab er funderet på den tænkemåde, at to modsat-

rettede motivationer er i fokus, det faktuelle og det
absolutte. I dag ved enhver naturvidenskabsmand/
kvinde, at et eksperiment begynder med et faktuelt
formål for senere at få en perspektivering (det abso-
lutte) af resultaterne. Thomas Bartholins evner til at
fastholde fokus (det faktuelle) kombineret med per-
spektivet eller det absolutte (hans familiære bag-
grund, interessen for filosofi, teologi og sprog) er et
enestående udgangspunkt for hans forskning.

Diskussionen om kredsløbet 

De problemer, der på Thomas Bartholins tid optog
mange læger og naturforskere, var opdagelsen af det
kredsløb, som William Harvey publicerede i 1628
under titlen Exercitatio anatomica de motu cordis et
sanguinis in animalibus. Resultaterne var en provoka-
tion af den græske medicinske arv, der stod i høj kurs
og nu blev undergravet af Harveys studier. Det var den
traditionelle opfattelse, at blodet blev dannet af de
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optagne næringsstoffer ved en række ”kogninger”, der
blev sat i gang af den medfødte varme. Den første og
den anden kogning, mente man, fandt sted i hen-
holdsvis mavesækken og tarmen. Den tredje foregik i
leveren, hvor maden blev omdannet til blod, som
derpå flød ud i den store kropsvene (vena cava), mens
den sidste kogning foregik i kroppens væv, hvormed
blodet blev forbrugt. I følge denne opfattelse er der
ikke behov for et cirkulationssystem, hvor blodets
bevægelser er et kredsløb fra periferien til hjertet, som
beskrevet af William Harvey. Hans resultater førte til
udviklingen af en ny fysiologi, der overbeviste senere
forskere om, at den medicinske videnskab måtte finde
nye veje.

Diskussionen om kredsløbet illustrerer de hold-
ningsmæssige brydninger, som forekom på Thomas
Bartholins tid. William Harvey afholdt sig fra spekula-
tioner om ”livsånden” i blodet og den naturlige varme
og støttede sig i stedet til talrige eksperimenter, blandt
andet anvendelse af åreladebindet til at afsløre strøm-
retningen af blodet i arterierne og venerne. Han men-
te, at blodet blev drevet hurtigt gennem legemet ved
hjertets aktivitet, hvilket var en korrekt konklusion.
Harvey gav en malende beskrivelse af blodets bevæg-
elser:

”Fra periferien vender blodet tilbage til sit ophav, det vil sige

hjertet, ligesom til sin kilde eller legemets husalter for at genvin-

de sin fuldkommenhed. Dér gøres det ved den naturlige, mægti-

ge, fyrige varme, der ligesom er livets skat, på ny flydende, bliver

svanger med livsånden og så at sige balsam og bliver atter fordelt

herfra, og alt dette afhænger af hjertes pulsbevægelser. Således

er hjertet stadig det sted, livet udspringer; det er solen i mikro-

kosmos” (Gotfredsen 1964 s. 191).

Uddannelses- og dannelsesrejse

Stemningen var således delt for og imod Harveys lære,
da Thomas Bartholin blev immatrikuleret som ’studi-
osus philologiae et medicinae’ i 1637 i Leiden, hvor han
først studerede hebraisk, arabisk og koptisk sprog,
men et år senere kastede sin interesse på medicinske
og naturvidenskabelige emner. Ved universitetet i Lei-
den var der et ’Theatrum anatomicum’, altså et ana-
tomiens hus, og der var desuden en god botanisk have
(botanik var dengang en vigtig del af farmakologien)

og et storartet bibliotek. Der var adgang til at følge den
kliniske undervisning ved det akademiske sygehus,
hvor diagnoserne senere kunne verificeres ved obduk-
tion, hvilket dengang var helt enestående og ikke
fandtes i København. I begyndelsen af sit Leidenop-
hold var Thomas Bartholin ikke tilhænger af det nye
fund, som Harvey havde gjort, men senere blev han
overbevist, takket være anatomen Johannes Walæus
(1604-1649), der sammen med filosoffen René Des-
cartes var blandt de første i Holland til at støtte den
nye kredsløbsopfattelse.

I de tre år, Thomas Bartholin tilbragte med studier
i Holland, blev der brugt meget tid på anatomiske
undersøgelser, men han forsøgte næsten altid at fore-
ne medicinen med filosofien. Uheldigvis blev hans til-
værelse alvorligt ændret, fordi hans helbred langsomt
svækkedes, hvad der fremgår af korrespondancen
med hans lærde vejleder, lægen Ole Worm (1588-1654).
Han ville nu slå sig ned i Frankrig for at få behandling
for den tuberkulose, som han mente at have fået i
maven, leveren og lungerne. I Paris blev han behandlet
med æselmælk, som var et af datidens midler mod
tuberkulose, men desværre var den franske hovedstad
ikke et særligt godt sted for anatomiske studier. En af
datidens mest kendte anatomer, den parisiske profes-
sor Jean Riolan (1577-1657), var meget konservativ og
en stædig tilhænger af Galens lære. Riolan ville dog
ikke helt benægte, at blodet kunne cirkulere, men han
mente, at det kun drejede sig om en meget kort vej,
modsat det kredsløb vi kender i dag, som omfatter
arterier, vener og kapillærer.

Thomas Bartholin brugte tiden i Paris til at arbejde
på et skrift om såret i Kristi side, mens han ventede på
at rejse videre til Montpellier. Rejsen blev dog forhin-
dret på grund af en pestepidemi. Hans interesse for
såret er måske overraskende, men forklarligt set i lyset
af det nye blodkarsystem og det forhold, at man under
altergangen symbolsk drikker Jesu blod, blod der
stammer fra såret i højre side, hvad der også fremgår af
talrige malerier og illustrationer. Hvor præcist i krop-
pen kommer dette blod fra? Dette provokerende
spørgsmål må have været et dikterende incitament for
Thomas Bartholin til at efterforske sagen. I 1641 fort-
satte han sydpå og gjorde et kort ophold i Orleans,
hvor hans vurdering af en lille episode viser, at han
faktisk forstår vigtige sider af de nye videnskabelige
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strømninger. Problemet er, at kød fra friskslagtede dyr
kan lyse, men ophører dermed når forrådnelsen ind-
træder. Gejstlige, der var vidne til fænomenet, mente
at kunne se, at lyset formede et helligt kors, inden det
forsvandt. Thomas Bartholin og andre kunne ikke på
daværende tidspunkt løse problemet med selvlysning
(fosforescens), men han fortsatte med at studere lys-
fænomener i dyreriget. Men også den såkaldte bolog-
nesersten (en lysende fosforforbindelse) blev inddra-
get, og i 1647, hvor han var blevet professor, kom der et
lærd værk om emnet. Bartholin var dog stadig så præ-
get af den aristoteliske tænkemåde, at årsagen til lys-
fænomener skulle ses i relation til den materielle og
finale årsag, men han var også fortsat af den mening,
at forklaringen skulle findes i Bibelen. Thomas Bar-
tholin opfattede lyset som en del af alt stof, men dog
således at det kun gav sig til kende under særlige om-
stændigheder. Hans undersøgelser udkom under tit-
len De luce animalium libri III og blev meget udbredt
blandt naturfilosoffer, men var ikke et bidrag til en
bedre forståelse af optikken. Derimod demonstrerede
den Thomas Bartholins store kendskab til den euro-
pæiske og hebraiske litteratur, og må efter nutidens
opfattelse betragtes som en komposition af overtro og
fornuftige videnskabelige tiltag.

Thomas Bartholins ophold i Montpellier var ikke
en god oplevelse, for der var ingen forståelse for de nye
tanker og iagttagelser inden for anatomien og fysiolo-
gien, hvor det naturligvis var kredsløbet og mælkeve-
nerne (tyndtarmens lymfekar – venae lacteae), som
var i centrum. Han rejste i 1641 videre til sit rigtige
mål, universitetet i Padova, sammen med broderen
Caspar Bartholin (1618-1670), der havde haft et længe-
re sygeleje i Montpellier. De blev immatrikuleret ved
universitet i Padova og fik forbindelser til kredsen
omkring den danske læge Johan Rode eller Johannes
Rhodius (1587-1659), med hvem Thomas Bartholin
delte interesse for den medicinske historie. Ole Worm,
der var gift med Thomas Bartholins moster, pressede
stadig på for at få ham knyttet til Københavns Uni-
versitet, hvorfor det ifølge Worms mening var politisk
uklogt at opholde sig for længe i udlandet. Man skulle
være på det rigtige sted på det rette tidspunkt for ikke
at gå i glemmebogen. Derfor blev Bartholin konstant
presset fagligt til at fokusere på de medicinske og i
mindre grad på de filosofiske emner. Det er dog be-

mærkelsesværdigt, at Ole Worm som anatom ikke for-
stod betydningen af William Harveys opdagelse af
kredsløbet, og Worm var grundlæggende i med Tho-
mas Bartholins videnskabelige indgangsvinkel.

I vinteren 1642-1644 opholdt Thomas Bartholin sig
i Rom og lidt senere i Napoli, og han fik her et nært
venskab til en ældre italiensk læge og kirurg Marco A.
Severino, hos hvem han lærte nye sider ved den pato-
logiske anatomi og blev bekendt med Salernoskolens
klassiske, stadigt gældende lægeetik. Han blev invite-
ret til en anatomisering af en amputeret arm, og
denne episode viser Thomas Bartholins humoristiske
sans, idet han opfattede sig som deltager i en begravel-
se, hvor den døde arm skulle jordfæstes med skalpel
og saks og ikke begraves med hakke og spade. Nu var
tidspunktet kommet til, at han sammen med nogle
venner rejste videre til Sicilien, og i 1644 fik han tilbudt
et professorat ved universitetet i Messina, men afslog.
På daværende tidspunkt var han meget optaget af vul-
kanen Etna, hvor Thomas Bartholin kunne analysere
’antiperistasis’, datidens udbredte naturvidenskabeli-
ge princip. Peristatiske filosoffer var tilhængere af
Aristoteles’ filosofi og anvendte i stor udstrækning
grundtanken om antiperistasis. Dette er teorien om
varmens og kuldens selvforstærkende evne ved at væ-
re omgivet af sin modsætning. Thomas Bartholin
mente at kunne forklare fysiske og biologiske fæno-
mener ud fra antiperistasis. Senere var hans elev Niels
Stensen imidlertid med til at henvise denne opfattelse
til vildfarelsens sfære.

I 1644 fortsatte Thomas Bartholin turen til Malta,
fordi denne ø var kendt for sine forsteninger og for sit
lægemiddel, den kendte maltesiske segljord ’Terra
sigillata melitensis’. Sejladsen til Malta var farlig og et
veritabelt vovestykke, for voldsomme storme og sara-
censke sørøvere truede de skibe, der sejlede ud fra
Sicilien. Thomas Bartholin omtaler ekspeditionen til
øen i vendinger, der hentyder til Odysséen og til apost-
len Paulus’ farlige rejse, der for den sidstes vedkom-
mende endte med skibbrud. Malta er i geologisk hen-
seende opbygget af kalksten og andre aflejringer fra
perioden mellem kridt- og tertiærtiden. I disse kalk-
formationer findes huler, hvor den berømteste er
Paulus-grotten, der efter traditionen har været beboet
af apostlen efter strandingen på Malta. Ifølge traditio-
nen får man fuldt aflad for sine synder, hvis et lig be-
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graves i denne hule, hvilket er i overensstemmelse med
den kendsgerning, at den fine jord, et forvitringspro-
dukt som findes i hulen, anses for at være et effektivt
lægemiddel på grund af den kraft, der udgår fra apost-
len. Man lavede malteserjorden som tabletter, hvorpå
der var stemplet et billede af Paulus som bevis for ægt-
heden, og dette lægemiddel blev anvendt dels mod
tarantel-bid, dels som en kraftig antifebril droge.

I datidens videnskabelige litteratur drøftedes ofte,
hvad ’tungesten’ var, og hvilke medicinske egenskaber
disse fossiler havde. De kaldes for ’glossopetrae’, og

nogle mente, at der var tale om forstenede tænder fra
hajer, der levede i fortiden. Det bliver påstået, at hvis
man havde fået et sår i munden ved at nyde fordærvet
mad eller bitre og skarpe væsker, kunne man lægge en
glossopetra i et glas kildevand og bruge dette til at
skylle munden, hvorefter sygdommen ville være hel-
bredt inden for 24 timer. En af Thomas Bartholins
opgaver i forbindelse med rejsen til Malta var at
komme en løsning nærmere på spørgsmålet om glos-
sopetra. Det er bemærkelsesværdigt, at glossopetra
senere kom til at spille en vigtig rolle i geologiens
historie på grund af Niels Stensens undersøgelser.

Thomas Bartholin forlod Malta i sommeren 1644.
Men i Italien fik han et anfald af nyresten, men trods
sygdom og smerte arbejdede han fortsat meget. Rej-
sen gik nu igen til Padova, hvor han udarbejdede et
skrift om enhornede væsener. På dette tidspunkt hav-
de Ole Worm igen lagt et stort pres på Thomas Bar-
tholin for at få ham hjem til København, hvor hans
morfar, professor Thomas Fincke, følte sig træt og
gammel. Måske for at formilde morfaren dedikerede
Thomas Bartholin bogen [Fig. 3] om enhjørningen til
professor Fincke. Det er en ældgammel tanke, at der
findes et mærkeligt dyr ”Enhjørningen” i en eller
anden utilgængelig egn af jorden, og der blev knyttet
mange fantasifulde forestillinger til dyret og dets
horn, forestillinger som både omfattede lægekunstens
og kirkens områder.

For datidens læger fremstod hornet fra enhjørnin-
gen som en kraftig modgift, og man mente, at hornet
ville svede, hvis det kom i nærheden af noget giftigt.
Thomas Bartholin delte fuldstændig sin tids tro på, at
”Unicornu” kunne bruges som en droge. Hans kolle-
ger i Padova og andre lærde kredse var imponeret over
bogen om enhjørningen, men der var også tvivlere, og
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Fig. 3 Titelblad til De unicornu trykt 1645 i Patavii. 
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blandt dem var den medicinske professor Kasper Hof-
man von Altdorf. Han er kendt for sine skarpe udtalel-
ser og sin skepsis over for Harveys opdagelse af kreds-
løbet. Han mente ikke, at en ung mand som Thomas
Bartholin kunne have skrevet en sådan bog om en-
hjørningen. Thomas Bartholin havde tidligere på-
begyndt et skriftligt forsvar mod den kritik, Kasper
Hofman havde rettet mod hans far som anatom. Og
striden med Hofman blev nu yderligere tilspidset, da
spørgsmålet om kredsløbet kom på bordet, men med
Hofmans død sluttede en strid, som til tider kunne
være meget skarp fra begge sider.

Disputatsen og hjemvenden 
til København

I efteråret 1645 disputerede Thomas Bartholin og hans
fætter Henrik Fuiren (1614-1659) ved Universitetet i
Basel. Dette universitet blev valgt, fordi Thomas Fin-
cke og Thomas Bartholins far havde erhvervet den
medicinske doktorgrad her, og Ole Worm havde stu-
deret ved dette universitet. Ole Worm var fortsat me-
get vedholdende i sine forsøg på at få Thomas Bar-
tholin til Købehavn, og i et brev sendt til Basel står der
”Hos os er der nu to professorater ledige”. Worm var
ivrig efter at få brødrene Thomas og Bertel ansat, selv
om der ikke var noget medicinsk professorat ledigt,
men derimod var der et til det filosofiske fakultet
knyttet professorat ledigt, og det var helt i overens-
stemmelse med datidens skik, at mange påbegyndte
deres universitetskarriere ved det filosofiske fakultet
for siden at overgå til det fakultet, hvor de egentlig
hørte hjemme. Trods flere forsøg fra Worms side var
Thomas Bartholin fortsat tøvende med at vende tilba-
ge til København. Den egentlige årsag til, at Thomas
Bartholin nærede uvilje mod at komme hjem, var
skuffelse over universitetspatronen, kansler Christian
Thomesen Sehested (1664-1736) og dennes løfter, lige-
som han ikke ønskede at komme ind i de hjemlige
intriger. Det er ukendt, hvad der blev forhandlet om,
men i efteråret 1647 kom Thomas Bartholin til Køben-
havn, og fra det tidspunkt rejste han aldrig mere uden
for Danmarks grænser.

Da Thomas Bartholin kom til København, måtte
han nøjes med at vikariere for sin 86-årige morfar.
Han overtog derfor Christen Longomontanus’ (1562-

1647) professorat i matematik, som hørte til det filoso-
fiske fakultet. Foruden Thomas Fincke var Simon
Paulli (1603-1680) professor i anatomi og kaldet til
København i 1639 fra Rostock. Det var Paullis fortje-
neste, at der blev indrettet et ’Theatrum anatomicum’
i København i 1644 [Fig. 4], men han var kun kortva-
rigt professor, idet han trak sig tilbage i 1648. Han var
ikke en entusiastisk eller enestående anatom, måske
fordi hans hovedinteresse i virkeligheden var botanik-
ken. Der var også megen reservation eller direkte
modstand imod ham fra de medicinske professorer,
især fra Ole Worm, der havde planer med hensyn til
Thomas Bartholins fremtid ved Københavns Univer-
sitet. Efter Paullis afrejse blev Thomas Bartholin i 1648
professor i anatomi ved det medicinske fakultet og
kunne fra nu af selv bestemme, hvad der skulle forskes
i. Han fokuserede nu på forskellige anatomiske emner,
hvor ikke kun dyr, men også mennesker indgik i studi-
erne.

En meget ejendommelig hændelse fandt dog sted i
1651, hvor Frederik III (1609-1670) og Thomas Bartho-
lin havde hovedrollerne sammen med en hane. Frede-
rik III, der var en helt usædvanlig god støtte for Tho-
mas Bartholin og videnskaben, gav ikke blot økono-
miske bidrag til rejser og forskning, men overværede
også selv obduktioner og dissektioner med oprigtig
interesse. Episoden kan synes latterlig, men den af-
slører, at Thomas Bartholin havde begrebet de nye
strømninger i naturvidenskaben, selv om problemet
var, at en hane mentes at have lagt et hønseæg. Det var
den udbredte opfattelse hos den almindelige befolk-
ning og de lærde, at der fra et haneæg ville komme en
basilisk – et giftigt kræ med vinger. Den eneste måde,
man kunne komme af med dyret på, var at holde et
spejl op foran bæstet, hvorved basilisken så sit eget
spejlbillede og døde af skræk. Som en løsning på pro-
blemet anbefalede kongen, at Bartholin foretog en
anatomisk undersøgelse af hanen for at vurdere, om
den havde æggestokke. Naturligvis fandt han kun
mandlige kønsorganer hos den kongelige hane, men
pointen i sagen var, at Thomas Bartholin foretog en
analyse, altså en dissektion for at finde faktuelle holde-
punkter for det omdiskuterede spørgsmål. Han for-
faldt ikke til rene spekulationer.

I 1649 indgik Thomas Bartholin ægteskab med den
kun 14 1/2 år gamle Else Christoffersdatter. Det er et
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udbredt indtryk, at ægteskabet trods den store alders-
forskel på 18 år, sygdom og andre problemer var lykke-
ligt. Familien kom til at bestå af seks børn fordelt på
tre døtre og tre sønner.

Samme år holdt Thomas Bartholin en forelæsning
om den lamme og Jesus, hvor han anbefalede de medi-
cinske studenter både at læse teologi og medicin. Han
skrev en afhandling om kristenhedens sygdomme i
forbindelse med universitetets reformationsfest, hvor
han sammenlignede menneskesamfundet og kristen-
heden med et legeme, der er sygt. Trediveårskrigen og
andre krige havde inspireret ham, og han mente, at
disse synlige resultater af kristenhedens sygdom
skyldtes menneskets sind med dets fejl og synder. Det
var hans opfattelse, at kun Gud kunne forandre den
menneskelige sjæl, der var forudsætningen for et
bedre samfund. Denne afhandling kompletterede bil-
ledet af Thomas Bartholin som naturvidenskabs-
mand, men også som en person der havde andre hori-
sonter, som f.eks. hans studievejlederforpligtelser over
for Thomas Kingo (1634-1703).

En mindre offentliggørelse fandt sted i 1651, hvor
Thomas Bartholin søgte at forene filologien og den
naturvidenskabelige medicin. Her drejede det sig om
Jesu korsfæstelse. Ideen udsprang fra hans observati-
on af en misdæder, der blev lagt på hjul og stejle, hvor-
til bødlen hæftede ham med søm, men uden støtte til
fødderne. Ifølge Bartholins optik måtte Jesus derfor
hænge udstrakt uden fodstøtte, ligesom kunstnere
ofte fremstillede den korsfæstede.

Opdagelsen af lymfekarrene

I 1622 havde Gaspar Aselli (1581-1626), der var profes-
sor i Padova, påvist tyndtarmens lymfekar, som blev
kaldt mælkevener på grund af indholdets hvidlige
udseende i karrene. Man mente dengang, at nærings-
stofferne fra tarmen blev ført til leveren gennem vener
for at blive omdannet til blod, som så skulle tilbage
igennem de samme rør. Denne dobbeltfunktion med
to modsat rettede strømme var ikke let at forstå, men
med de nyopdagede kar kunne der gives en tvangfri
forklaring på resorptionsmekanismen. Aselli havde
gjort sine observationer ved vivisektion på en hund,
og man fandt uheldigvis ikke senere det samme kar på
lig fra mennesker. I 1634 kom der hjælp fra en fransk
dommer i Aix, der var interesseret i anatomi. Dommer
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580-1637) fik den
idé at servere et stort måltid mad for at fylde lymfekar-
rene hos en forbryder, der først blev bekendt med sin
dødsdom, efter at maden var indtaget – af frygt for at
manden vil miste appetitten. Manden blev hængt, og
ved åbningen af liget ca. to timer senere fremstod de
mælkehvide lymfekar meget tydeligt. Imidlertid bliver
Asellis resorptionsteori omstødt ca. fem år senere af
en ung fransk student, Jean Pecquet (1622-1674), som
ved vivisektion, også på en hund, ikke kunne finde de
omtalte lymfekar, der skulle løbe til leveren. Derimod
fandt han legemets største lymfekar (ductus thoraci-
cus), som samler al lymfen, før den løber ind i den
store kropsvene (vena cava). Hermed blev teorien om
leverens funktion som bloddannende væv under nor-
male forhold stærkt svækket, idet næringsvæskerne
ikke løb til leveren, men tilbage til blodet.

I vinteren 1650 fik Thomas Bartholin og fætteren
Henrik Fuiren mulighed for at efterforske mælkeve-
nerne (lymfekarrene i tarmkrøset) hos mennesket. En
tjener i København, der betjente et selskab med for-
skellige kødretter, ville i farten spise et stykke kogt
oksetunge. Uheldigvis sad kødet fast i halsen, hvorved
manden blev kvalt, og ved den efterfølgende obdukti-
on, der blev overværet af Thomas Bartholin og Henrik
Fuiren, så de tydeligt de omtalte mælkevener i tar-
mens krøs. Igen kan det ses, at den grundlæggende
holdning, som er baseret på det forhold, at observati-
oner – under særlige eller eksperimentelle omstæn-
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Fig. 4 ’Domus anatomica’ med ’Theatrum anatomicum’

blev beskrevet af Thomas Bartholin i Cista Medica

Hafniensis i 1662. I teatrets baggrund stod skeletterne

’Adam og Eva’ ved kundskabens træ med slangen. Domus

Anatomica blev indrettet i en 100 år gammel auditorie- og

biblioteksbygning, der lå, hvor Københavns Universitets

hovedbygning i dag ligger (nederst), og stod færdigt i 1644.

Huset vendte forsiden (øverst) mod universitetgården og

bagsiden mod kirkegården ved Vor Frue Kirke. Domus

Anatomica gik til grunde ved den store ildebrand i Køben-

havn i 1728 og blev ikke genopført. 
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digheder – kan bringe ny viden, er frugtbar. Det er i
øvrigt svært at forstå, hvordan det lykkedes at opnå til-
ladelse til at obducere tjeneren ikke blot med nutidens
– men også med datidens – tankegang.

Thomas Bartholin var især optaget af de anatomi-
ske fund, Pecquet havde gjort, og i 1651 udkom en
mindre bog, hvor Pecquet gjorde op med den opfattel-
se, at blodet blev dannet i leveren ud fra de nærings-
stoffer, der kommer fra tarmen. Næringsstofferne bli-
ver ført gennem brysthulen via en stor karstamme
(ductus thoracicus) op til den store kropsvene (vena
cava), der ligger tæt på nøglebenet (clavicula), hvor
næringsstofferne kommer over i blodet. Man kan nu
ikke betragte leveren som det bloddannende organ;
dette måtte så være hjertet. Alle undersøgelserne var
imidlertid udført på dyr og ikke på mennesker, fordi
denne type analyser krævede vivisektion. Thomas
Bartholin kunne sammen med lægen Michael Lyser

(1626-1659) eftervise, at de nye iagttagelser, der var
gjort af Pecquet i Paris, også kunne påvises i Køben-
havn, men fortsat kun på dyr. Det er værd at bemærke,
at gentagelse af andres undersøgelser er den eneste
facitliste, som findes i den eksperimentelle naturvi-
denskab, noget som Thomas Bartholin intuitivt må
have forstået.

Michael Lyser var tysk, men arbejdede som assi-
stent hos Thomas Bartholin. Han rejste til udlandet,
da undersøgelserne af lymfekarrene hos dyr var af-
sluttet. Lyster vendte tilbage til København i 1656, men
fik hurtigt en stilling som ”provinsialmedicus” for
Møn, Lolland og Falster, og han slog sig nu ned i
Nykøbing, men døde allerede i 1659.

Professor Bartholin og Michael Lyster foretog i
vinteren 1651-1652 en række anatomiske dissektioner.
Det var nødvendigt at udføre den slags undersøgelser i
den koldeste årstid på grund af manglende kølefacili-
teter. Mens de to anatomer arbejdede, fandt de overra-
skende i tarmkrøset (mesenteriet) og i underlivet hos
hunde nogle kar med et vandklart indhold. De mente,
at denne væske måtte være chylus (næringsvæske fra
tarmen), men kom dog til den opfattelse, at der var
tale om andre rør end de allerede kendte. Indholdet
havde ikke den mælkeagtige farve, som de bemærkede
i andre kar, men et vandigt skinnende udseende, som
minder om serum. Nogle af karrene findes i andre
områder end tarmen, således langs nyrevenerne og
blodkarrene i bækkenet. Ved underbinding svulmer
karrene op neden for det sted, hvor aflukningen er
placeret, hvilket førte til den opfattelse, at der var tale
om en ny slags rør, som var bestemt til at føre serum.
Disse undersøgelser viser, at Thomas Bartholin også
har haft forståelse for at koble fysiologiske analyser
sammen med anatomiske observationer. Det er dog
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tholin i 1652 fandt mælkebrystgangen. 
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fortsat Thomas Bartholins intension at påvise det
store lymfesamlingssted (cisterna chyli) og det centra-
le og store lymfekar (ductus thoracicus) hos menne-
sker, som tidligere Pecquet havde konstateret hos
hunde,

I vinteren 1652 lykkedes det for Thomas Bartholin
og Michael Lyster at påvise eksistensen af de to struk-
turer hos mennesket, fordi kong Frederik III bad de to
anatomer om at udføre dissektioner på lig fra menne-
sker. Derfor gav kongen tilladelse til at udlevere lig af
to personer, som var dømt til hjul og stejle efter at
være blevet hængt. Det første lig, som blev undersøgt,
var fra en meget mager barnemorder, [Fig. 5] mens det
andet stammede fra en overvægtig tyv. De to døds-
dømte misdædere blev fyldt med mad og vin, fem
timer før de blev hængt, for at fylde de nye kar med
næringsvæske fra tarmen, hvorved de nye kar blev let-
tere at genkende.

På det første magre kadaver fandt Thomas Bartho-
lin og Michael Lyster de to nye strukturer, stedet hvor
lymfen samles (cisterna chyli) og den store lymfe-
stamme (ductus thoracicus). På liget fra den overvæg-
tige person fandt de ikke de omtalte strukturer, men
en række andre karsystemer. En afhandling blev of-
fentliggjort i 1652 med titlen De lacteis thoracicis in
homine brutisque, og den indeholder undersøgelserne
af de store lymfekar hos mennesker og dyr. Publika-
tionen er dedikeret til kong Frederik III.

Trods de mange analyser havde Thomas Bartholin
ikke helt forstået betydningen af de nye kar. Han ville
ikke acceptere den arbejdshypotese om optagelsen af
næringsstoffer, der var fremlagt af Pecquet, og som
hævdede, at intet chylus føres til leveren, hvilket bety-
der, at dette organ ikke har ansvaret for dannelsen af
blod. Det er forståeligt, at Thomas Bartholin tøvede
med at godtage konsekvensen af de nye iagttagelser.
Der var her tale om at nedlægge den århundredgamle,
hævdvundne forestillingsverden, der var repræsente-
ret i galenismen. De to anatomer kunne ikke vide, at
mælkevenerne (venae lacteae, chylus-kar, fordøjelses-
lymfekar) i tarmkrøset, der var påvist af Aselli, og de
rør, Thomas Bartholin påviste, hørte til samme karsy-
stem, og de kunne ikke vide, at de kar, der er knyttet til
tarmen, forbigående er mælkeagtige på grund af de
store mængder fedtstoffer i næringsvæsken, mens de
andre lymfekar, der udspringer i legemets perifere

dele, fører den overskydende portion af vævsvæsken
tilbage til blodet.

Thomas Bartholin ændrede dog hurtigt opfattelse
af betydningen og konsekvensen af de nye observatio-
ner, som det fremgår af en publikation fra 1653, hvor
han tilslutter sig den tænkemåde, der blev lanceret af
Pecquet. Det er overraskende, at offentliggørelsen af
lymfesystemet er dedikeret til verdens og Paris’ største
anatom, Jean Riolan, fordi den parisiske professor
ikke afstod fra at komme med et af sine sædvanlige
bidske angreb. Riolan var den konservative gamle
galenist, der ikke kunne acceptere, at dette system ikke
længere syntes at gælde. Det er også bemærkelsesvær-
digt, at Harvey ikke kunne godkende, at lymfekarrene
fører til ændring af resorptionsteorien om nærings-
stoffer, da der efter hans opfattelse var talrige vener og
arterier i tarmsystemet.

Der er imidlertid også angreb på Thomas Bartho-
lin fra anden side, fordi der samtidig er en ung svensk
anatom, Olof Rudbeck (1630-1702), der foretager de
samme undersøgelser. Rudbeck fandt i første omgang
lymfekar ved den store vene til leveren (vena porta) i
1650-1651 og gav dem navnet ”Leverens vandklare ud-
førselsgang”. I 1653 var han kommet så langt med sine
undersøgelser, at de blev publiceret, men Thomas Bar-
tholin havde da allerede udsendt sine analyser om
lymfekarrene. Der opstod imidlertid en bitter strid
mellem Thomas Bartholin og Rudbeck på grund af
trykningen af et samlebind med de vigtigste under-
søgelser af lymfekar. I bogen, der er forsynet med tit-
len Messis aurea (Den gyldne høst), har Bartholin
tilføjet en datoangivelse af sine analyser af lymfekarre-
ne. Da Olof Rudbeck læste dette supplement, beskyld-
te han Thomas Bartholin for retsstridigt at have indsat
disse dateringer for at opnå æren for opdagelsen af
lymfekarrene.

En strid som den mellem Rudbeck og Bartholin,
hvor æren står på spil, kendes helt op til vore dage.
Æresbegrebet har altid været, og er fortsat, en væsent-
lig drivkraft til menneskets handling, selv om dets
umiddelbare fokus synes at ændre sig i takt med tiden.
Det er imidlertid et faktum, at Thomas Bartholin og
Olof Rudbeck uafhængigt af hinanden har arbejdet på
at påvise lymfekarrene. Der synes ikke at være nogen
begrundelse for at beklikke den videnskabelige hæ-
derlighed hos de to anatomer. Olof Rudbeck har haft
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et forspring i forståelsen af lymfekarrene, men den
første publikation om emnet hos dyr og senere hos
mennesker kom fra Thomas Bartholin. For at være
den første er det sædvanlig praksis, at tidspunktet for
offentliggørelsen er det afgørende punkt. Derfor må
Thomas Bartholin betragtes som værende lymfekar-
renes opdager, også selv om følgende inskription er
sand: ”22 år gammel opdagede han lymfekarrene”.
Denne tekst står på busten af Olof Rudbeck ved ana-
tomisk institut i Uppsala.

I perioden 1653-1654 udførte Thomas Bartholin
syv dissektioner på lig af mennesker, men uden at
finde de søgte kar. Han var formentlig klar over, at en
række heldige omstændigheder skulle være til stede
for, at man kunne påvise det store lymfekar hos men-
nesket. Der var næsten ingen henrettelser i Køben-
havn i begyndelsen af 1654 – tilsyneladende var der
mangel på tyve – og derfor ringe mængde humant
materiale til anatomiske studier. Imidlertid dukkede
der en mulighed op i marts 1654, hvor en trediveårig
skrædder havde været angrebet af tuberkulose gen-
nem de sidste to år. Skrædderen var meget afmagret,
men på det tidspunkt, hvor han døde, var der udbrudt
pest i København, og på grund af datidens hygiejniske
forhold blev en epidemi hurtigt spredt. Det er uvist,
om skrædderen omkom på grund af pest eller tuber-
kulose, hvilket gjorde det til et vovestykke at foretage
obduktionen med betydelig risiko for at blive smittet.
Ved obduktionen fandt Thomas Bartholin to lymfe-
kar omkring de to vener (vena mesenterica superior
og vena lienalis), der danner den store levervene (vena
porta), og som fører blod fra tarm til leveren. På
grund af afmagring var tarmene uden fedt og uden
chylus-kar (næringskar), men de to nyopdagede lym-
fekar var fyldt med vandklar væske og lignede dem,
der var fundet hos dyr. I hast blev der udarbejdet en
afhandling, som blev trykt i maj 1654, hvor tilstede-
værelsen af ikke-næringsholdige lymfekar hos men-
nesket beskrives for første gang.

Som tidligere nævnt forberedte den parisiske ana-
tom Jean Riolan et nyt spottende angreb på Thomas
Bartholin og andre tilhængere med samme opfattelse.
Det var påstanden om, at chylus føres tilbage til blo-
det, som Riolan fandt vanvittig; desuden mente han,
at det var tåbeligt, fordi kendskab til disse kar ikke ville
bidrage til udøvelsen af bedre lægekunst. Han gjorde

sardonisk opmærksom på, at de nye kar, der benævnes
”vasa lymphatica”, var en meget karakteristisk beteg-
nelse, fordi ”lymphaticus” på klassisk latin betyder
”afsindig”. Mon virkeligheden er, at Thomas Bartholin
har haft en stilfuld, men slet skjult hensigt, da han
dedikerer sin bog om lymfen til Jean Riolan? Pariser-
anatomen synes trods alt at have haft sans for det far-
ceagtige, idet han lod sende et brev til de franske læger,
hvori han beklagede, at en ung mand fra Paris med
navnet Pecquet fratog leveren sin ældgamle status som
stedet for dannelse af blod, og dermed indskrev dette
organ i glemmebogen. Desuden skrev Riolan, at en
ung mand fra København, der er døbt Bartholin, har
skrevet gravskriften over leveren. Alligevel henvendte
Thomas Bartholin sig skriftligt til Riolan og gav ud-
tryk for en oprigtig og ægte agtelse for sin ældre mod-
stander og kollega, men dette brev førte kun til øget
vrede mod Bartholin og hans meningsfæller, hvad
Thomas Bartholins elever senere skulle mærke.

Bartholins øvrige aktiviteter

Selv om obduktioner og dissektioner i anatomiens,
patologiens og retsmedicinens tjeneste i vore dage
ikke er nogen delikat oplevelse, var det direkte forfær-
deligt og ulækkert på Bartholins og Stenos tid. Syg-
domme prægede København i vinteren 1654 og i løbet
af foråret forværredes situationen, fordi talrige tegn
pegede på begyndelsen til den store pest ’Pestilentia
magna’. Epidemien var bragt til landet med holland-
ske skibe, der havde søgt skjul i København af frygt for
engelske krigsskibe. I en by som København med 25-
30.000 indbyggere er et tab på 8-9.000 døde noget, der
sætter sig dybe spor, og trods forskellige forholdsreg-
ler bredte pesten sig ud over hele byen. De fleste pro-
fessorer, deriblandt Thomas Bartholin og hans fami-
lie, forlod København, men han nåede sammen med
Ole Worm at beskrive pestens symptomer og forløb.
Ole Worm blev tilbage som en af de få og blev nu valgt
til rektor for universitetet. Dette varede dog kun kort,
da han døde i efteråret 1654 som følge af en urinvejsli-
delse. Derefter blev Thomas Bartholin valgt til rektor,
selv om universitetet var lukket på grund af pesten.
Universitetet åbnedes igen i begyndelsen af 1655.

De mange år med intensive studier, de pinagtige
angreb fra forskellige sider, krigen mellem Danmark
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og Sverige og den politiske uro synes at have slidt på
Thomas Bartholin. Han følte sig formentlig træt i dis-
se år og har tilsyneladende ment, at han som universi-
tetsprofessor brugte meget tid til andet end sine studi-
er. Derfor søgte han og blev i 1661 professor honorari-
us, hvorved han kunne fortsætte sin frie videnskabeli-
ge aktivitet. Thomas Bartholin var nu 45 år og gik ind
i et livsafsnit, der i høj grad blev præget af litterær
virksomhed. For at få arbejdsfred købte han i 1663
Hagestedgaard ved Holbæk, og det fremgår af hans
korrespondance, at erhvervelsen bragte ham store
glæder. Perioden på Hagestedgaard omfatter 17 år, og
hans liv var nu særdeles forbundet med Hagested og
omegn.

Med bogen De medicina Danorum domestica ind-
skrev Thomas Bartholin sig blandt ernæringsapostle-
ne. Denne publikation handler om lægekunst i Dan-
mark og indeholder et afsnit om dansk mad og leve-
vis. Bartholin forsøgte her at påpege de fejl, der fore-
kom i forbindelse med, hvad der blev betragtet som
god kost. Han fremhæver en række danske fødemidler
som fortræffelige og sunde for helbredet, og desuden
gør han opmærksom på, at disse næringsmidler stam-
mer fra Danmark. Der indgår også en paragraf, der
måske er det første forsøg på racehygiejne med frede-
lige midler. Han påpeger, at ægteskab mellem yngre
kvinder og ældre mænd hyppigt fører til færre fødsler
og svage børn. Det er hans opfattelse, at staten skal
begunstige de familier, hvor ægtefællerne har en pas-
sende alder.

I 1670 skete der to katastrofale begivenheder for fa-
milien Bartholin og for hans arbejde. For det første
brændte Hagestedgaard samt otte andre gårde, hvad
der var et stort økonomisk tab. Men også hans mange
bøger og manuskripter gik tabt. De udgjorde adskillige
års arbejde, og blandt dem var et forstudium til det
store anatomiske billedværk, som i samarbejde med en
maler og kobberstikker var ved at være færdiggjort.
Den anden uheldige hændelse var Frederik III’s død,
hvorved Bartholin mistede en stor støtte og videnska-
ben en mæcen, som havde forstået de nye videnskabe-
lige strømninger i starten af oplysningstiden. Det er
således tankevækkende, at adskillige af Thomas Bar-
tholins publikationer er dedikeret til kong Frederik III.

Under krigen med Sverige i 1657-1660 arbejdede
Thomas Bartholin på at forbedre sundhedsvæsnet i

Danmark, og et af resultaterne er den første danske
farmakopé Dispensatorium Hafniense, som udkom i
1658. Dette er et skridt i den rigtige retning til en for-
bedret regulering af læge- og apotekervæsnet, selv om
den ligger tæt op ad den meget brugte augsburgske
farmakopé. I adskillige år arbejdede Thomas Bartho-
lin som dekan for det medicinske fakultet ved Køben-
havns Universitet, og i den egenskab gennemførte han
en lovfæstet reform af det danske lægevæsen. I 1672
indførte han sammen med Peder Schumacher Grif-
fenfeld (1635-1699) en ny forordning ledsaget af en
apoteker-takst, da han var bekymret for det stærkt
voksende antal apotekere og fandt det nødvendigt at
påpege de risici, der var ved at lade ikke-apotekere
sælge medicin. Hans samlede indsats betød for læger-
ne, at der blev rejst et værn mod kvaksalveriet, samti-
dig med at der skete en højnelse af lægestanden. For
apotekerne, som ofte kæmpede mod ”forgyldt fattig-
dom”, og som for at eksistere måtte handle med vin,
snustobak og krydderier, betød forordningen en for-
bedring af den faglige standard og en økonomisk
fremgang, samtidig med at befolkningen fik adgang til
uforfalskede lægemidler og droger. Thomas Bartholin
stod altid sammen med de hæderlige apotekere og
udtalte sig altid skarpt mod misbrug inden for stan-
den. Den nye forordning kom også til at berøre jorde-
mødrene, da det blev besluttet, at ingen måtte være
praktiserende jordemoder uden at være eksamineret
ved det medicinske fakultet i København.

Fem år senere blev familien igen ramt af en kata-
strofe, idet Else Bartholin, Thomas Bartholins hustru,
døde. Hun havde gennem lang tid været tiltagende
svag på grund af tuberkulose, og i marts 1675 lukkede
hun sine øjne, 41 år gammel.

Trods disse problemer øgede Thomas Bartholin
sin litterære aktivitet. Han reviderede og udsendte sin
fjerde udgave af Den anatomiske Håndbog, der egent-
ligt var faderens værk, men som blev anvendt i hele
datidens medicinsk-naturvidenskabelige verden. Næ-
sten samtidig etablerede han i året 1673 det første dan-
ske videnskabelige tidsskrift under navnet Acta medi-
ca & philosophia Hafniensia. Dette magasin med sit
brogede indhold er også det første i Norden, hvor dan-
ske og nordiske videnskabsmænd har et sted at publi-
cere deres afhandlinger. Griffenfeld spillede en bety-
delig rolle for udgivelsen af Acta medica, fordi han
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havde en særlig forståelse for, at videnskab kun var
videnskab, når den blev offentliggjort og ikke holdt
hjemme i skrivebordsskuffen. Indholdet i tidsskriftet
kunne spænde fra indberetning om en ko, som havde
kælvet med en kalv plus 30 hundehvalpe, til Niels
Stensens undersøgelser af anatomiske emner. Bladet
udkom i fem årgange, indtil Thomas Bartholins død,
hvorefter det ophørte.

I 1675 fik Thomas Bartholin tilbudt et professorat i
anatomi ved universitet i Padova. Det var udtryk for
en meget stor international anerkendelse at blive kal-
det til en lærestol i et af Europas lægevidenskabelige
kraftcentre. Tilbuddet blev afslået, dels fordi Thomas
Bartholin fandt tiden forpasset på grund af alder, dels
fordi han følte sig underlegen over for tidligere Pa-
dova-professorer som Andreas Vesalius (1514-1564) og
Gabrielle Falloppio (1523-1562). Tre år senere indgik
han sit andet ægteskab med Magdalene Rohde, der var
en 56-årig barnløs enke, og efter yderligere to år, det vil
sige i 1680, blev han valgt til rektor for Københavns
Universitet for fjerde gang. Men nu vendte hans nyre-
stenslidelse tilbage med voldsom kraft. Hagestedgaard
blev solgt i løbet af efteråret, og efter at være blevet
mere og mere medtaget af sin sygdom døde Thomas
Bartholin 64 år gammel den 4. december 1680. Hans
søn Caspar Bartholin blev i 1678 udnævnt til professor
i medicin og anatomi ved Københavns Universitet og
har lagt navn til de bartholinske kirtler (glandulae ves-
tibularis majores Bartholini), der er strukturer, belig-
gende under de store skamlæber (labia majora puden-
di). Han blev i 1691 ansat ved højesteret, og med ham
sluttede tre generationer af den bartholinske familie,
der alle havde været professorer i anatomi ved Kø-
benhavns Universitet.

Niels Stensen

Niels Stensens (1638-1686) æra som naturvidenskabs-
mand var kort og glorværdig, hans virke i København
varede kun tre år. Han trivedes ikke, nok fordi han var
religiøst engageret, og især fordi han konverterede til
katolicismen. Han var elev af Thomas Bartholin og
fulgte i hans spor, var begavet på samme måde, fulgte
Bartholins rejser og introduceredes af Thomas Bar-
tholin til blandt andet universiteterne i Leiden og Pa-
dova. Han var mere behændig med sine dissektioner

og nåede meget fine resultater, hvilket viser, at frugten
af den nye naturvidenskab også er afhængig af evnen
til at udføre nøjagtige og detaljerede eksperimenter.
Dette fremgår også af Bartholins opdagelse af lymfe-
banerne, som selv med vore dages teknik er yderst
vanskelige at præparere. Niels Stensen kortlagde spyt-
kirtlen (ductus parotidea Stenoni), hjerte, muskler og
hjerne, hvilket er strukturer, der teknisk er lettere at
analysere.

Stensen tilhørte ikke de lærde familier, men på
grund af sin lysende begavelse og utrættelige søgen og
stræben mod det absolutte blev han lagt mærke til af
Thomas Bartholin, der blev hans mentor. Niels
Stensen kom til at nyde godt af den nepotisme, som
også på den tid fandtes inden for universitetsverde-
nen. Han var ud af en velstående borgerfamilie, hvor
faderen var guld- og sølvsmed med leverancer til kon-
gen og hoffet. Der var ingen økonomiske vanskelighe-
der med at foretage årelange studie- og dannelsesrej-
ser, specielt ikke da Stensen var en meget nøjsom
mand. Både Bartholin og Stensen havde i reglen rejse-
kammerater med på deres studieophold, Bartholin
havde sin bror Rasmus Bartholin med i slutningen af
sin rejseaktivitet, og Stensen havde Thomas Rasmus-
sen Walgensten (1627-1681) med til Amsterdam, Lei-
den og Paris. Thomas Walgensten var en usædvanlig
ven, der blev anset for en af 1600-tallets mest begavede
og obskure lærde. Han opfandt det første lysbilledap-
parat, Tryllelygten, ’laterna magica’. [Fig. 6]

Med fundet af Stensens CHAOS-manuskript i
1946 blandt de såkaldte galilæi manuskripter i det flo-
rentinske Nationalbibliotek i Firenze åbenbaredes et
enestående tidshistorisk dokument, som er dagbog,
arbejdsjournal med noter fra talrige bøger, personlige
iagttagelser, forsøgsplaner, skitser, religiøse betragt-
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Fig. 6 Tryllelygten, det enkle projektionsapparat, som

fremstillet i Athanasius Kirchers bog om lys og skygge, Ars

magna lucis et umbrae, 1646.
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ninger, programerklæringer, udførligt ført dag for dag
af Stensen som 21-årig student. Han mente,

”at man synder mod guds majestæt ved ikke at ville iagttage

naturens egne værker, men nøjes med at læse andres værker. Thi

herved skaber man sig ikke blot forskellige fantasifostre og und-

går da ikke blot nydelsen ved at betragte Guds undere, men man

spilder også den tid, der kunne være blevet brugt til nødvendige

ting og til gavn for næsten, og man hævder ting, som er Gud

uværdige”.

Man kan drage en vigtig pointe ud fra disse optegnel-
ser, fordi Niels Stensen kommer fra en tradition, der er
domineret af slutningsdannelse baseret på analogier,
men han gør opmærksom på, at lighed ikke nødven-
digvis betyder samme årsag.

Den vel nok kendteste opdagelse i lægeverden den-
gang er fundet af ørespytkirtlens udførselsgang (du-
stus stenonianus), som Stensen nærmest gør ved en
tilfældighed i Gerardus Blasius’ (1625-1682) ”Athe-
naeum” i Amsterdam i 1660. [Fig. 7.] Han fandt kirtlen
under dissektion af et fårehoved, men også på en
hund. Stensen bidrog med sine undersøgelser af kirt-
ler til at løfte betydningen af disse strukturer frem i
lyset, men han bidrog også med sin enestående for-
ståelse for sammenhængen mellem det, man ser, og

disse organers funktion. Fundet blev publiceret i Bar-
tholins tidsskrift Acta medica & philosophia Hafnien-
sia. I 1663 udgav Stensen i samme tidsskrift en artikel
med titlen Novo musculorum et cordis fabrica, og heri
pointerer han: ”Der savnes intet i Hjertet af, hvad der
er i Musklerne. Hjertet er en Muskel”, et område som
repræsenterer det andet vigtige felt, på hvilket hans
forskning ydede et signifikant bidrag. Senere, i 1665,
holdt Niels Stensen i Paris en forelæsning om sit tred-
je vigtige forskningsområde, hjernen. [Fig. 8] Forelæs-
ningen var på fransk og havde titlen Discours sur l’a-
natomie du cerveau. Og begejstringen var stor. For-
skellige dissektionsmetoder blev gennemgået, hvoraf
kun få kendes i dag. I denne sammenhæng er det be-
mærkelsesværdigt, at Niels Stensen stod i gæld til den
franske filosof René Descartes, der opfattede menne-
sket som en særlig slags maskine. Kardinalpunktet er,
at kendskab til hjernen eller et andet organ kun fås,
når maskinen adskilles i dens små dele for at vurdere
de enkelte bestanddeles betydning. Gennem erkendel-
se af de enkelte elementers struktur og funktion får vi
indblik i helheden, og Stensen tillagde i sine under-
søgelser tvivlen stor betydning, igen stærkt inspireret
af René Descartes.

I 1666 færdiggjorde Stensen sin store afhandling
om musklerne (se i øvrigt Ole Sonnes kapitel om
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”Animalsk elektricitet” i denne bog), hvor han gjorde
matematikken til en del af muskellæren. Stensen var
meget optaget af matematik og forsøgte at anvende en
geometrisk model for musklerne. Dette var igen et
udtryk for en naturvidenskabelig tankegang, hvor
man skal beskrive og udtrykke sine iagttagelser i
eksakte termer (det faktuelle) for at få et overordnet
begreb om sammenhængen (det absolutte). Han kom
fra en periode, hvor analogislutninger var i højsædet,
og han benyttede nu deduktive principper på sine
observationer ved at gøre brug af matematikken.

Senere i 1669 forelå der en afhandling med titlen
De solido, som beskrev dissektion af hovedet på en
kæmpehaj, hvor arbejdshypotesen fokuserede på ana-
logien mellem hajtænder og de såkaldte tungesten

”Glossopetrae” [Fig. 9]. Det drejer sig om forstenin-
ger, som kan være legemer, der ligner dyriske dele.
Disse glossopetrae var tidligere omtalt hos Thomas
Bartholin under hans ophold på Malta, og de får nu,
grundet Niels Stensens studier, stor betydning for geo-
logien. Den danske nobelpristager August Krogh
(1874-1949) udtrykker det på den måde, at De solido
frembyder et af de smukkeste eksempler på, hvorledes
en videnskabelig tanke af største rækkevidde opstår og
optages til prøvelse under alle hånde tvivl, fordi den
står i skarpeste strid med gængse meninger. Niels
Stensens geologistudier har betydet, at geologerne
opfatter ham som deres grundlæggende forsker, men
det er en anden sag.

Med Niels Stensens tilbagevenden til København
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Fig. 7 Tegninger af mundens kirtler i Stensens disputats.

Øverst et kalvehoved med ørespytkirtlens udførselsgang

(e). Fig. II viser mundinger af kindens kirtler. På fig. III er

venstre glandula sublingualis (a) blotlagt ved et snit gen-

nem slimhinden mellem tandrækken og tungen. Fig. IIII

viser ganens talrige kirtelmundinger (a) og tonsillerne

(mandlerne) (b). 

Fig. 8 Billede af hjerneskiver fra Niels Stensens manu-

skript til foredrag om hjernen, afholdt i Paris 1665 for en

kreds af naturforskere, læger og litterært interesserede. 

Fig. 9 Glossopetræ maiores, de såkaldte store tungesten,

som de var afbildet i Stensens afhandling om dissektion af

et hajhoved. 
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1672-1674 kom der en kort opblomstring af aktivite-
terne i det københavnske anatomi-teater. Midt i denne
periode havde han sin berømteste forelæsning og dis-
sektion, som han foretog i 1673 på en ung, henrettet
kvinde. Fra denne handling stammer hans berømte og
næsten shakespearske dybsindighed: ”Skønt er det vi
ser, skønnere er det vi forstår, skønnest er det, vi ikke
fatter”. Denne sentens anvendes ofte ved vore dages
disputatshandlinger.

Niels Stensen var ikke velset i København, nok
fordi han, som nævnt, kom hjem som konvertit til
katolicismen. Han var udelukket fra stillinger ved uni-
versitetet, og stemningen svingede imellem beundring
for ham som anatom og naturforsker og aversion mod
ham som ”papist”. I 1674 bad han Griffenfeld om en
pension og et rejsepas, som det var nødvendigt på
grund af Den Skånske Krig og krigene i Europa. Han
rejste, og nu begyndte han en tid som gejstlig, først
som biskop i Münster og senere i Hamburg, hvorefter
han døde i Schwerin 25. november 1686, 48 år gammel.
Han hviler i sit eget kapel: ”Capella Stenoniana” i basi-
likaen San Lorenzo, Firenze. I 1988 blev Nicolaus Ste-
noni saligkåret ved en højtidelighed i Peterskirken i
Rom.

Oplysningstidens to største danske videnskabs-
mænd inden for lægevidenskab arbejdede sammen,
og mens det var Thomas Bartholin, der skabte grund-
laget, var det Nicolaus Stenoni, der førte arbejdet vi-
dere. Begge forskere forstod og anvendte begrebet
”tvivl”, der førte til de største resultater, og som derfor
måtte kvalificere disse to internationale berømtheder
til videnskabens største priser.
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Livshistorie

Giovanni Battista Morgagni blev født den 25. februar
1682 i Forli, det antikke Forum Livii ved Via Emilia.
Han var tredje og yngste søn af Fabrizio Morgagni
(død 1689) og Maria Tornielli. Parret tilhørte byens
fornemme (adelige?) familier. Faderen døde, da Gio-
vanni var syv år gammel, og også hans to ældre brødre
døde tidligt. Giovanni fik dog en omsorgsfuld opdra-
gelse, og den bogligt orienterede dreng fik en god sko-
legang. Han blev fortrolig med såvel de klassiske som
moderne sprog, plejede sit modersmål omhyggeligt og
skrev blandt andet smukke sonetter på italiensk.

Som 16-årig tog Morgagni til universitetet i Bolog-
na for at studere filosofi og medicin, og blandt hans
lærere her skal først og fremmest nævnes Antonio
Maria Valsalva (1666-1723). I 1701 blev han doktor ved
både det filosofiske og det medicinske fakultet. Efter
en kort tilbagevenden til sin hjemby drog han igen til
Bologna, hvor han blev Valsalvas nærmeste medarbej-
der. Han blev medlem af Det Videnskabelige Akademi
i Bologna og holdt i 1705 en opsigtsvækkende fore-
dragsrække, hvori han meddelte en række nye opda-
gelser, der senere blev efterprøvet af Valsalva og be-
kræftet.

Disse forelæsninger blev offentliggjort i året 1708
som Adversarea Anatomica (prima). Han blev herefter
optaget i Det Kejserlige Akademi for Naturforskning,
Leopoldina. Allerede i Bologna havde Morgagni stu-
deret matematik, astronomi, fysik og kemi, og i året
1707 drog han til Venedig for at afpudse sin uddannel-
se i disse fag. Samtidig fortsatte han i Venedig sine
anatomiske arbejder hos Giandomenico Santorini
(1681-1737). Årene 1709-1711 tilbragte han i sin fødeby
Forli, hvor han praktiserede klinisk medicin med

betydelig succes. Han fik et godt lokalt ry, ”in obser-
vandu attentus; in praedicendo cautus; in currendo
felix”.

Hen imod slutningen af året 1711 blev han kaldet
som professor i teoretisk medicin ved universitetet i
Padova. I sin tiltrædelsesforelæsning 17. marts 1712
med titlen ”Nova Institutionum Medicorum Idea”
præsenterede han, hvad der med nutidens øjne må
anses at være de didaktiske krav til moderne akade-
misk undervisning og metodikken i det medicinske
virke. I året 1715 blev han professor i anatomi efter
Michelangelo Mullinettis død. Hele resten af Mor-
gagnis liv – og han blev meget gammel – var viet ana-
tomiske og pato-anatomiske undersøgelser, og alle
hans erfaringer blev samlet i et enormt værk, hvoraf
intet blev offentliggjort, før han i 1761 næsten 80 år
gammel fremlagde for verden dette epokegørende
værk, som både fremstod som hans og hans højt anse-
te læreres livsværk: De Sedibus et Causis Morborum per
Anatonem Indagatis.

Morgagni har øjensynligt altid kunnet glæde sig
over et overordentligt godt helbred. Det kan bevidnes,
at han indtil sit 79. leveår ikke en eneste gang havde
måttet lade sig årelade. I de sidste år trak han sig mere
og mere tilbage fra ydre selskabelige forpligtelser for at
koncentrere sig om færdiggørelsen af sit enorme
arbejde. Til sidst indskrænkede han endda sit prakti-
ske arbejde i sektionssalen og skriver således i et brev
fra vinteren 1759-60: ”I øvrigt har jeg i denne vinter
ikke obduceret mere end fem lig. Imidlertid var mit
tilhørertal meget anseligt, og blandt tilhørerne fandt
jeg endda øvede obducenter”. Morgagni døde i 1871 89
år gammel.
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Giovanni Battista Morgagni 
– grundlæggeren af patologisk anatomi
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Produktion

Morgagnis skriftlige værker er mange og omfangsrige,
men i dag er der formentlig ingen, der stadig er kend-
te, med undtagelse af De Sedibus. Han havde i perio-
der også en omfattende korrespondancevirksomhed.
Hans Bologna-periode endte med det tidligere nævn-
te værk Adversarea Anatomica fra 1706, en serie af
omhyggelige anatomiske studier og bidrag vedrøren-
de organismens mekaniske opbygning. I 1717-1719 blev
de følgende fem bind af Adversarea Anatomica udgi-
vet. Epistulae Anatomicae Duae blev publiceret i Lei-
den hos Hermann Boerhave (1668-1738) i 1728, og
Morgagnis Epistulae Anatomicae Duodeviginti blev
udgivet i 1740 og omhandler Valsalvas skriftlige vær-
ker. Fra Morgagnis lange Padova-periode er der talrige
skriftlige bidrag af medicinsk historisk og almen na-
tur, hvoraf en del blev publiceret i 1763 i Opuscula Mis-
cellanea. Blandt andet finder man også her Epistulae
Emilianae, som er en beskrivelse af hans fødeegn.

Om De Sedibus

Værket De Sedibus, et causis Morborum per Anatonem
Indagatis, blev trykt/udgivet i 1761 i Venedig. Morgag-
ni var da 79 år, og værket er formentlig startet som en
nedskrivning af diskussioner og senere brevveksling
ført med en yngre nysgerrig og videbegærlig, men u-
navngiven ven/kollega i 1740 (måske en imaginær per-
son – altså et ”skrivefif”). Værket er frugten af 60 års
dagligt arbejde og indeholder 70 såkaldte breve, som
topografisk er ordnet i fem bøger. Hver bog omhand-
ler en sygdoms- eller syndromenhed, hvor der præ-
senteres en række obduktionsrapporter med en kri-
tisk kommentar:

Bog 1. Brev I-XIV. Om hovedets sygdomme; bog 2.
Brev XV-XXVII. Om brystkassens sygdomme; bog 3.
Brev XXVIII-XLVIII. Om bugens sygdomme; bog 4.
Brev IL-LIX. Om kirurgiske og universelle sygdomme;
bog 5. Brev LX-LXX. Om sådanne ting og forhold som
må tilføjes de tidligere bøger. Alt i alt er der omtalt 630
obduktioner, medregnet er undersøgelse af to hunde
og to kalvefostre. De humane obduktioner andrager
således 626. De fleste hidrører fra Morgagnis egen
praksis, en del er Valsalvas og Santorinis, og endelig er
der tilfælde, som gennemgås fra litteraturen af andre
forfattere.

Morgagni udfører en næsten komplet gennemgang
af tidligere litteratur, som han systematisk sammenlig-
ner med sine egne observationer. Syntesen af hans ar-
bejde er således en kontinuerlig sammenlignende un-
dersøgelse med klarlæggelse af de kliniske symptomer
og pato-anatomiske fund og siden ved at trække linjer-
ne op imellem de to. Ligesom Theophil Bonets (1620-
1689) Sepulchretum og mange andre afhandlinger i det
17. og 18. århundrede specificerede Morgagnis breve
sygdommene gennem en lokal fordeling af sympto-
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Fig. 1 Morgagnis verden.

Fig. 2 Anatomi-”teatret” i Il Bo opført af Girolamo

Fabrici d’Acquapendente (ca. 1533-1619) i 1594.

Fig. 3 En professor ved universitetet i Padova i

1700-tallet.
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mer eller på grundlag af det sted, de udgik fra. Det sty-
rende princip for nosologiske analyser rummes i den
anatomiske spredning. Blandt andet blev apopleksi
(hjerneblødning) ligesom vanvid henregnet til syg-
domme i hovedet.Astma, lunge- og lungehindebetæn-
delse og blodigt opspyt var nært beslægtede sygdom-
me, for de var alle lokaliseret i brystregionen. Organ-
forandringen er derfor årsagen, som bestemmer en
sygdoms kliniske udtryksmåde ifølge Morgagni.

Den moderne patologi begynder rigtignok med
Morgagni og især med offentliggørelsen af De Sedibus,
men det vil være en fejl at betragte De Sedibus som en
moderne tekst. Det er ikke en bog om patologi i mo-
derne forstand, men egentlig mere et klinisk værk
med pato-anatomiske forklaringer på sygdomssymp-
tomer. Symptomer fra nyrer og mave hos den samme
patient gennemgås i hver sin bog af de fem, der udgør
De Sedibus.

Forholdet mellem mand/kvinde i de gennemførte
626 obduktioner er 1,66 (393 mænd/237 kvinder).

Alderen kendes for 381 af de obducerede. Sammen-
ligner man med dagens Danmark, er det klart, at mid-
dellevetiden i dag er væsentligt forøget, uanset at der
også i 1700-tallet var personer, der blev gamle, blandt
andet Morgagni. I 160 tilfælde angiver Morgagni gan-
ske tydelige indikationer af de obducerede personers
sociale placering [Tabel 1].

Dette viser vel med al tydelighed, at tidligere på-
stande om, at obduktioner var omgærdet med både
generel og måske især kirkelig modstand og var en
gerning, der skulle udøves i dølgsmål, ikke har noget
på sig. Morgagni havde ingen problemer med at fore-
tage obduktioner. Det havde John Hunter (1728-1793)
heller ikke nogle år senere. Allerede i 1757 havde kli-
nikken i Wien en obduktionssal, det samme gjaldt kli-
nikken i Padova. På Hotel-Dieu havde Joseph Desault
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(1744-1795) ingen problemer med ”på det livløse lege-
me at påvise de forandringer, der havde gjort læge-
kunsten nytteløs”.

I det følgende skal gengives et par af Morgagnis
aldeles uovertrufne beskrivelser fra De Sedibus.

De Sedibus

Epistula XXI

”En 42-årig jomfru fra Padova, som hver vinter havde en vold-

som hoste; men i god ernæringstilstand og struttende af blod;

ansat i et kloster og med vedvarende og rigeligt at lave, blev om

natten overmandet af feber, hvorved hun først skælvede og blev

isnende kold i hele kroppen og herefter meget varm. Efter 24

timer fik hun nu oveni feberen ondt i den ene side af brystet og

besvær med at trække vejret. Der var en tør hoste og en temme-

lig hård puls, som modstod fingertryk og vedblev at være til

stede, næsten til patienten døde. I sygdomsforløbet skiftede

brystsmerten fra den ene til den anden side. Patienten havde en

tyngende fornemmelse i brystet. Hun kunne dårligt ligge på

nogen af siderne”.

Patienten årelades (fra både arme og ben som det var
sædvanligt hos kvinder). Alle hånde remedier forsø-
ges. Men forgæves:
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Tabel 1. Morgagnis obduktioner

Forsøg på social stratifikation af 160 obducerede med angivelse af profession (ud af 626 obduktioner)

I Kardinal, biskop, adelig, børn af adelige, patricier.

II Præst, munk, læge, videnskabsmand, billedhugger, prof. juris, senator, nonne, 

murermester, stud.med., guvernante, kunstmaler, købmand, guldsmed.

III Faglært, svend, lille mester, bonde, domestik, drager, kusk, uldsamler, lugekarl, matros, soldat.

IV Tigger, luder, henrettet, subsistensløs, renovationsarbejder.

Sten i urinvejene (antal lokalisationer)

Antal      M/K         Alder

Nyrebækken 12 8/4 voksne, ældre
Blære 8 6/2 én 8, resten voksne
Urinrør 3 2/1 ældre
Blærehalskirtel 2 2/0 gammel

25 lokalisationer hos 23 patienter.

Medfødte nyre- og urinvejssygdomme

Agenesia renis, unilat. 2                               
Hypoplasia renis, unilat. 2 (?)
Ureter (pelvis) duplex unilat. 4
Ureter (pelvis) duplex bilat. 0
Elongatio renis 4
Polarterier 2
Cystic simplex 12
Sinus cyster 2
Ureterocele 1
Bilat. polycyst. nyre 1 (?)
Diverticulum vesic. 1
Manglende carunculus 1

32

(Faktisk meget detaljerede og præcise iagttagelser).
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”Ved syvende dags begyndelse døde hun. Da jeg hørte om for-

holdet, sagde jeg: Kom, lad legemet blive dissekeret; at lungerne

vil vise sig at have leverens konsistens og farve, er sikkert og vist

sygdommens natur”… ”Vi beordrede da lungerne taget ud: Og

de var ikke kun tunge, men flere steder også hårde. Da man skar

i dem, viste de sig at være af en tæt og kompakt substans ligesom

levervæv, og som jeg havde forudsagt” (Oversat fra Alexander

1769).

Man bør bemærke, at det ikke er en obduktion, Mor-
gagni selv udfører, men iværksætter og overvåger.

Epistula XXXVI

”En 40-årig kone var blevet gul og havde længe slæbt rundt på

en fast udfyldning i højre side af bugen. Den nåede helt ned til

’os ileum’ og endnu dybere. Den var øm. Hun led af tørst. I den

sidste måned, før hun døde, klagede hun over mavesmerter og

havde vanskeligt ved at få luftafgang. I dagene kort før hun

døde, havde hun opkastninger og meget heftige smerter”.

Sektion: 

”Man fandt, at bughulen var fyldt med gult farvet vand, som

smagte bittert, og som størknede, når det blev sat over ilden.

Maven var midtpå meget snæver, således at denne del mindede

om forsnævring ved ’pylorus’, således at hun på en måde havde

to mavesække. Leveren var vokset til en uhyre masse. Især højre

lap var stærkt konsistensforøget og gennemsået med hvidlige

knuder, hvoraf nogle oversteg en hasselnødstørrelse. Ved snit i

leveren sås begyndende henfald og råddenskab. Den venstre

leverlap var ligeledes af fast konsistens og trykkede mod maven,

hvor den beskrevne indsnøring var til stede. Galdeblærens væg

var fortykket og fast, galdeblæren indeholdt en sort, tyk og sej

galde …” (Oversat af T. Steen Olsen).

– En præcis og god beskrivelse af kræft i mavesækken
med levermetastaser! 

Før og efter Morgagni,
hans idégrundlag og metoder

Siden det 2. århundrede havde den medicinske verden
og forståelsen heraf været præget af dogmatisering,
ikke mindst baseret på Galens (129-ca. 199) opfattelse
af sygdomme. Forklaringen på deres opståen havde at
gøre med omsætning af og forholdet mellem de fire
kardinale kropsvæsker: blod, slim, gul og sort galde.
Anatomiske forklaringsmodeller var erfaret via dis-
sektion af dyr, mens de patogenetiske forklaringer
hvilede på nævnte opfattelse af dyskrasi i kropsvæ-
skernes sammensætning. Hertil kommer, at kirken
spillede en væsentlig begrænsende rolle for udvikling
af anatomien i en naturvidenskabelig, filosofisk ret-
ning. Man anså nemlig mennesket som en skabning,
der udviklingsmæssigt var placeret mellem dyr og
engle, og som sådant besjælet, hvorfor studier af men-
neskets anatomi lige såvel kunne foretages ved dissek-
tion af dyr.
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Fig. 4 Titelbladet til første udgaven af De Sedibus trykt i

Venedig i 1761.
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Fig. 5 Lægens besøg, af Jan Steen (1658-1662).

Den ’første moderne europæer’ Michel de Montaigne

(1533-1592) havde øje for modsætningerne mellem lægers

påstande og de kropslige kendsgerninger, som kan observe-

res. Også lægers endeløse indbyrdes diskrepanser: 

"Det var pudsigt at iagttage forskellige anvisninger fra for-

skellige italienske læger, modstridende var de alle … ud af

tyve var der ikke to, der var enige. Tværtimod fordømte de

nærmest alle hinanden og anklagede hinanden for mand-

drab." Montaigne efterlyser med dette udsagn det,

Morgagni tog fat på godt 100 år senere, nemlig at benytte

iagttagelserne til at beskrive og forklare sygdomstilstande.  
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Set med nutidens øjne og vel egentlig med forank-
ring i oplysningstidens progressive tankegang er det
imidlertid klart, at både human anatomi og patologi
ville forblive usikre discipliner, så længe studier af den
menneskelige krop ikke havde givet præcise, objektive
beviser via systematisk anatomisk beskrivelse af men-
neskelige organer og forandringer i disse i forbindelse
med sygelige processer. Andreas Vesalius (1514-1564)
opnåede stor anerkendelse for sit banebrydende ana-
tomiske arbejde og blev nærmest udråbt som en refor-
mator af den medicinske tankegang. Man skal imid-
lertid tænke på, at hans bidrag isoleret set bestod i
udforskning af human anatomi. Den galenske, humo-
rale patologi var stadig lyslevende og gældende. Men
Vesalius kunne nu dokumentere, at Galens opfattelse
af, at menneskets anatomi kunne baseres på kompara-
tive anatomiske studier af dyr, var fejlagtig, hvilket
han blandt andet demonstrerede i forbindelse med et
inviteret foredrag i Bologna i 1540 ved fysisk sammen-
ligning med et afkogt abe- og menneskeskelet.

Såvel Vesalius som hans forgængere og umiddel-
bare efterfølgere har nok observeret pato-anatomiske
forandringer i diverse organer, men ingen foretog en
systematisk beskrivelse af disse i forhold til de norma-
le organers anatomi, hvilket netop er forudsætningen
for skabelsen af patologien som en medicinsk grund-
videnskab.

Da Morgagni i 1761 publicerede De Sedibus, havde
han fungeret som læge, forsker og underviser i ca. 60
år. Han havde i sit lange arbejdsliv forud for udgivel-
sen af sit hovedværk udgivet talrige andre publikatio-
ner, og han var Europas førende anatom. Men ikke
nok med det; med koblingen mellem organforandrin-
gers anatomiske lokalisation og symptomer bringer
han lægevidenskaben videre med et ordentligt ryk.

Dette skal forstås som et ryk af indholdsmæssig ka-
rakter, idet implementeringen selvsagt var noget, der
foregik over de næste mange årtier.

Samtidig med Morgagnis udgivelse af De Sedibus
beskrev wienerlægen Leopold Auenbrugger (1722-
1807) perkussion (banken med fingeren) af brystkas-
sen i en lille monografi Inventum Novum. For Auen-
brugger var det den sygelige lyd, som han selv frem-
bragte ved at banke på patientens brystkassse, som var
det mest pålidelige udtryk for naturen og forløbet af
brystsygdomme, og i Inventum Novum proklamerede
han sin evne til at diagnosticere ”fra mine egne sansers
vidnesbyrd”. Auenbrugger var optaget af at finde ob-
jektiv evidens for sygdom, og han troede, at perkussi-
onsteknikken, som formindskede betydningen af per-
sonligheden og det fysiske udseende af patientens syg-
dom, ville revolutionere diagnosen af brystsygdom-
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Fig. 6 Primitivt mikroskop af Cuff-type fra midten af

1700-tallet, højde 26 cm. 
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me. Hans tanker var i stærk opposition til den her-
skende medicinske teori, og i hans egen levetid opnåe-
de perkussionen aldrig den stilling og anerkendelse,
den fortjente.

Både Morgagnis kæmpeværk og Auenbruggers
lille monografi udgivet 1761 har haft meget stor betyd-
ning for den moderne medicins udvikling i retning af
en objektiv videnskab med en praktisk evidensbaseret
tilgang og et naturvidenskabeligt indhold. Det er be-
mærkelsesværdigt, at Morgagni, trods vores opfattelse
af ham som præcis iagttager, som medicinsk konsu-
lent ofte anvendte Galens humoralistiske forklarings-
modeller. Sure og bitre kropsvæsker samt partikel-
irritanter og organ-atoni (organlammelse) er ofte at
finde i de forklaringer, som Morgagni udtaler som
medicinsk konsulent. Man kan næsten sige, at han
som videnskabsmand udførte komplekse iagttagelser,
der kunne afkaste formodning om eventuel patogene-
se og ætiologi, men samtidig som konsulent brugte
antikverede forklaringsmodeller, som han i sin egen-
skab af videnskabeligt arbejdende læge ellers ville

have anfægtet. Men der var forskelle. Når det drejer sig
om sygdomme som epilepsi, kunne de humorale
principper dominere, men var det om bylder, foreslog
han skæring med efterfølgende udtømmelse af pus,
nøjagtigt som vi vil foreslå det i dag.

Der er ingen klarhed om Morgagnis opfattelse af
statistik, men han beskriver dog, at gentagne dissekti-
onsresultater kan være med til at skrinlægge fejlagtige
tidligere iagttagelser. I 16. epistel i De Sedibus anfører
han tillige værdien af gentagne iagttagelser via dissek-
tion for ”de, som har dissekeret eller inspiceret mange,
har i det mindste lært at tvivle, mens de andre, som er
ignoranter i forhold til anatomi og ikke gør sig ulejlig-
hed med at beskæftige sig hermed, ingen problemer
har overvejet”. Han samler således ofte sine studier af
individuelle tilfælde og kombinerer dem i håbet om at
finde en fælles anatomisk eller patoanatomisk faktor.

Morgagni har også anvendt dyreeksperimentel vi-
denskabelig tilgang til sine undersøgelser. Han foretog
i samarbejde med andre forskere fjernelse af milt på
hunde og kunne som resultat berette, at disse ikke blev
infertile. Ligeledes har han foretaget dyreeksperimen-
ter med aflukning af blodårer og bistod i druknings-
eksperimenter udført på hunde. Men ikke blot hans
eget engagement i eksperimentel praksis er et karakte-
ristikum, Morgagni var også flittig til at referere til
eksperimenter udført af andre.

En af inspirationerne til De Sedibus var Theophil
Bonets (1620-1689) autoritative værk Sepulchretum
sive Anatomia Practica, som blev publiceret i 1679.
Morgagni kritiserede dette værk som værende repeti-
tioner af tidligere udgivelser, indimellem dårligt for-
muleret og ikke mindst upræcist i sine anatomiske
iagttagelser. Her kommer Morgagnis sande videnska-
belige attitude imidlertid frem, idet han ikke blot
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Fig. 7 I 1700-tallet døde man gennemgående i en yngre

alder end i Danmark i 1972. (figuren er tegnet efter en

fremstilling af T. Steen Olsen i 1970’erne, og vi har ikke

ment at en opdatering var nødvendig).

Fig. 8 Giambattista Morgagni. Billedet hænger i Palazzo

del Bo, Padua.
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nøjes med at evaluere og kritisere værket, men bruger
det som model for sine egne undersøgelser, for hvilke
han så kunne tilføje rettelser og nye fund, både til
Sepulchretum og til andre tidligere anatomiske udgi-
velser, som han tog under lignende behandling. Ikke
gold, negativ kritik, men et omhyggeligt studium af
værkerne, som så tjener til hans inspiration.

Morgagni og Cleopatra

Morgagnis metoder omfatter da også at sætte de
videnskabelige fund ind i et historisk perspektiv. Han
havde ægte interesse for medicinsk historie. Til den
mere kuriøse side af Morgagnis virke kan i sammen-
hæng med hans medicinsk historiske interesse anføres
hans korrespondance med Giovanni Maria Lancisi
(1654-1720), pave Clemens XI’s (1649-1721) livlæge.
Brevvekslingen omhandler en disput om, hvorvidt

dronning Cleopatra (ca. 70-30 fvt.) døde som følge af
et giftigt slangebid, eller om hun begik selvmord ved
at drikke gift, muligvis endda slangegift. I denne kor-
respondance kan man følge Morgagnis store, næsten
encyklopædiske litterære viden. Han citerer og ma-
nøvrerer elegant mellem forfattere og såvel lægefagli-
ge som skønlitterære poeter, som har beskæftiget sig
med Cleopatras død. Hans evne til iagttagelse demon-
streres, idet han ved inspektion af en skulptur, som
forestiller Cleopatra på dødslejet, finder fysiske holde-
punkter for tilstedeværelse af en slange, ligesom Cleo-
patras ansigtsudtryk bedst synes foreneligt med en
præmortal fredfyldt, søvnagtig tilstand, et tegn som i
litteraturen var forbundet med dødelig forgiftning
efter slangebid.

Morgagni var en ihærdig underviser af medicinske
studenter og postgraduate kandidater og videregav
ved personlig kontakt eller i forbindelse med forelæs-
ninger og offentlige anatomiske demonstrationer sine
ideer og viden. Hans gode evner som underviser er
underbygget af det faktum, at mange af hans elever
senere besatte fremtrædende poster i de medicinske
fakulteter i flere europæiske lande.

Bortset fra Morgagnis inddragen af mikroskopisk
teknik i hans tredie Epistula Anatomica er der i øvrigt
kun sjældent henvisninger til brug af mikroskopisk
analyse. Det er der formentlig flere årsager til, væsent-
ligst uden tvivl at skæreteknikken af de histologiske
snit først fra midten af 1800-tallet var tilstrækkelig
udviklet til egentlig praktisk brug. Det er så til gen-
gæld, hvad der blandt andet gjorde det muligt for Ru-
dolf Virchow (1821-1902) at bringe patologien et nyt
syvmileskridt fremad med proklameringen af Die
Cellularpathologie.

Morgagnis mangesidede personlighed afspejler sig
også i det faktum, at han forfattede adskillige digte,
hvoraf flere kan ses i Bologna på Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio.

Slutning

De Sedibus er en veritabel guldmine af originale ob-
servationer, både kliniske og patoanatomiske. For før-
ste gang finder man beskrevet syndromet, der er ka-
rakteriseret af en permanent lav puls samtidig med
epileptiforme anfald (genopdaget af Robert Adams
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(1791-1875) i 1827 og William Stoke (1804-1878) i 1846
og nu kendt som Morgagni-Adam Stoke’s syndrom).
Skrumpelever beskrives i 1819 i betydelig flere detaljer,
men var allerede klart beskrevet af Morgagni. En for-
tykket pande (frontal intern hyperostose) i forbindel-
se med fedme og virilisme kendes i dag som Morgag-
nis syndrom (i øvrigt døbt således af Folke Henscher
[1881-1978] i 1936). I De Sedibus er der mageløse be-
skrivelser af forskellige typer af ødelagt karvæg (aneu-
rismer), mavesår, lungebetændelse, akut gul leveratro-
fi, nyretuberkulose, en del forskellige cancerformer
osv. Men mere vigtigt end alle disse beskrivelser er det,
at Morgagni er den medicinske person, der får hul på
epistomologien. Efter Morgagni skriver og tænker vi
anderledes, end vi tænkte og skrev før ham. Hans store
arbejde førte til erkendelsen af patologisk anatomi
som en integreret del af medicin, og at den er en for-
udsætning for medicinens yderligere udvikling. Ru-
dolf Virchow anerkender fuldt ud Morgagnis arbejde
som det væsentlige underlag, han kunne videreudvik-
le cellularpatologien fra.

I den moderne verden kan man klart konstatere, at
obduktionsfrekvensen er dalet ganske betragteligt.
Det skyldes næppe mysticisme og sikkert oftest ikke
religiøse motiver, men snarere juridisk funderede
overvejelser i medfør af påstået personbeskyttelse,
som måske med rette kan opfattes som en mystifice-
ring af det enkelte menneske! Det er dog, som om der
er ved at komme en holdningsændring til fordel for
revitalisering af obduktionsvirksomheden, hvor argu-
menterne i højere grad fokuserer på kvalitetskontrol i
sygdomsbehandlingssystemet end på den lægeviden-
skabelige udviklingsproces. Med Giovanni Battista
Morgagnis banebrydende indsats in mente kan vi
med vores forståelse af sygdom og udvikling af det
lægevidenskabelige speciale kun være tilfredse med
denne nyorientering.

Efterskrift

Egentlig er vi tre forfattere til dette afsnit om Morgag-
ni. Vores afdøde chef, kollega og ven professor, dr.
med. T. Steen Olsen (1927-2004) havde studeret Mor-
gagni og De Sedibus i mange år. Vi har af Steen Olsens
familie fået lov til at gennemse hans noter om Mor-
gagni og har draget stor nytte af dem ved udarbejdel-
sen af vort manuskript.

Litteratur

Alexander, Benjamin 1769: Translation of De Sedibus et Causis

Morborum per Anatonem indagatis Libri Quinque. London.

Benassi, Enrico 1935: Giambattista Morgagni. I: L. Capelli

(red.): Consulti Medici. Bologna.

Foucault, Michel 2000: Klinikkens fødsel. København.

Jarcho, Saul 1948: Giovanni Battista Morgagni. His Interests,

Ideas and Achievements. Bulletin of the History of Medicine

vol. 22, s. 503-527.

Jarco, Saul 1961: Morgagni and Auenbrugger in the retrospect

of two hundred years. Bulletin of the History of Medicine

vol. 35 s. 489-496.

Jarcho, Saul 1969: The correspondence of Morgagni and

Lancisi on the death of Cleopatra. Bulletin of the History of

Medicine vol. 43, s. 299-325.

Jarcho, Saul: The clinical consultations of Giambattista

Morgagni (book review). Journal of the History of Medicine

and Allied Sciences vol. 40, s. 357-359.

Klemperer, Paul 1958: The Fielding H. Garrison Lecture – The

Pathology of Morgagni and Virchow. Bulletin of the History

of Medicine vol. 32, s. 24-38.

Long, Esmond R. 1963: A history of Pathology. London.

Negro, Pietro del 2003: The University of Padua. Eight centuries

of History. Padova.

Porter, Roy 2003: Medicinens Historie. København.

Porter Roy2003: Flesh in the Age of Reason. London.

Rosetti, Lucia 1987: The University of Padua. An outline of its

history. Padova.

Schlueter, Robert E. 1939: Morgagni and the Anatomic

Concept. By Rudolf Virchow. Bulletin of the History of

Medicine vol. 7, s. 975-989.

Virchow, Rudolf 1858: Die Cellularpathologie. Berlin.

Virchow, Rudolf 1894: The influence of Morgagni on anatomi-

cal thought. The Lancet s. 843-846.

234 n a t u r v i d e n s k a b

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:11  Side 234

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



Øjenkirurgi har altid været omgivet af en vis nimbus.
Der har fra de tidligste tider eksisteret særligt finger-
nemme, mere eller mindre selvlærte ”kirurger”, som
udførte ækvilibristiske operationer ofte som omrej-
sende ”stærstikkere”, der optrådte på markedspladser.
Georg Bartisch (1575-1607) gik så vidt, at han hævde-
de, at øjenkirurgens gerning var den ædleste og fineste
af alle kunster. I denne sammenhæng kan det være in-
teressant at nævne, at kirurgi etymologisk betyder
håndarbejde. Først hen mod renæssancens slutning
begyndte uddannede læger i Europa at interessere sig
for øjets sygdomme herunder den grå stær. I Danmark
var Georg Heuermann (1723-1768) den første læge,
som gav sig af med øjensygdomme, og også den, som i
1755 udførte den første stærekstraktion med Jacques
Daviels (1696-1762) teknik. (Se Christian Brahe  Pe-
dersens kapitel i denne bog).

Om Jacques Daviel 

Daviel blev født 11. august 1696 i Normandiet i lands-
byen La Barre ikke langt fra Rouen. Familien var ikke
velstående. Hans far, som var notar, omtales som en
from og kongetro mand (Hirschberg 1908). Daviel
lærte det kirurgiske håndværk hos en onkel, som var
sårlæge i Rouen. Allerede i 1713 var han assisterende
læge i den franske armé og gjorde tjeneste ved forskel-
lige lazaretter. Det var tiden for Ludvig XIV’s (1638-
1715) sidste krig, den spanske arvefølgekrig. Senere
drog Daviel til Paris for at uddanne sig som kirurg ved
Hôtel-Dieu.

Da pesten i 1719 kom til Frankrig med et skib fra
Orienten og året efter udvikledes til en epidemi i Mar-
seille, hvor halvdelen af de 100.000 indbyggere døde,
meldte Daviel sig til at behandle de syge både i Mar-

seille, Toulon, Aix, Arles og Salon. Han blev takket for
sin indsats af den franske konge Ludvig XV (1710-
1774), blev tildelt et ridderkors og blev af bystyret i
Marseille i 1722 udnævnt til overkirurg. Han fik ret til
at praktisere, og i oktober 1723 blev han tilknyttet
Hôtel-Dieu i Marseille.

Det var i Marseille, Daviel blev interesseret i øjen-
kirurgi, og som 32-årig, omkring 1728, begyndte han at
specialisere sig i øjensygdomme. Han blev hurtigt be-
rømt, og i 1730 opererede han en fornem dames tjener
for stær. Dette gav ham omtale i førende kredse. Til
hans gode resultater bidrog uden tvivl også, at han
havde lejlighed til at indøve sine operationer på lig-
øjne, som han havde adgang til som kirurg i den fran-
ske middelhavsflåde. Han var som ’Chirurgien Entre-
tenu sur les Galeres’ ansvarlig for galejslaverne. Alle-
rede i 1736 var han berømt uden for Frankrigs græn-
ser. Han blev inviteret til Lissabon og senere til Mo-
dena, Genova og andre italienske byer for at demon-
strere sin kirurgiske kunnen. I 1738 blev han af kongen
udnævnt til ’Démonstrateur de chirurgie et d’anato-
mie a l’Hôtel-Dieu de Marseille’. Dette gav ham yderli-
gere anledning til at foretage grundige anatomiske un-
dersøgelser. I 1740 blev han medlem af ’Académie
Royale de Chirurgie’ i Paris, hvor han introduceredes
som: M. Daviel, Maître des Arts, Chirurgien à Mar-
seille, Chir. entretenu sur les Galeres, de la Societé des
Sciences de Toulouse, Membre de l’Acad. de l’Institut
des Sciences de Bologne, Professeur et Démonstrateur
Royal en chirurgie à Marseille. Han blev også medlem
af videnskabelige akademier i udlandet, blandt andet i
London og Stockholm. Han var blevet en stor mand i
Frankrig med akademisk reputation, selv om han af
uddannelse var praktisk håndværker.

Daviel flyttede i 1746 efter indbydelse til Paris, hvor
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han fungerede ved Hôtel-Dieu. Den 1. januar 1749 blev
han af Ludvig XV udnævnt til ’Oculiste du Roi’. Daviel
døde 30. september 1762 på Hotel Balance i Genève
under en rejse, hvor han selv som patient ville konsul-
tere den berømte læge Théodore Tronchin (1709-
1781). Daviel blev 66 år gammel. Dødsårsagen var mu-
ligvis kræft i kæbehulen. I 1885 rejste de schweiziske
øjenlæger en mindesten i marmor for ham på hans
gravsted i det nærliggende Le Grand Saconnex. Ind-
skriften på stenen lyder: Post Tenebras Lux – Efter
mørket kom lyset.

Litteraturen nævner en række ”kirurger”, som me-
re eller mindre troværdigt hævder at have ekstraheret
kataraktøse linser (blandt andre Blankaart 1688, Char-
les Saint-Yves 1707, Duddell 1737). Hvor meget sand-
hed og hvor meget pral og selvpromovering der er
heri, må eftertiden lade ligge. Klart er det imidlertid,
at ingen før Daviel gennemførte en videnskabelig me-
todeudvikling, hvis resultater overbeviste omverde-
nen. ”Daviels fortjeneste lyser klarere op, jo mere 
man betragter hans såkaldte forgængere” (Hirschberg
1908).

Lidt anatomi

For at gøre Jacques Daviels fremragende indsats inden
for øjenkirurgien forståelig, vil jeg give en ganske kort
oversigt over øjets anatomi [Fig. 1]. Linsen er belig-
gende fortil i øjet bag regnbuehinden. Foran linsen og
regnbuehinden findes det væskefyldte øjenforkam-
mer og den klare hornhinde; bag linsen, men foran
nethinden findes glaslegemet, en geléagtig struktur,

som, hvis linsen er fjernet, kan flyde gennem pupillen
og frem i forreste øjenkammer. Da linsen forfra kan
ses i pupillen, vil en linseuklarhed vise sig som en grå
refleks i den normalt helt sorte pupil. Grå stær er en
uklarhed af linsen. Øjet synes at stirre, på tysk ”star-
ren”. Heraf kommer navnet stær, som er den betegnel-
se, der anvendes i de nordiske og i tysktalende lande.
På de fleste andre sprog anvendes navnet ”katarakt”,
som også er den medicinsk anvendte betegnelse.
Ordet katarakt dukker op i middelalderen som en
latinsk oversættelse græsk, hvor det betyder ’at styrte
ned’, en betydning man også finde på arabisk i form af
f.eks. Nilens katarakter.

Operation for grå stær

Operation for stær har været kendt fra historiens tid-
ligste tid. Hvor og hvornår, den allerførste stæropera-
tion blev udført, er uafklaret. Det kirurgiske indgreb,
der var tale om, var ”stærstik”, hvor linsen spiddes med
en nål og herefter presses ned i glaslegemet. Efter
denne sidste bevægelse kaldes operationen også ”re-
klination”, nedadforskydning. Operationen er omtalt i
tidlig indisk litteratur. Duke-Elder nævner som en
mulighed, at teknikken blev bragt fra Hindustan til
Mellemøsten og Alexandria i Egypten med Alexander
den Store (356-323 fvt.) omkring 330 fvt. (Duke-Elder
1965). Der foreligger imidlertid meget ældre beretnin-
ger om stærkirurgi. Nær byen Susa i det nuværende
Irak fandt man for omkring 100 år siden en stensøjle
med kileskrift, som viste sig at være kong Hammu-
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rabis lov fra tiden omkring 2000 før vor tidsregning,
på den tid da Abraham levede (Lundsgaard 1920). I
loven findes to paragraffer, som omtaler stæroperatio-
nen.

I § 215 står der:

Når en læge

en mand med et svært sår

med nål af bronze

har behandlet

og mandens plet

med nål af bronze

har åbnet

og mandens øje

har helbredet

10 shekel sølv

vil han få.

§ 218 lyder:

Når en læge en fri mand

med et svært sår

med nål af bronze

har behandlet

og lod manden dø

og mandens plet med nål af bronze

har åbnet og mandens øje

har ødelagt

hans hænder skal afhugges.

Hvor der tales om en plet i forbindelse med øjet og nål
af bronze, må det dreje sig om reklination af grå stær,
altså den operation, som er blevet kaldt ”stærstik”.
Kirurgen stikker som nævnt en nål ind gennem det
hvide i øjet (senehinden) og spidder linsen. Herefter
presser han ved at dreje nålen den uklare linse ned i
glaslegemet, således at pupillen bliver fri, og der kom-
mer lys ind i øjet. Den syge får ved denne operation sit
syn igen. Når han få dage senere ofte fik smerter i øjet
på grund af infektion eller forhøjet øjentryk eller
mistede synet, fordi linsen igen gled op i pupillen, var
stærstikkeren over alle bjerge.

Grækerne synes at have kendt til stærstikket, selv
om overleveringerne kan være vanskelige at tyde, og
originalskrifter er gået tabt (Hirschberg 1908). Erfa-
ringerne fra den græske kultur nåede blandt andet
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Fig. 1 Horisontalt snit gennem øjet. Linsen (L), horn-

hinden (H), regnbuehinden (I), forreste øjenkammer

(FK), glaslegemet (CV), nethinde (R).

Fig. 2 Vesalius (1514-1564) placerede i sin anatomiske

lærebog fra 1543 fejlagtigt linsen midt i øjet.

Fig. 3 Stærstik. Operationssituation.
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over Alexandria i Egypten til araberne, hos hvem re-
klination blev en udbredt behandling. At araberne
også medbragte deres viden fra Mesopotamien og
Indien synes absolut muligt. Araberne udviklede i
øvrigt en teknik til at suge bløde uklarheder ud af øjet,
en teknik som aldrig nåede Europa, måske fordi mau-
rerne blev fordrevet fra Spanien, inden denne vestlige
arabiske udpost kendte til aspirationsteknikken. Eu-
ropa fik sin medicinske viden fra Rom. Herfra kendes
forfattere som Celsus (ca. 15 fvt.-50 evt.), der gav en
fuldstændig fremstilling af patologien og behandlin-
gen af katarakt med reklination.

I mere end 3.000 år var reklination den behandling
af stær, der kunne foretages, og i oplysningstiden skete
der med Jacques Daviel et paradigmeskift, da han fjer-
nede den uklare linse i stedet for blot at trykke den ned
i glaslegemet. De efterfølgende århundreders fantasti-
ske udvikling viser, hvor stort et gennembrud der var
tale om i Marseille i midten af 1700-tallet. Yves Pouli-
quen, professor ved Hôtel-Dieu, der i slutningen af
1900-tallet var et af Paris’ førende øjenhospitaler, op-
delte øjenkirurgien i perioden før og perioden efter
Daviel. Julius Hirschberg (1843-1925) skrev i 1908 i Ge-
schichte der Augenheilkunde, senere Handbuch der ge-
samten Augenheilkunde, at indførelsen af kataraktek-
straktionen for oftalmologien kom til at spille samme
rolle som bogtrykkunsten for kulturhistorien. Der
skulle herefter gå 200 år, før det næste store spring i
stærkirurgien indtraf, indsættelse af en kunstig linse
til erstatning for den fjernede.

Synsopfattelsen

Men hvorfor skulle der gå mere end 3000 år med rekli-
nation, førend nogen forsøgte at fjerne den uklare
linse? Forklaringen kan formentlig findes i den græske
opfattelse af synsfunktionen, fremført af blandt andre
Aristoteles (ca. 384-322 fvt.) og Hippokrates (ca. 460-
370 fvt.). Ifølge dem udgik der stråler fra øjets linse,
som også var den del af øjet, der modtog de impulser,
som kom tilbage fra omgivelserne. Strålerne med-
bragte oplysninger om den ydre verden. Denne opfat-
telse var blevet stående gennem hele middelalderen
som følge af den tiltro, der i den medicinske verden
var til den berømte græske læge Galen (129-ca. 216),
som levede i Rom. Ifølge Galen transmitterede syns-

nerven ånd, som han kaldte ”pneuma”, til linsen ved
hjælp af nethinden. Denne pneuma satte linsen i
stand til at udsende og modtage stråler. Linsen var
dermed den vigtigste del af synsorganet, en struktur,
man naturligvis ikke kunne tænke på at fjerne. En teg-
ning gengivet af Koelbing i 1967 viser, hvorledes man
havde forestillet sig, at der inde i linsen dannedes et
spejlbillede af det sete.Vi skulle helt frem til renæssan-
cen for at få ændret på den klassiske opfattelse, som
blandt andre Leonardo da Vinci (1452-1519) og René
Descartes (1596-1650) havde forsvaret.

Johannes Kepler (1571-1630) havde beskrevet strå-
legangen i øjet og forklaret, hvorledes der dannes et
billede på nethinden som i et ”camera obscura”. Efter-
følgende demonstrerede jesuitermunken Christoph
Scheiner (1573-1650) ved dissektion af dyreøjne, at der
på nethinden virkelig dannes et omvendt billede. Her-
med havde linsen mistet sin afgørende betydning for
synet, men det skulle vare endnu 100 år, førend konse-
kvensen heraf blev draget.

Det varede også længe, førend det erkendtes, at
stæren var selve den uklare linse. Så sent som 1706
demonstrerede Michel Pierre Brisseau (1631-1743) for
det franske Académie Royale des Sciences i Paris, at
katarakt var en uklarhed af linsen og ikke koaguleret
væske foran denne, således som Galen havde doceret,
og som man derefter havde troet på siden oldtiden,
men denne forklaring blev blandt andet på baggrund
af den forkerte opfattelse af linsens placering midt i
øjet heller ikke umiddelbart accepteret, og der ud-
spandt sig blandt andet i Frankrig en langvarig debat
herom. Grækerne havde talt om hypochyma, romerne
om suffusio, idet de troede, at stæren var væske, der
sænkede sig ned foran linsen placeret midt i øjet.
Denne fejlopfattelse skal være forklaringen på navnet
”katarakt”, et vandfald.
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Daviels linseekstraktion 

Daviels operation bestod i at åbne øjet langs nedre del
af hornhinderanden. Når man ved, at øjenlågene ved
smerte automatisk knibes sammen, og selve øjet dre-
jes opad i ly bag øvre øjenlåg (det kaldes Bells fæno-
men), og når man samtidig husker på, at bedøvelse
først var noget, der kom til 100 år senere, forstår man,
at åbningen af øjet naturligt måtte lægges nedad. In-
cisionen foregik med en trekantet spids kniv, en lanse,
som i et stik skabte en åbning til forreste øjenkammer
stor nok til, at man kunne indføre en stump kniv og
forlænge snittet til begge sider. Når åbningen herved
var blevet forstørret, var der plads til at udvide den
yderligere til begge sider med saks, så der til slut blev
så meget plads, at stæren kunne komme ud.

Som erfaren øjenkirurg værdsætter man detaljerne
i beskrivelsen og forstår, hvorfor de er vigtige. Lansen,
den dobbeltslebne kniv, kunne ikke lave en primær
åbning på mere end omkring 5 mm. Kniven, der heref-
ter benyttedes til at udvide åbningen, måtte ikke have
en spids, som ville spidde regnbuehinden, der utvivl-
somt uden anæstesi ville presse sig frem på grund af
patientens naturlige forsøg på at knibe øjet til. Be-
skrivelsen af åbningens sidste udvidelse med en kraf-
tig saks viser, at Daviel vidste, hvad han talte om. At
klippe i randen af hornhinden er som at klippe i læder.

Når åbningen af øjet var fuldendt, kunne hornhin-
den løftes med en spatel og linsekapslen åbnes med et
lodret snit udført med en spids kniv. Herefter blev
linsekernen lukseret eller presset ud, om nødvendigt
ved at trykke på øjet og derved klemme linsen frem.
Linsen skal ved ekspressionen ud gennem pupillen,
som heldigvis normalt er eftergivelig, men som efter
betændelsestilstande kan være stiv og uelastisk, lige-
som regnbuehinden kan være vokset fast til linsen. Så-
danne sammenvoksninger måtte løsnes, inden stæren

kunne komme ud. Man forstår, at det har været en
smertefuld oplevelse for patienten, og at hele operati-
onen skulle foregå hurtigt. Suturering af såret var der
ikke tale om. Øjet blev forbundet, operationen var
overstået, og helingen blev overladt til naturen. Kirur-
gen havde gjort sit arbejde.

Når stæren er fjernet, kan der komme lys ind i øjet,
og et billede dannes på nethinden. Dette billede er
imidlertid ikke skarpt. Linsens brydningskraft mang-
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Fig. 4 En forklaring på hvordan øjet fungerede ved, 

at der blev dannet et spejlbillede inde i linsen.

Fig. 5 Daviels teknik ved linseekstraktion.

5

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:11  Side 239

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



ler. At dette uskarpe billede alligevel var værd at
stræbe efter, bevises af de 3.000 år med stæroperation,
inden brillerne blev opfundet (Lundsgaard 1913).

Oplevelser af stæroperation 
i oplysningstiden

I 1756 opererede Daviel højre øje på den 24-årige
maler François de Voge, der i to år havde været blind
på begge øjne. Han var blevet opereret i venstre øje
med reklination (stærstik) uden noget godt resultat.
Daviel havde derfor valgt at ekstrahere linsen. Straks
efter fjernelsen af linsen i højre øje råbte patienten, at
han kunne se. Hvor godt synet blev, kan vi få et ind-
tryk af ved at studere det allegoriske billede, som de
Voge efterfølgende har tegnet for at hædre Daviel [Fig.
7]. Beskrivelsen lyder med K.K.K. Lundsgaards (1867-
1931) ord fra 1920:

”Daviel, ledet af sin Genius, ud af hvis Hoved den hellige Ild

flammer, og som i Hånden bærer stær Instrumenterne, føres op

mod Berømmelsens Tempel, der ligger bag stejle, utilgængelige

Klipper. Templet vises ham af den medicinske Opfindelses Gud-

inde, der bærer Slangestaven og en Hånd med et vågent Øje.Ved

Siden svæver Praxis eller Erfaring med Blyloddet, der altid viser

ret, og med Passeren, hvormed hun måler alt. Højere oppe ses

Berømmelsen med sin Fakkel og sin Trompet, hun lyser og

blæser Daviels Ry over Verden, mens Solen øverst i Billedet spre-

der Skyerne på Himlen, som Daviel spreder dem i Mennesket.

Nederst til højre ses en Medaillon, over hvilken ses en Hane og

en Slangestav. I Medaillonen findes Daviels Portræt, der vises

frem af Malerens Genius. Det var en Forherligelse af Lægen,

som man ikke kan møde i Dag”.

Den store interesse, der generelt var knyttet til be-
handlingen af blindhed, er beskrevet af Denis Diderot
(1713-1784), hovedforfatteren til oplysningstidens Sto-
re franske encyklopædi, som i fortsættelsen af sit be-
rømte brev Lettre sur les Aveugles fra 1749 beskriver
situationen ved en af Daviels stæroperationer.

”Hvem har ikke hørt om den berømte Daviel. Jeg har flere gange

set ham operere, hans berømmelse tiltrak fattige og syge fra alle

kongerigets provinser. Daviel fjernede stæren, men holdt heref-

ter hånden over patientens øje. En ældre kvindelig tilskuer hav-

de været meget interesseret i operationen og havde rystet over

hele kroppen ved enhver af Daviels bevægelser. Nu vinkede

Daviel hende hen til sig og trykkede hende ned på knæ foran

patienten. Så fjernede han sin hånd og patienten slog sit øje op.

Han så, og råbte: ’Ak, kære moder’. Jeg har aldrig fornemmet et

mere rørende udbrud. Den gamle dame græd af rørelse”.

Udvikling af ekstraktionsmetoden

Det indgreb, som Jacques Daviel udførte første gang 8.
april 1745 i Marseille, var i virkeligheden en slags
”nødløsning”. Patienten, broder Felix, en lokal enebo-
er, havde efter en tidligere operation mistet synet på
højre øje. Daviel ville nu operere det venstre øje,
naturligvis med tidens teknik, reklinationen, som han
beherskede. Linsen lod sig imidlertid ikke, som det er
vanligt ved en reklination, presse ned i øjet. Den gik
itu og forreste øjenkammer blev fyldt med linsebrok-
ker og blod. Operationen måtte afbrydes, men Daviel
huskede så på, at en anden fransk kirurg, Jean-Louis
Petit (1674-1750) allerede i 1708 gennem et snit i horn-
hinden havde fjernet en linse, som spontant var lukse-
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ret frem i forreste kammer. Daviel besluttede derfor at
forsøge samme indgreb ved at åbne den klare horn-
hinde og udtømme blod og linserester. Operationen
lykkedes, patienten opnåede at kunne se, men efter to
dage stødte betændelse til, og øjet gik til grunde.

Trods dette ulykkelige resultat opgav Daviel ikke
tanken om linseekstraktion, selv om teknikken var
kompliceret og krævede mange instrumenter. De
efterfølgende fem ekstraktioner forløb da også fuldt
tilfredsstillende. Den første patient kunne erklæres
helbredt allerede efter 14 dage, da såret var helet, men
flere senere operationer var ikke uden komplikatio-
ner. Daviel ændrede i samme periode stærstikteknik-
ken, blandt andet med anvendelse af to instrumenter,
et til at stikke hul i senehinden og et andet til efterføl-
gende at trykke linsen ned, en teknik, som omtaltes
allerede i oldtiden, men som var gået i glemmebogen.
Ændringerne i reklinationsteknikken medførte så go-
de resultater, at Daviel en overgang fandt, at denne
metode var den optimale. Han indså derfor, at det var
nødvendigt ”at kunne sammenligne de forskellige
metoder”. Dette er en overraskende og i virkeligheden
imponerende holdning hos en praktisk klinisk arbej-
dende ikke videnskabeligt uddannet person i en tid,
hvor kirurgien stadig var plaget af plattenslageri og
omrejsende charlataner.

Der skulle imidlertid endnu en hændelse til, før
Daviel for alvor gik i gang med ekstraktionen. Nøj-
agtigt to år efter den første ekstraktion (8. april 1747)
opererede Daviel en parykmager ved navn Garrion.
Operation af venstre øje var tidligere mislykkedes. Ved
forsøg på reklination i højre øje kunne linsen ikke
trykkes ned i glaslegemet, og endnu en gang reddede
Daviel situationen ved at foretage en ekstraktion.
Patienten fik synet tilbage.

Herefter arbejdede Daviel med at forbedre teknik-
ken ved ekstraktion af linsen. I første omgang i enkel-
te udvalgte tilfælde, men fra efteråret 1750, efter en
operationsrejse til Liège, Köln og Mannheim, hvor
han havde opnået meget gode resultater, besluttede
han sig endeligt for kun at foretage linseekstraktioner.
”Jeg tog den beslutning fremover kun at operere grå
stær ved at ekstrahere linsen”. Dette øjeblik skulle vise
sig at være en af medicinens stjernestunder.
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Fig. 6 Portrætbillede af Jacques Daviel.

Fig. 7 De Voges berømmelse af Daviel.
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Daviels helt moderne naturvidenskabelige hold-
ning medførte, at han i de efterfølgende år samlede er-
faring med linseekstraktionen. Den 13. april 1752 frem-
lagde han sine resultater for Académie Royale de
Chirurgie i Paris, og i midten af november samme år
fulgte den forskriftsmæssige anden forelæsning, hvor
han omtalte 206 operationer, heraf 182 (88%) med
godt resultat. Daviel havde på dette tidspunkt brugt
mere end fem år for at kunne overbevise sig selv og det
franske kirurgiske akademi om, at ekstraktionen var
reklinationen overlegen.

Kataraktekstraktionens indførelse 
i Danmark

Den første videnskabeligt arbejdende øjenlæge i Dan-
mark var Georg Heuermann (1723-1768). Før ham
havde læger og kirurger ikke givet sig meget af med
øjensygdomme, som ikke var omtalt i tidens anvendte
lærebøger i kirurgi. Der var i øvrigt kun ganske få
læger i hele landet. Så sent som 1771 nævnes et tal for
hele Danmark på 24, hvoraf de 13 var i København, og
Heuermann havde beklaget, at behandlingen af øjen-
sygdomme hidtil havde været overladt til markskrige-
re og okulister. Forholdene har med andre ord været i
Danmark som i andre europæiske lande på den tid.

Heuermann udgav flere lærebøger med betydelige
afsnit om øjensygdomme og øjenoperationer. Heri-
gennem vandt han sig tydeligvis respekt, og han fik til-
ladelse til at praktisere og operere, selv om han ikke
havde taget kirurgisk eksamen.

Heuermanns forgængere var okulister, om hvem
der er fortalt mange fantastiske historier. Okulisterne
var organiseret i lav, vistnok udgået fra England, og
blandt andet med det formål at hemmeligholde deres
kirurgiske viden. Blandt de mere kendte okulister,
som besøgte Danmark, nævnes englænderen John
Taylor (1708-1772). Han regnedes for en af tidens bed-
ste øjenlæger, men også en af tidens største reklame-
magere. Han skal have rejst rundt i en vogn bemalet
med øjne, og inden han kom til København, sørgede
han for presseomtale. Han ankom 12. juli 1751 og tog
efter få dage til Fredensborg slot i audiens hos kongen,
da han ønskede at blive hof-okulist. Hos kongen præ-
senterede han sine instrumenter ”som blev med nåde
og admiration betragtet”. Efter gentagne besøg ved

hoffet blev han allerede 30. juli udnævnt til kongens
øjenlæge, og da han efter en rejse til Stockholm vendte
tilbage til København 30. januar 1752, skrev pressen:

Hr. Ridder Taylor, som har åbnet manges Øye

Er kommen igen, vil mangen Blind fornøye

Jo fleere Øyen han gir Lys, jo mildere

Seer alle Folk ham an, som hielper dem at see.

Efter et par uger forlod han landet og rejste til Rus-
land.

Okulisterne var utvivlsomt personer med godt
håndelag, men samtidig levede de i en verden, hvor
den enes brød, blev den andens nød. Kom to til sam-
me by, måtte den ene rejse igen.

Man forstår let på denne beskrivelse af en af tidens
okulister, at Heuermann var af en ganske anden støb-
ning. Det største afsnit i hans lærebog om øjensyg-
domme handler om stæroperation. I begyndelsen
holdt Heuermann sig til tidens kendte reklination
(eller depression), som europæisk medicin kendte den
fra Celsus og Galen i de første århundreder efter vor
tidsregning. Heuermann var ikke begejstret over de
resultater, der opnåedes med reklination. Han fandt,
at af over 50 personer opereret af Christian Gottlieb
Cyrus (en anden berømt okulist) og af John Taylor,
var kun seks blevet helbredt, idet linsen hos de fleste
efter 4-5 uger atter steg op i pupillen. Heuermann
havde selv opereret tre patienter med reklination,
hvoraf kun én vedblev at kunne se.

Da han således ikke havde set gode resultater efter
reklination, lå det nær for at gribe det store frem-
skridt, der netop var sket. Daviels resultater var blevet
kendt i 1753, og Heuermann omtaler metoden i sin
lærebog fra 1756. Metoden beskrives udførligt og
enkelte modifikationer omtales, blandt andet en re-
duktion i antallet af instrumenter. Heuermann fore-
tog den første operation i 1755 på en omtrent 60-årig
mand, der havde været blind på det ene øje siden 1712
og havde fået stær på det andet 12 år senere. Heuer-
mann så, at han havde moden stær på begge øjne og
tilbød at operere ham. Patienten blev anbragt i en stol
lige mod lyset, og Heuermann lod en assistent, som
stod bag patienten, løfte øvre øjenlåg. Selv trak han
nederste øjenlåg ned med pege- og langfinger, hvoref-
ter han med kniven i den anden hånd åbnede horn-
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hinden med et snit. Herved udtømtes naturligvis
kammervæsken, og stæren pressede sig frem i pupil-
len. Den blev dog bag regnbuehinden, indtil han med
de to fingre trykkede en smule mod øjet. Herved
sprang stæren så hurtigt ud, at den faldt på gulvet,
inden han var i stand til at forhindre det. Han lod
straks patienten lukke øjet ”for at kunne opsøge
stæren” og for at forhindre, at mere skulle flyde ud. Da
patienten herefter kunne se tagstenene på huset lige
overfor, forbandt han øjet. De første dage sivede der
kammervand frem, men på fjerde dag lukkede såret
sig, og i tredje uge var patienten fuldstændig rask. Han
kunne færdes alene på gaden.

Heuermann foretog efterfølgende flere ekstraktio-
ner, men opgav dog ikke de gamle metoder, hverken
medicinske eller kirurgiske. Han havde således opere-
ret det ene øje på en vagtmester, men dog ikke uden
problemer. Da der kom stær på det andet, ”forsøgte
han at standse stærens fremskridt ved at behandle
ham i over 8 uger med kviksølv tilsat regnormepulver.
Det hjalp også ganske godt”, men dog ikke så meget, at
operation kunne undgås. Da øjet måtte opereres, valg-
te Heuermann reklinationen, thi stærens størrelse vil-
le bevirke, at den ikke så let steg op igen. Heuermann
konkluderede, at Daviels ny metode ikke i alle tilfælde
var at foretrække for operation med nålen, og at ope-
ration med nål havde været mere tjenlig hos hans
første patient.

Vi ser således, at det gik i Danmark, som det var
sket i Frankrig, at ekstraktionsteknikken vakte stor op-
mærksomhed, men at lægerne viste konservatisme og
ikke umiddelbart opgav, hvad fortiden havde lært
dem.

Udviklingen efter Daviel 

Det varede mere end 100 år, førend ekstraktionens
overlegenhed over for reklinationen blev generelt
anerkendt i Europa (Koelbing 1985). I begyndelsen af
1800-tallet fremkom stadig mange modifikationer og
forbedringer af både reklinationsteknik og ekstrakti-
onsmetode, inden Daviels operation var endelig aner-
kendt som den bedste. Således skriver Anton Rosas
(1791-1855) i sin lærebog fra 1838, at nok er ekstraktio-
nen at foretrække, men der er dog tilfælde, hvor rekli-
nation af stæren bør overvejes. Men i 1874 kunne
Harald Philipsen (1839-1892) i sin lærebog om Øiets

Sygdomme skrive, at ekstraktion efter tidligere at have
været en næsten exceptionel operation, nu, da dens
teknik var blevet betydeligt forbedret, var avanceret til
at være hovedmetoden. De forskellige forbedringer
hindrede dog ikke, at den kendte engelske oftalmolog
Arnold Sorsby (1900-1980) så sent som i 1948, 200 år
efter den første ekstraktion, skrev: ”Den radikale be-
handling af stær, som man praktiserer i dag, er i bund
og grund Daviels metode”.

Heuermann forsøgte som nævnt at hindre den
fremadskridende uklarhed af linsen ved behandling
med kviksølv og regnormepulver, og som han skrev
”ikke uden fremgang”, og naturligvis er mulighederne
for at forebygge stær til stadighed blevet udforsket.
Forsøgene har været mangfoldige, lige fra Tobias’ ind-
drypning af fiskegalde i faderens blinde øje (omtalt i
Tobits Bog fra omkring år 400) til vore dages biokemi-
ske undersøgelser, men resultaterne har hidtil alle
været skuffende. Mange overvejelser har også været
gjort, om hygiejniske forholdsregler kunne modvirke
kataraktudviklingen, f.eks. beskyttelse mod ultravio-
let bestråling eller mod toksiske påvirkninger. Men til
i dag, og det vil sige gennem nær ved 4.000 år, har den
eneste effektive behandling været kirurgisk. Teknik-
ken har de seneste årtier gennemgået en fantastisk ud-
vikling, og metoden er i dag meget elegant og sikker.
Dette må også kræves, for med en operationsrate i
vestlige lande på op mod 1% af befolkningen pr. år
betyder det, at der globalt er et behov for omkring 50
millioner stæroperationer hvert eneste år.

Vi indser i dag, at det var en imponerende og bane-
brydende operation, som Jacques Daviel udviklede og
indførte i midten i oplysningstiden.
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Georg Heuermann (1723-1768) blev født i Oldesloe i
det sydlige Holsten i 1723. Hans forældre var rådmand
Jürgen Heuermann og Maria Goden. Det var menin-
gen, at han skulle studere, men på grund af stor inter-
esse for kirurgi kom han ikke på universitetet i første
omgang. Muligvis var han i lære hos en kirurg i Hol-
sten, inden han 20 år gammel i 1743 kom til Køben-
havn for at uddanne sig på Teatrum anatomico-
chirurgicum, et amfiteater med plads til 200 tilskuere.
Her blev de kommende kirurger oplært. I efteråret
1746 underkastede Heuermann sig en tentamen i kir-
urgi, hvilket var en prøve, som skulle bestås af de stu-
derende for at opnå en ansættelse. For Georg Heuer-
mann var den forestående ansættelse formentlig en
stilling på universitetet som undervisningsassistent.

Den kirurgiske verden 
i 1600-tallet

I den verden, Georg Heuermann trådte ind i under sin
uddannelse i København, blev kirurgerne slået i hart-
korn med bartskærerne. De var ikke læger, idet læger
blev uddannet på universitetet, mens bartskærerne
var barberer, som fik en praktisk kirurgisk uddannelse
uden relation til universitetet. I 1621 søgte Christian IV
(1577-1648) at skaffe bartskærerne adgang til universi-
tetet, men det måtte opgives, da professorerne kun
ville forelæse på latin, som barbererne ikke forstod
noget af. Formentlig for at have nogen kontrol med
bartskærerne blev det i 1688 besluttet, at de i ældre
mestres nærværelse skulle bestå en eksamen ved fa-
kultetet for at kunne optages i bartskærerlavet. I 1699
havde bartskærerne fået deres eget anatomikammer
til undervisning i Admiralgade, og i 1736 oprettedes
Teatrum anatomico-chirurgicum i Købmagergade.

Hvad lægerne angår, var det ved en Medicinalfor-
ordning fra 1672 bestemt, at ingen læge måtte prakti-
sere i kongens riger og lande, med mindre han havde
taget den medicinske doktorgrad, som blev betragtet
som den afsluttende lægeeksamen ved det medicinske
fakultet. Der var i praksis ikke en fuldstændig adskil-
lelse mellem kirurger eller bartskærere og læger.

Medicinens status og udvikling 
i 1700-tallet

I begyndelsen af 1700-tallet var den lægelige viden og
kunnen meget begrænset. Lægen kunne spørge til pa-
tientens sygehistorie, få oplysninger om symptomer
og danne sig et skøn over helbredstilstanden. Der blev
sjældent brugt diagnostiske hjælpemidler, som måling
af temperatur eller puls. Undervisning af medicinstu-
derende og yngre læger var hæmmet af, at der kun var
få eller ingen hospitaler; patienterne lå syge i hjem-
met.

Behandling foregik efter gamle traditioner. Ud-
rensning af legemet ved åreladning, kopsætning og
lavementer. Åreladning foregik ved hjælp af en kniv,
medens kopsætning var en anden mulighed for at
udtømme blod. Via en opvarmet blodkop placeret på
huden dannedes en lille blodansamling, som blev åb-
net med små knive, og igler placeret på huden kunne
ligeledes udsuge blod. Lavement blev givet med sprøj-
te. Af medikamenter anvendtes mange forskellige,
men kun få som havde en kendt virkning. Kviksølv
brugtes mod syfilis, kinin mod malaria, og opium var
det eneste kendte stof, som kunne hjælpe på smerter.

I slutningen af 1600-tallet og igennem 1700-tallet
opstod der stærke reformbevægelser i den medicinske
verden, hvor meget af lægernes og kirurgernes virke
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var baseret på gamle græske og romerske traditioner.
Det blev der lavet om på nu. Oplysningstiden gjorde
sin entre, og med den erstattede fornuften efterhån-
den de forudfattede meninger. Medicinen blev syste-
matiseret af blandt andre Herman Boerhave (1668-
1738), som blev kaldt den hollandske Hippokrates, og
han var især kendt som en fremragende underviser.
En anden systematiker var Friedrich Hoffmann (1660-
1742) fra Halle, som fremhævede, at medicin var en
erfaringsvidenskab, og inden for anatomien øgede
Antonio Maria Valsalva (1666-1723) og Antonio Scar-
pa (1752-1832) fra Italien vores viden om anatomi, og
Giovanno B. Morgagni (1682-1771) fra Padova i Italien
var foregangsmand inden for det nye fag, patologisk
anatomi, hvor man studerede de forandringer i anato-
mien, som var forårsaget af sygdom.

Fysiologien, der var et af Georg Heuermanns ar-
bejdsområder, var efter William Harveys (1578-1657)
opdagelse af blodets kredsløb, kommet på rette vej.
Næst efter Harvey betragtes Albrecht von Haller
(1708-1777) som den eksperimentelle fysiologis fader.
Haller var født i Bern og arbejdede i mange år i
Göttingen, inden han på sine gamle dage vendte tilba-

ge til Schweiz. Han var meget produktiv og arbejdede
med nerveirritabilitet og sensibilitet som de vigtigste
områder. Han citeres for at have udtrykt at, ”man skal
gå til arbejdet uden forudfattede meninger”.

Kirurgien internationalt 
i 1700-tallet

Kirurgernes ønske om en adskillelse fra barbererne
fortsatte ind i det 18. århundrede. I Frankrig forsøgte
man at sammenslutte kirurgi og medicin, men det
mislykkedes. I stedet blev kirurgien et selvstændigt fag
og blev ligestillet med medicin omkring 1743. Der
oprettedes et kirurgisk akademi, Academie royale de
chirurgie, som blev ledet af en generaldirektør. Denne
model blev senere fulgt i mange lande. Der var velvilje
over for kirurgerne, da der var brug for mange kirur-
ger til hæren og flåden. De kendteste franske kirurger i
dette århundrede var Jean Louis Petit (1674-1750) og
Pierre Joseph Desault (1744-1795).

Edmé Gilles Guyot (1706-1786) opfandt tubakatet-
ret til at skaffe luftpassage gennem det eustatiske rør
mellem svælget og øret i 1724, og i 1742 foretog Julien
Busson (1717-1781) paracentese, det vil sige at skære
hul på trommehinden for at få betændelse eller væske
ud af mellemøret. Den første opmejsling af øret blev
foretaget af Jean Louis Petit, men den første beskrivel-
se af operationen foreligger fra Georg Heuermanns
hånd.

I England blev kirurgien skilt fra barbererne ved
en parlamentsbeslutning i 1745, og kirurgerne danne-
de deres egen organisation, Royal Society of Surgeons,
som stadig eksisterer. John Hunter (1728-1793) fra
Skotland regnes for Europas betydeligste kirurg i den
tid. Sammen med sin bror William Hunter (1718-1783)
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Fig. 1 Georg Heuermann blev uddannet som kirurg og

senere læge i København. Professor designatus ved

Københavns Universitet.

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:12  Side 246

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



hævede han kirurgien til en videnskabelig disciplin,
som bygger på anatomi, fysiologi og patologi. Deres
store samling af patologiske anatomiske præparater
kan ses den dag i dag på The Hunterian Museum i
London.

Kirurgi og medicin i Danmark 

Naturvidenskabelig og medicinsk forskning var næ-
sten ikke eksisterende i begyndelsen af 1700-tallet. I
København nedbrændte universitetets bygninger i
1728 ved den store ildebrand, som hærgede byen. Det
varede 12 år, før et nyt anatomikammer var i funktion.
I 1739 blev Balthazar Johannes de Buchwald (1697-
1763), søn af Johannes de Buchwald (1658-1738), pro-
fessor ved Københavns Universitet. Han blev doktor i
medicin i 1720 og varetog som professor med en ind-
sigt i kirurgien, som ellers var bartskærernes område,
undervisningen i anatomi og kirurgi. Men der var
problemer med at skaffe kadavere til anatomiunder-
visningen, fordi kirurgerne havde fået alle kadavere i
den tid, universitetet ikke havde noget anatomikam-
mer. Kirurgerne blev som nævnt undervist på Thea-
trum anatomico-chirurgicum, og det skete nu under
ledelse af generaldirektøren for kirurgien Simon Crü-
ger (1687-1760), der var uddannet barberkirurg. Han
havde tidligere været skibskirurg og regimentskirurg,
inden han blev livkirurg for Frederik IV (1671-1730),
men i 1728 faldt han i unåde og rejste til Paris, hvor han
mødte datidens berømte kirurger og hørte om de nye
reformer, og da han efter et par år i udlandet vendte
hjem, blev han i 1731 livkirurg for Christian VI (1699-
1746). I denne position var det muligt at blive general-
direktør for alle kirurger i landet og chef for al kirur-
gisk undervisning. Det var ham, der fik gennemført

byggeriet af Theatrum anatomico-chirurgicum med
plads til 200 tilhørere og med et ”anatomisk bord” i
midten, et bord der kunne drejes, så alle kunne se,
hvad der foregik. Medicinerne eller lægerne proteste-
rede, uden at det havde nogen effekt, og striden mel-
lem kirurger og medicinere fortsatte i mange år.

Efter ti års stilstand i naturvidenskabelig forskning
indtrådte en ændring i forbindelse med den forbedre-
de økonomiske situation i landet. Videnskabernes Sel-
skab var en privat institution, oprettet i 1742 og støttet
af det offentlige. Der var blandt ledende medlemmer
af regeringen og progressive godsejere en forståelse
for, at vejen til fremskridt var forskning. Collegium
medicum, landets første centrale organ for medicin,
kirurgi og apotekervæsen, blev oprettet i 1740, uden at
striden mellem kirurger og medicinere ophørte. Ki-
rurgerne havde ved byggeriet af Theatrum anatomi-
co-chirurgicum fået den største uddannelsesinstituti-
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Fig. 2 Forside af Heuermanns lærebog i kirurgi, 3. bind.

Første udgave udkom i 1757.
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on, og det var kirurgerne, som var deltagere i planlæg-
ningen af bygningen af landets største hospital, Frede-
riks Hospital, der åbnede i 1757. Her blev medicinerne
ikke involveret. I 1785 blev kirurgerne samlet i Acade-
mia chirurgorum regia, og dette kongelige kirurgiske
akademi fik fra 1787 til huse i Bredgade. Kirurgerne var
nu blevet ligestillet med lægerne og socialt accepteret
med samme rang. De følgende 50 år blev der uddan-
net 800 kirurger fra akademiet, men kun 200 læger fra
fakultetet.

Heuermanns videre uddannelse

Som nævnt var Georg Heuermann kommet til Kø-
benhavn i 1743, og han bestod en tentamen i kirurgi i
efteråret 1746. Han blev assistent for universitetets
professor Buchwald og deltog i undervisningen. Hvor
meget den lange strid mellem kirurger og medicinere
betød for Heuermann i hverdagen, er ikke klarlagt,
men han har vel fornemmet, at der var flere døre åbne,
hvis han tog en lægeeksamen. Han blev stimuleret af
det akademiske miljø og påbegyndte det medicinske
studium.

Immatrikulationen fandt sted 30. september 1748,
og et år senere forsvarede Heuermann sin disputats:
De lingua humana. Dette var afslutningen på hans

lægestudium, og han fik doktorgraden ved universi-
tetsjubilæet den 30. oktober 1749 i anledning af det
Oldenborgske kongehus’ 300-års regeringsjubilæum.

Det var kun en til to % af en fødselsårgang, der
blev optaget som studerende på universitetet, af kan-
didaterne udgjorde teologerne 67%, mens juristerne
udgjorde 30%. Derfor blev universitetet også kaldt
’præsteskolen’. Dertil kom, at mange af de studerende
var præstesønner, og antallet af studerende ved det
medicinske fakultet var meget beskedent. Således
udgik der kun 96 kandidater fra det medicinske fakul-
tet i perioden 1732-1788, det vil sige mindre end to læ-
ger om året. Undervisningen ved det medicinske
fakultet blev forestået af to professorer samt deres
assistenter eller prosektorer. Hertil nogle med titlen
professor designatus. Disse var extraordinære profes-
sorer og kunne regne med at blive professorer, når der
blev et professorat ledigt, men stillingen var ulønnet.

Georg Heuermann virkede allerede som undervi-
ser ved universitetet via sin ansættelse som prosektor,
inden han havde afsluttet sit lægestudium. Det er im-
ponerende, at han kunne opnå en sådan ansættelse.
Han må have været meget velbegavet, flittig og have
tilegnet sig stor viden. Dertil kommer, at han må have
haft evnen til promovere sig selv. Når det yderligere
oplyses, at professor Buchwald ikke holdt sine forelæs-
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ninger, men overlod dem til prosektor, så har Heuer-
mann været den reelle underviser ved universitetet i
anatomi, fysiologi og senere i kirurgi gennem en år-
række.

Samtidig med undervisningen ved universitetet
skrev Georg Heuermann lærebøger. Først udgav han
en lærebog i fysiologi i fire bind og på 3.000 sider.
Bøgerne var skrevet på tysk og blev udgivet på et for-
lag i Leipzig i årene 1751 til 1755. I sine fysiologiske
arbejder er Heuermann af samme opfattelse og me-
ninger som Albrecht von Haller fra Göttingen, og da
Heuermann aldrig rejste udenlands, må han have
kommunikeret pr. brev med Haller, som angiveligt
også satte pris på Heuermanns arbejder. Ud over lære-
bogen i fysiologi skrev Heuermann en lærebog i kirur-
gi, som mellem 1753 og 1757 udkom i tre bind og 1800
sider på tysk, et sprog som de danske kirurger forstod.
Lærebøgerne var baseret på omfattende litteraturstu-
dier og eksperimenter. Heuermann opstiller otte
punkter, som må følges i studiet: Man må 1. undersøge
delenes struktur nøje; 2. dertil benytte sig af forskellige
håndgreb foruden dissektion – blandt andet må man
foretage injektioner i blodkar og kirtler; 3. tage sin til-
flugt til undersøgelser på dyr; 4. iagttage det levende
menneske i sund og syg tilstand; 5. anstille forsøg såvel
på levende dyr som på lig; 6. benytte kemi og fysik; 7.

nøje studere forandringer under sygdom; og 8. drage
analogislutninger fra et organ til et andet. Det var nye
principper i videnskaben. Man kan undre sig over, at
han kunne overkomme dette kæmpearbejde med at
skrive næsten 5.000 sider lærebogstekst på seks år. Det
foregik på den måde, at Georg Heuermann dikterede
sine forelæsninger, hvorefter han gennemlæste teksten
inden trykning. Hans kirurgiske lærebog kom i mange
udgaver, og 30 år efter første udgivelse anbefaledes
lærebogen i kirurgi fortsat i Tyskland som værende
blandt de bedste lære- og håndbøger.

Ved siden af sin undervisning havde Heuermann
også patienter. Hans praksis var stor, og han brugte
mellem tre og fire timer daglig til patientbesøg. Han
må have været dygtig, da der er beretninger om, at han
blev tilkaldt, når kolleger havde særlige problemer i
diagnostik eller behandling. I 1753 eller 1754 blev
Heuermann kaldt til Bornholm i anledning af stift-
amtmand grev Christian Ditlev Reventlows (1710-
1775) sygdom. Ved samme lejlighed behandlede han
mere end 50 feberpatienter, da der ikke ellers var
nogen læge, kirurg eller apoteker på øen.

Heuermann søgte i 1752 om lønforhøjelse ud over
de 100 rigsdaler, som han fik som prosektor, eller om
at nyde en bestilling som demonstrator og lærer i ana-
tomi og kirurgi og siden ved forefaldende vakance at
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Fig. 3 Instrumentkasse med kirur-

giske instrumenter, 1790’erne.

Fig. 4 Behandling af patienter med

elektricitet. Lorentz Spengler, 1754.
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blive medicinsk professor. På denne ansøgning findes
et langt svar fra fakultetet, underskrevet af professo-
rerne Buchwald og Christian Lodberg Friis (1699-
1773). Heuermanns ansøgning blev ikke vel modtaget;
måske var han avanceret for hurtigt? Det, at hans lære-
bog i fysiologi ikke tillægges betydning, og at han ikke
kan formulere sig på latin, er nogle af argumenterne
for afslag på ansøgningen. Heuermann var formentlig
betydelig dygtigere og mere vidende end underskri-
verne, men latinen var et svagt punkt, og det blev der
lagt vægt på i den tid.

Heuermann fortsatte som prosektor og lærebogs-
forfatter. Hans kirurgiske evner var gode, han er den
første i Skandinavien, som udfører opmejsling eller
trepanation af processus mastoideus i behandling af
kronisk ørebetændelse og katarraktoperationer gen-
nem hornhinden. Det må have været et travlt liv med
behandling af patienter, undervisning, skrivning af
lærebøger, læsning af meget fagrelateret litteratur og
udvikling af nye operationsmetoder.

Betændelse i forbindelse med operationer var dati-
dens store problem. Der var mange indgreb, kirurgen
ikke turde udføre, da der ofte opstod infektion efter

operationen, noget som kunne være livstruende. Et
andet problem var, at man ikke havde anæstesi eller
narkose, hvad der betød, at kirurgen altid var i tids-
nød, da der var grænser for, hvor længe en patient
kunne udholde operationssmerter.

Det anføres om Heuermanns kirurgiske evner, at
han må have hørt til de lykkelige operatører, der
kunne foretage sig så at sige alt, uden at der udvikledes
større infektioner. En af grundene til dette er måske, at
han i modsætning til de fleste andre af datidens kirur-
ger anvendte tør sårbehandling eller spirituøse for-
bindinger. Hvis folk ville benytte salve, rådede han til
at bruge den uden på den tørre forbinding. Heuer-
mann foretog ledoperationer og åbnede bughulen,
hvad der var usædvanligt på den tid, for som han
siger: ”er det ikke bedre at snitte et lille hul i maven og
tarmen end at se patienten crepere?”

Heuermann fortæller selv, hvad en behjertet kirurg
kan udrette. Et par af byens kendteste kirurger lod
ham vide, at de havde opgivet et lille to-års barn og
henstillede til ham at se til det. Han kom der alene, un-
dersøgte barnet, fandt højt oppe på pungen en lille
gangrænøs (angrebet af koldbrand) plet og en stærkt
udspilet urinblære. Han punkterede blæren over sym-
fysen (leddet mellem de to skamben), hvorved urinen
sprøjtede ham på brystet. Han førte en finger ind i
blæren og følte ved urinrøret en sten, som han ikke
kunne få fat i, da den gled bort fra ham. Femte dagen
efter udskiltes stenen gennem det gangrænøse parti,
og 14 dage efter var barnet rask.

Behandling med elektricitet

I 1750’erne blev det moderne at behandle patienter
med elektricitet. Forud for dette var gået bygning af
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elektricitetsmaskiner, og viden herom nåede til Kø-
benhavn, hvor lektor i matematik for søkadetterne
Christen Hee (1712-1782) underholdt den kongelige
familie med elektricitetens specielle virkninger i 1744.
Behandling af patienter med elektricitet blev foretaget
af blandt andre kongelig kunstdrejer Lorenz Spengler
(1720-1807), og det var alle mulige forskellige lidelser,
som blev behandlet – og en gang imellem blev patien-
terne raske. Det fungerede vel på samme måde som
akupunktur i vore dage! Spengler behandlede op til 30
patienter hver aften, og beretninger om helbredelse af
forskellige lidelser kunne læses i den avis, der senere
blev til Berlingske Tidende, ligesom Spengler skrev en
bog om elektricitetsbehandlingen.

Professor Christian Gottlieb Kratzenstein (1723-
1795) var kaldt til Danmark for at undervise i medicin
og eksperimental fysik i 1753. Kratzenstein var udlært i
Halle i Tyskland og havde været professor i Skt. Peters-
borg i nogle år. Der var på den tid stor interesse for
større behandlingskapacitet med elektricitet. Således
skriver dr. Carl Jensenius (1726-1795):

”… om majestæten ville støtte hans elektrotherapeutiske un-

dersøgelser for … en offentlig indretning vilde blive særdeles

nyttig for dem som ellers i deres fattigdom gik hjælpeløse hen

… Og når vi tillige ser hvor stor nytte den offentlige elektrifice-

ring har tilvejebragt i Sverige, i Rusland og andre steder”.

Kratzenstein havde mange forskellige opgaver ved
universitetet. Ud over at forske i elektricitet skulle han
fornemme elektricitetens virkning på forskellige syg-
domme. Den 21. januar 1754 kan man derfor læse i avi-
sen, at ”… alle som håber at få en svaghed kureret med
elektricitet er velkomne fra den 4. februar, mandage,
onsdage og fredage mellem klokken 4 og 6, hvor alle

vil blive betjent under hensyn til deres sygdom”. Det er
uvist, hvor længe Kratzenstein fortsatte sine behand-
linger, men han synes at have stoppet i løbet af et år
eller to. Der er ikke mange oplysninger om resultater-
ne af hans behandling. Kratzenstein synes i denne for-
bindelse mere at være initiativtageren og teoretikeren.

Der var flere beretninger om, at døve var blevet
hørende ved elektrisk stimulation. Om denne be-
handling skriver Georg Heuermann i sin lærebog i
kirurgi, 3. bind:

”Den fuldstændige døvhed er i almindelighed forbunden med

stumhed, hvor den er til stede ved fødslen, men er den først

indtrådt efter at patienten kan tale, så kan talen undertiden

bevares. Men i begge tilfælde plejer helbredelse at være meget

vanskelig, fordi døvheden består i en fuldstændig ødelæggelse af

hørenerven på grund af betændelse i labyrinten eller ødelæggel-

se af øreknoglerne i trommehulen eller af selve trommehinden,

thi i disse tilfælde er brugen af alle medikamenter forgæves.
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Fig. 6 Simon Crüger 1687-1760. Generaldirektør for 

kirurgien.
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Men når det kun er ’eine Verstopfung in den Nerven-Fibergen’,

som er skyld deri, så plejer elektricificering af hovedet bag ører-

ne osv. ofte at være tjenlig, hvorfor man ikke skal forsømme

brugen deraf, når tidligere nævnte midler ikke vil hjælpe”.

Dette er et eksempel på Heuermanns fornuftige ræ-
sonnementer, og ud fra vor viden i dag er hans ræson-
nement helt korrekt. Man kan ikke få patienten til at
høre, hvis det er mellemøret, som er ude af funktion;
det kan elektriciteten ikke kurere. Han kender ikke til
detaljer i nervefysiologien, men han fornemmer, hvor
problemet er, og giver de rette indikationer for be-
handlingen.

Georg Heuermanns sidste år

Der var ikke nogen lønforhøjelse eller udnævnelse til
et højere trin på den akademiske stige for Heuer-
mann. Han fortsatte sit arbejde som prosektor med
undervisning og lærebøger, men i 1756 blev en af hans
elever, Christian Friis Rottbøll (1727-1797), udnævnt
til professor designatus ved det medicinske fakultet,
kun halvandet år efter at have bestået lægeeksamen.
Heuermann har vel følt sig forbigået og søgte væk fra
universitetet.

I forbindelse med frygt for krig med Rusland
mobiliserede den danske hær i Holsten, og Heuer-
mann søgte en stilling som medicus ved lazaretterne
og blev ansat. De følgende fem år var Heuermann i
Holsten og samlede megen viden og erfaring ved de
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ca. 5.000 patienter, han så i tiden 1758-1763. Han skrev
derom i Vermischte Bemerkungen, som udkom i to
bind.

1760 døde generaldirektøren for kirurgi Simon
Crüger, og han blev efterfulgt af Carsten Wilhelm
Heinrich Hennings (1716-1794). Det var en stilling,
Heuermann ikke kunne få, da han ikke havde taget
den kirurgiske eksamen. Men et par måneder senere
blev Heuermann udnævnt til professor designatus ved
universitetet, uden at oprykningsretten til et egentligt
professorat er omtalt.

Der blev ikke krig i Holsten, og i 1763 vendte Heu-
ermann tilbage til København. Han blev den øverste
medicinske rådgiver for hæren, fik flere gange lønfor-
bedringer og blev læge for slaverne, det vil sige indsat-
te i Stokhuset, et fængsel på Østervold. Heuermann
genoptog sin undervisning og udgivervirksomhed. I
1764 blev han gift med en af Københavns rigeste unge
damer, Maria Dorothea Gustmeier. Et par år senere
købte han en ejendom efter den engelske gesandt på
Nørregade med 14-15 værelser og staldrum til syv
heste. Han fik tre børn, to drenge og en pige. Den ene
søn blev uddannet kirurg, men døde ung. Den anden
søn forsvandt 10 år gammel, og datteren døde ugift.
Georg Heuermann døde i december 1768 af inflam-
mationsfeber kun 45 år gammel. Han blev begravet på
St. Petri kirkegård; der findes ingen gravsten fra hans
grav.

På mange måder synes Georg Heuermann at have
haft en fantastisk karriere. Han kom som ung til Kø-
benhavn og viste, at han kunne bestå en kirurgisk ten-
tamen. Han valgte at læse videre til læge, og tre år efter
havde han skrevet disputats og var læge. Inden han

blev færdig som læge, underviste han andre lægestu-
derende og kirurger i anatomi og fysiologi. Han skrev
omfattende lærebøger i fysiologi og kirurgi. Samtidig
fik han etableret en større praksis, og hans faglige om-
dømme som læge var fint. Han må have været meget
velbegavet og dertil flittig. Han var oplyst og synes at
have tænkt rationelt. Endelig har han tilsyneladende
haft store evner som kirurg og har etableret nye kirur-
giske behandlingsmetoder.

Georg Heuermann opnår at blive udnævnt til pro-
fessor designatus i 1760. Han er formentlig den frem-
meste kirurg og læge i sin tid, forsker, underviser såvel
læger som kirurger og skriver lærebøger. Men han bli-
ver ikke respekteret af universitetsprofessorerne eller
universitetet. Der har været gisnet om årsagen eller
årsagerne, men en god forklaring kendes ikke. Måske
var han for oplyst for det teologistyrede universitet.
Han er delvis ukendt for eftertiden, svært at forstå
eller forklare.
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Fig. 7 Kgl. Kirurgiske Akademi

(midt i billedet – i baggrunden to af

Frederiks Hospitals pavilloner).

Fig. 8 Heuermanns øjenoperations-

instrumenter.
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Vaccination defineres i dag som den forsætlige indgift
af modificeret smitstof for at opnå fuld eller delvis
immunitet mod en bestemt sygdom. Begrebet har ud-
viklet sig fra indpodningen på mennesker af ko-kop-
per, en beslægtet sygdom hos kvæg, der resulterede i
en delvis beskyttelse mod de rigtige kopper. Indpod-
ningen af ko-kopper, vaccination (af latin vacca, ko),
udsprang af den forsætlige indpodning med ægte
kopper, variolation. Koppeindpodningen blev accep-
teret af lægevidenskaben som et forbyggende middel i
det 18. århundrede. Metoden introducerede et helt nyt
koncept i afværgelsen af smitsomme sygdomme, ud-
fordrede lægernes sygdomsforståelse og krævede nye
etiske overvejelser. Procedurens nytte blev dokumen-
teret ved en statistisk bearbejdelse af de opnåede 
resultater. Lægerne skulle beherske omgangen med
smitstof, og isolationsprocedurer måtte gennemtæn-
kes på ny. Koppeindpodningen formåede ikke af-
gørende at bekæmpe koppesygdommen, men må alli-
gevel betegnes som en af oplysningstidens vigtigste
medicinske erkendelser.

Pesten var den store epidemiske sygdom i middel-
alderen og renæssancen. Den sidste pestepidemi ram-
te København i 1711 med voldsom styrke, men herefter
forsvandt den egentlige pest fra Danmark. En række
andre smitsomme sygdomme kom derfor i forgrun-
den, hvoraf koppesygdommen var den alvorligste.
Kopperne er nu udryddet, det sidste naturlige tilfælde
forekom i Somalia i oktober 1977, og det forhåbentlig
sidste dødsfald skete som følge af laboratoriesmitte i
England i 1978.

Kopper (variola) er en virussygdom med et karak-
teristisk hududslæt og en anseelig dødelighed. Smit-
ten er luftbåren og optages i åndedrætsorganerne.
Efter en inkubationsperiode på 10-14 dage debuterer

sygdommen med pludseligt indsættende høj feber og
hovedpine. Det karakteristiske udslæt kommer efter
nogle dages sygdom og vokser i løbet af en uge til små
væskefyldte blærer eller pustler [Fig. 1]. I den pustu-
lære fase af sygdommen vender feberen tilbage, i fata-
le tilfælde indtræder døden efter 10-16 dages sygdom.
Patienter med alvorlig koppesygdom har påvirket
bevidsthed og er op til vor tid blevet betegnet som
toksæmiske, altså med gift i blodet. Kopperne er ty-
pisk mest talrige i ansigtet og kan være helt sammen-
flydende. Den ældre medicinske litteratur lagde stor
vægt på, om kopperne var konfluente. Denne obser-
vation er bekræftet af undersøgelser i Indien fra det
20. århundrede, hvor konfluerende kopper havde en
dødelighed på 60% og adskilte kopper en dødelighed
på 10%. Efter 14 dage tørrede pustlerne ud og efterlod
de typiske koppear.

Koppesygdommen fandtes endemisk i den danske
befolkning i 1700-tallet. Bevarede mortalitetslister fra
København 1749-1800 viser, at intet år er uden koppe-
dødsfald. Karakteristisk for sygdommen i denne peri-
ode er imidlertid de tilbagevendende koppeår med
mange hundrede dødsfald. Disse epidemier har et
lokalt tilsnit og genfindes ikke for de tilsvarende år i
opgørelser fra de store byer i vore nabolande. I alt er
registreret 12.315 koppedødsfald i København 1749-
1800, eller ca. 8% af samtlige døde. Københavns sti-
gende befolkningstal i perioden skyldtes tilflytning, da
der i hovedstaden var flere dødsfald end fødsler. Man-
ge af tilflytterne må have overlevet deres koppeangreb
på fødeegnen, og koppedødeligheden i provinsen kan
derfor have været større end i hovedstaden.

Koppesygdommens gamle danske navn, børne-
kopper, beskriver for det første, at sygdommen var
skiftet fra en epidemisk til en endemisk sygdom, men

255k o p p e i n d p o d n i n g e n  i  d a n m a r k

18
N I E L S  N Ø R S K O V - L A U R I T S E N

Koppeindpodningen i Danmark 
i det 18. århundrede

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:12  Side 255

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



også at den blev opfattet som en given prøvelse, der
skulle gennemleves. Når der i området var tilvokset en
modtagelig børneflok, ville sygdommen angribe med
sine svære omkostninger. Nogle år senere var et nyt
kuld modtagelige individer vokset frem, og et nyt kop-
peår kunne ventes. I isolerede befolkninger som i
Grønland eller på Island fandtes kun den epidemiske
variant af sygdommen, og koppeepidemier kunne
medføre enorme tab af menneskeliv.

Den forsætlige smitte med kopper

Ideen med at pådrage sig – eller sine børn – de uund-
gåelige kopper på et gunstigt tidspunkt har været ud-
bredt i forskellige kulturer. Professor Thomas Bartho-
lin (1616-1680) ved Københavns Universitet er den før-
ste, der i den europæiske litteratur nævner den for-
sætlige pådragelse af koppesygdom (se kapitlet om
Thomas Bertholin, s. 207). Han kender til almuens køb
af kopper, men nævner det blandt de almindelige fejl-
tagelser på linje med at nedsvælge en recept. Bartholin

beskriver ikke omstændighederne ved koppekøb, og
det kan ikke afgøres, om der har været tale om naturlig
koppesmitte, eller om den danske folkemedicin har
anvendt ritualer, der kan have mildnet sygdommen.
Fra senere århundreder fortælles, at børnene delte
seng med en koppesyg, eller at koppepus smurtes på en
mønt, der blev bundet om arm eller ben.

I det 18. århundrede accepterede de europæiske
læger den forsætlige indpodning af kopper som en
forebyggende procedure. Baggrunden for det mildere
forløb af de indpodede kopper er ikke fuldstændigt
afklaret, en god sundhedstilstand hos patienten og
anvendelse af smitstof fra milde, endemiske tilfælde
kan have spillet en rolle. Det afgørende har formentlig
været smitstoffets introduktion under huden eller i
næseslimhinden, i modsætning til de naturlige kopper
der indåndes og optages gennem lungerne. Ved ind-
podning af koppematerie i huden indtræder feber og
udslæt tidligere og varer kortere end ved de naturlige
kopper. Typisk fremkom en alvorlig primærlæsion
ved indpodningssåret [Fig. 2], mens det generalisere-
de koppeudslæt var mildt og med færre pustler.

Procedurerne for den koppeindpodning, der blev
introduceret i Europa i begyndelsen af det 18. århun-
drede, var den kinesiske metode, der anvendte ind-
blæsning af pulveriserede koppeskorper i næsen, og
den tyrkiske metode (formentlig overtaget fra Indi-
en), der introducerede materie fra koppepustler i
hudsår. Den engelske ambassadør i Konstantinopel
lod sin 6-årige søn koppeindpode i 1717. Moderen,
lady Mary Montagu (1689-1762), var i sin ungdom be-
rømt for sin skønhed, men blev vansiret efter koppe-
sygdom. Hun blev en ivrig og dygtig advokat for den
forsætlige smitte med kopper. Efter hjemkomsten til
England blev ægteparrets datter indpodet i 1721 under

256 n a t u r v i d e n s k a b

Fig. 1 Godartet koppesygdom hos ni måneder gammel

dreng. Koppepustlerne står fuldt udviklede otte dage efter

udslættets begyndelse. De enkelte elementer er adskilte af

intakt hud.
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en hidsig koppeepidemi. En blåstempling kom, da
kong George I (1660-1727) lod to af sine børnebørn
koppeindpode i 1722, dog først efter at have prøvet
metoden på seks dødsdømte fanger. Eksperimentet på
fem af fangerne fik et heldigt forløb, hvorimod en
svær koppesygdom ramte den sidste forsøgsperson,
der var indpodet efter den kinesiske metode. Ind-
podning med koppepus i rids på overarmen blev her-
efter den etablerede metode i England.

Den nye beskyttelse kom kun langsomt til Dan-
mark. Professor ved universitetet Georg Detharding
(1671-1747) udgav i 1739 en latinsk disputation om den
grønlandske koppeepidemi, der også er kendt fra
Hans Egedes (1686-1758) skrifter. Et dansk skib bragte
smitten til Grønland i 1733, og i den ikke tidligere
immuniserede befolkning rasede sygdommen med
uhyggelig kraft; Detharding angiver, at af 2000 patien-
ter overlevede kun syv børn. I afsnittet om forebyggel-
se nævner Detharding koppeindpodningen, der ud-
føres som indgnidning af pus fra godartede kopper i
småsår på overarme og fødder. Men selv om omtalen
er positiv, er der tale om en ren teoretisk gennemgang,
der ikke har ansporet til nogen handling fra den hjem-
lige medicinske sagkundskab. Detharding konklude-
rede, at det bedste forebyggende middel var det, som
blev brugt ved pesten: ”Rejs hurtigt bort, tag langt
væk, og kom sent tilbage” (cito, longe, tarde, cede, rece-
de, veni).

Universitetet og det akademiske miljø 
i det 18. århundrede

Den akademiske medicin var i begyndelsen af 1700-
tallet en teoretisk disciplin uden forankring i under-
søgelse og behandling af patienter. Det skete stadig, at
de fornemme læger var blandt de første til at flygte til
deres landsteder, når epidemiske sygdomme hærgede,
eventuelt efter at have ladet trykke et lille skrift om
behandling af de syge. Behandlingen kunne så overla-
des til de lavere rangerende kirurger og bartskærere –
der måske af befolkningen blev anset for de ”rigtige”
læger.

Begyndelsen af 1700-tallet udgør et lavpunkt for
det medicinske fakultet ved Københavns Universitet. I
næsten hundrede år havde én familie siddet tungt på
de to medicinske professorater, og de glimrende un-

dersøgelser af legemets anatomi var længst forbi.
Universitetet var hovedsagelig en præsteskole, og ny-
ere strømninger i videnskaberne var gået uden om
København. Her trivedes fortsat renæssancens latin-
ske disputats, og Holberg angiver, at danske studenter
var bedre end de fleste i Europa til at tale latin.

Det stivnede universitet fremtrådte som en unyttig
institution for de mere reformvenlige kredse i regerin-
gen, og forsøg på at modernisere det faldt heller ikke
heldigt ud. En pikant sag med en afvist disputats fra
1752 illustrerer universitetets træghed over for den nye
tid og involverer i øvrigt nogle af de vigtigste aktører i
koppesagen. Kort efter sin tiltrædelse som udenrigs-
minister i 1751 indkaldte J.H.E. Bernstorff (1712-1772)
to fremtrædende tyske læger til Danmark, Georg
Christian Oeder (1728-1791) og Johan Just von Berger
(1723-1791). Berger bliver forgrundsfigur i de første er-
faringer med koppeindpodningen herhjemme, mens
Oeder var udset til at varetage botanikken. For at blive
ansat ved universitetet måtte Oeder disputere, hvilket
han gjorde over et særdeles aktuelt emne Om irritabi-
liteten, det vil sige nervesystemet. Oeder havde stude-
ret nerverne i levende forsøgsdyr hos den berømte
Albrecht von Haller (1708-1777) i Göttingen, der anses
som grundlægger af fysiologien, og Oeder havde også
selvstændige observationer at meddele. Universitetet
så imidlertid ikke med milde øjne på indblanding i sit
selvstyre, og Oeder har sikkert også som udlænding
haft stemningen imod sig. Ved disputatshandlingen
havde universitetet mulighed for at afvise Oeder, hvis
man kunne få disputatsen forkastet. Professorerne
ville nødigt selv i ilden – den øverste top i regeringen
var jo indblandet – og sendte i stedet de to begavede
medicinske studenter Christian Friis Rottbøll (1727-
1797) og Carl Jensenius (1726-1795).

Det lykkedes virkelig ved disputatshandlingen at
knuse Oeder og dermed forhindre hans tilknytning til
universitetet. Handlingen skulle foregå på latin, hvori
Oeder ikke var kyndig, og oppositionen rettedes især
mod det ubehjælpsomme sprog og den manglende
beherskelse af den klassiske disputationsform. Rott-
bøll var aggressiv og nok også uforskammet i sin kri-
tik, mens det om Jensenius’ opposition kun vides, at
han talte smukt latin, og at Oeder ikke forstod en tred-
jedel af, hvad der blev sagt. Oeder beklagede sig over,
at det at diskutere barbarismer, soloecismer og syllo-
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gismer hørte en anden tidsalder til, men rektor Hans
Peder Anchersen (1700-1765), der besad lærestolen i
veltalenhed (professor eloquentiae), var ikke enig, og
Oeder blev afvist.

Som modtræk oprettede regeringen en sektor-
forskningsinstitution, de kongelige botaniske anstal-
ter på Amalienborg, og Oeder fik et professorat her
uden tilknytning til universitetet. Forløbet ved dispu-
tatsen har næppe været befordrende for universitetets
tillid i regeringskredse. Der blev dog ikke lagt hindrin-
ger i vejen for Rottbøll og Jensenius, der fik glimrende
karrierer i det danske samfund. Jensenius blev i 1754
Kongelig Vicebotanicus og vikarierede for Oeder un-
der dennes rejser, i 1757 blev han det nyoprettede
Kongelige Frederiks Hospitals første overlæge (medi-
cus) og i 1775 livlæge for Christian VII (1766-1808).
Jensenius var en flittig koppeinokulator og angiver at
have indpodet 140 personer med kopper i 1764. Rott-
bøll vikarierede for Berger ved den første koppeind-
podningsanstalt fra 1755, blev forstander for den bota-
niske have efter Oeder i 1770, og i 1776 blev han ordi-
nær professor ved universitetet.

Om de ved Indpropningen tilbragte 
Børne-Kopper

Den anden indkaldte tyske læge, von Berger, blev den
afgørende kraft i introduktionen af koppeindpodnin-
gen herhjemme. Han var søn af en hannoveransk hof-
læge, der på grund af de dynastiske forbindelser med
det engelske kongehus var velbekendt med metoden.
Den første indsats for sagen var udgivelsen i 1753 af en
dansk oversættelse af en bog af Jean-Antoine Butini
(1723-1810), læge i Genève. Hvem der har forestået
oversættelsen, og hvorfra initiativet er udgået, er ikke
kendt. Den bibliografiske tradition tilskriver over-
sættelsen til fødselslægen Christian Johan Berger
(1724-1789), der i øvrigt ikke har udvist nogen interes-
se for koppeindpodningen. Det er mere sandsynligt, at
von Berger har været involveret, om end hans dansk-
kundskaber ikke kan have været tilstrækkelige til at
forestå oversættelsen.

Butinis bog, Afhandling om de ved Indpropningen
tilbragte Børne-Kopper, er en praktisk fremstilling af
sygdommen, dens udfald og årsager, samt forskelle
mellem de naturlige og de ”indproppede” kopper. Den
teoretiske fremstilling af sygdommen indeholder intet

nyt, men er præget af den klassiske humoralpatologi
og dens fokus på krise, åbning og uddrivelse. Af bogen
fremgår det, at kopper både er en epidemisk og en
smitsom sygdom, hvor en epidemisk sygdom er en
sådan, der ved en vis luftens beskaffenhed angriber
mange på denne eller hin årets tid. Luftens beskaffen-
hed kan uden smitte frembringe kopper, hvilket ses
ved sygdom hos personer, der har skyet al smitsom
omgængelse. Årsagen til kopper er da en særdeles gift i
luften, der bliver meget stærkere virkende ved tilblan-
ding af den gift, der uddampes fra koppesyge patien-
ter. Koppegiften virker ikke uden en materie, den kun
træffer i de legemer, der ikke tidligere har haft syg-
dommen. Dette ”tønder” (optændingsmateriale) til-
bringes ved fødslen – her tænker Butini formentlig på
et produkt af det tilbageholdte menstruationsblod
under fostertilstanden. Materien sidder i legemets
faste dele uden at forvolde ondt, før den ved koppegif-
ten antændes, opkoges og opblandes med legemets
væsker. Sygdomsmaterien udskilles i sygdommens
kritiske fase fra blodet til hudens kirtler, hvorfra den
fuldstændig kan udtømmes. En vel overstået koppe-
sygdom sikrer dermed mod fremtidig smitte, da der
ikke længere resterer noget optændingsmateriale i
kroppen. Den afgørende fordel ved de kunstige kop-
per tilskriver Butini indpodningssåret, der virker som
en åbning for den antændte materie, der derfor i min-
dre omfang udskilles gennem hudens kirtler. De kun-
stigt fremkaldte kopper bliver dermed få og aldrig
konfluerende.

Den praktiske beskrivelse af problemstillingen in-
deholder en række nøjagtige observationer og overve-
jelser. Der er i Genève foretaget mere end 20 indpod-
ninger, alle med et lykkeligt udfald. I de første dage er
indpodningssåret ifølge Butini helt reaktionsløst, men
på den femte dag fremstår det som et giftigt sår, kan-
terne bliver hårde, ophovnede og hvide, undertiden
røde og hidsige [Fig. 2]. På den syvende dag kommer
feberen, der ophører den ottende, hvor det generalise-
rede koppeudslæt bryder ud. De sekundære koppe-
pustler er fuldkommen lige med de almindelige kop-
per i gestalt, størrelse og farve, men de er i et lidet antal
og varer kun syv dage, mod ni dage for de naturlige
kopper. Butini er klar over, at kunstigt frembragte
pustler er virkelige kopper, der kan smitte andre pati-
enter med de ”rigtige” kopper. Selv et meget begrænset
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koppeudslæt er tilstrækkeligt til at forebygge kopper,
da disse patienter ikke reagerer ved et fornyet forsøg
på indpodning.

Ud over den åbne udgang i indpodningssåret rum-
mer metoden andre fordele. Diagnosen er sikker, og
patienterne vil få den rette behandling gennem hele
sygdommen. Man kan sikre sig sunde patienter i den
gunstigste alder (5-12 år) og vælge en tid, hvor der ikke
regerer andre fortrædelige sygdomme. Smitten kan
tages fra milde tilfælde, helst i begyndelsen eller slut-
ningen af en epidemi, hvor dødeligheden er lavest.
Indpodningsoperationen er ganske simpel og kan
uden tvivl gøres på anden vis. I Genève har man valgt
den brugeligste engelske metode med indsnit på begge
arme, hvori der lægges en tråd, gennemvædet med
koppematerie. Butini har med held brugt fire måne-
der hengemt koppematerie og en enkelt gang kun ind-
podet på én arm. Han anbefaler dog brug af begge
arme, da udtømmelsen ved såret er kilden til indpod-
ningens fordele. Børn er vel bekvemme til proceduren
og behøver kun to rensninger med afførende midler
og eventuelt en åreladning i tilfælde af sangvinske
(blodfyldte) individer. Voksne er vanskeligere og bør
forberedes ved diæt gennem fire uger.

Koppeindpodningen starter i Danmark

I 1754 begyndte de danske forsøg med koppeindpod-
ningen. Enkelte præster og læger i provinsen vides at
have indpodet deres børn i begyndelsen af året, mens
opstarten i København var af et mere spektakulært til-
snit. Udenrigsministerens 21-årige hustru, Charitas
Emilie Bernstorff (1733-1820), blev indpodet i august
1754 af Berger sammen med hofkirurg Hans Friedrich
Wohlert (1703-1779) og en indkaldt engelsk læge.

Feberen indtraf planmæssigt den 7. dag, koppeudslæt-
tet kom først den 10. dag. Sygdommen fik et mindre
heldigt forløb, da patienten blev hårdt angrebet af
kopper med et konfluerende udslæt i ansigtet. Det
blev senere fremført af lægerne, at sygdommen mulig-
vis var de ægte kopper, da fru Bernstorff et par dage
før indpodningen kunne have været udsat for kop-
pesmitte. Patienten kom sig dog, og et prominent
eksempel til efterfølgelse var givet.

Den nye metode til afværgelse af kopper fandt
støtte i de ledende kredse i regeringen, hvoraf mange
var indkaldte tyske embedsmænd med en europæisk
orientering og en tro på fremskridt og oplysning. Op-
bakningen er dokumenteret ved indpodning på børn
af den fornemste stand, som en søn af hofmarskal
Adam Gottlob Moltke (1710-1792), og ikke mindst den
11-årige kronprins Christian (senere Christian VII),
der blev indpodet den 10. juni 1760. Denne dristige
handling, der blev udført af Berger, Wohlert og Jense-
nius, forløb lykkeligt. Kronprinsens koppesår på
armene udviklede sig kraftigt, men det generaliserede
koppeudslæt blev mildt med kun 36 kopper. I trykte
rapporter fra perioden nævnes andre børn af navngiv-
ne grever, etatsråder og professorer.
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Fig. 2 Læsionerne på overarmen af et barn 7 og 14 dage

efter indpodning med kopper (variolation) og ko-kopper

(vaccination). Graveringer udført af George Kirtland 1806

baseret på farvelagte tegninger af C. Gold 1801.

Koppeindpodning Ko-koppeindpodning

7. dag

14. dag
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Et andet vægtigt argument for sagen var udgivel-
sen på dansk (1755) af et agitationsindlæg af den fran-
ske matematiker og naturforsker Charles-Marie la
Condamine (1701-1774) året efter udgivelsen i Paris. La
Condamines bog er en velformuleret og statistisk fun-
deret gennemgang af kendte resultater med koppe-
indpodningen fra en internationalt anerkendt viden-
skabsmand. Han anslog, at op mod én million fransk-
mænd kunne være reddet, hvis Frankrig havde intro-
duceret koppeindpodningen i 1722, og hans bog blev
en meget væsentlig støtte for indpodningen på konti-
nentet i anden halvdel af det 18. århundrede.

Der blev også gjort en indsats for at udbrede den
nye metode til de fattige samfundslag. På Bergers og
Wohlerts forslag startede i august 1755 den første stif-
telse til gratis koppeindpodning i Danmark. To min-
dre huse blev indrettet i København med plads til seks
børn ad gangen, det ene til præparation og indpod-
ning, det andet til pleje af patienterne fra sygdom-
mens begyndelse. Stiftelsen blev modtaget af befolk-
ningen med en vis opbakning, og i løbet af det første
års tid blev 28 børn indpodet med kopper.

Efter de første heldige erfaringer med koppeind-
podningen i Danmark indtrådte uheld, og metoden
mødtes med både træghed og modstand. Der er indbe-
retninger om et sted mellem 400 og 600 koppeindpod-
ninger indtil 1764 med kun to dødsfald. En dødelighed
på 0,5% var på niveau med de bedste europæiske resul-
tater, men man regnede til den positive side, når data
blev opgjort. Således døde to børn af fornem stand af
henholdsvis kighoste og skarlagensfeber efter koppe-
indpodningen, mens de stadig var i pleje uden for
hjemmet. Men lægerne mente ikke, at dette på nogen
måde kunne tilskrives indpodningen. Ifølge de samti-
dige rapporter var det udfaldet af en yngre kvindes
indpodning i 1760, der bestyrtede offentligheden og
næsten bragte koppeindpodningen til standsning.
Patienten udviklede under sygdommen en manisk
psykose med delirium, der af lægerne blev tilskrevet en
alt for flittig natte-studering og grublen. I befolknin-
gen blev sygdommen tilskrevet operationen, da ind-
podningsmaterien var taget fra en person, der døde i et
delirium. Berger angiver, at dette kun er korrekt, for så
vidt som barnet, der havde mange, men adskilte kop-
pepustler, døde to dage efter indhøstningen af koppe-
materie af en febris secundariae inter deliria.

Men opbakningen til metoden var svindende. Det-
te kan tydeligst aflæses i søgningen til koppestiftelsen i
København, der efter den heldige start snart aftog. Da
stiftelsen indstillede sin virksomhed ved udgangen af
september 1760 havde kun i alt 50 børn været i kur.

En ny grundlære

Koppeindpodningen blev dog ikke opgivet efter de
første skuffelser. Tilliden til den nye tid og dens erken-
delser var grundfæstet i de aristokratiske, tyske kredse
i hovedstaden, men også den hjemlige akademiske
spydspids var nu vundet for metoden. Efter inter-
mezzoet med den herostratisk berømte modstand
mod Oeder kom de to begavede studenter Rottbøll og
Jensenius som uddannede læger i fremskudte stillin-
ger ved universitetet og hoffet og blev indpodningens
støtter i teori og praksis. Rottbøll har skrevet en større
afhandling om kopperne med en selvstændig og origi-
nal fremstilling af koppeindpodningens teori, der
markerer et skifte fra Butinis mere klassiske sygdoms-
forståelse. I Rottbølls Forsøg til en nye Indpodnings-
Lære var svækkelsen af koppegiften det afgørende ele-
ment ved de kunstige koppers formildede sygdomsan-
greb. Vel accepterede han en ”Bekvemhed” af legemet
som en forudsætning for sygdom, men hermed refere-
rede han mere generelt til en disposition, ikke uudren-
set menstruationsblod. Sygdommens heftighed var et
sammensat forhold af den indvortes bekvemhed og
den kraft eller skarphed, som de udvortes partikler
virkede med. Al kunsten bestod derfor i at få kop-
pesmitten i sin magt, at betage materien dens brod og
skarphed. Den fornemste metode, naturen benyttede
sig af for at forsvare vort legeme mod de skarpe og
bidende partikler, var at indsvøbe dem i et fedtet og
slimet væsen, hvorved de blev gjort stumpe og sløve.
Ifølge Rottbøll var leveren, der udskilte en af de skar-
peste væsker i vort legeme, indlejret i fedt, og det sam-
me kunne ses for nyrer og tyktarm. Fedtlaget i huden
spillede den afgørende rolle i formildelsen af den skar-
pe koppegift ved at omvikle den med en olieagtig
materie, så den tabte sin giftige og skadelige egenskab.
Den skarpeste og flygtigste del af koppegiften uddun-
stede gennem huden og opfyldte den syges luftkreds
med den særskilte og stygge luft, som lægerne bedre
kunne kende end forklare; men den sidste og over-
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blevne del var den, som i koppeblegnerne blev gemt
og med den allernøjagtigste og fasteste forening for-
bundet og omviklet med en olieagtig materie. Om end
naturen i kopperne var sig selv lig, var der mellem den
formildede koppesæd i pustlerne og den i luften frit
omsvævende gift en uendelig stor forskel.

Med sit fokus på svækkelsen af smitten var Rott-
bøll forud for sin tid og kunne poetisk beskrive en
senere eftertids vacciner: ”hvo skulde vel drømt om, at
saadant et Væsen, som frit svever i Luften, og ved at
befænge, dræber saa mange Mennesker, skulde saale-
des ladet sig temme og behandle, at Lægerne kan bære
det i deres Lomme, og efter Behag frembringe hos
hvem de ville een for den meeste Tiid uskyldig og mild
Sygdom, som for Eftertiden giør dem sikre for al vide-
re Anfald?” Rottbøll forudså, at som lægerne havde
underkastet sig koppesmitten, ville de med tiden
komme efter at tæmme og svække andre smitter som
for eksempel hundegalskab.

Rottbølls afhandling har også en historisk betyd-
ning, fordi han som bilag optrykte rapporter fra de
første erfaringer med koppeindpodningen, og vi har
derfor et ganske godt øjebliksbillede af koppeindpod-
ningen i København og andre dele af Danmark og
Norge. I den praktiske indpodning fulgte Rottbøll li-
gesom Butini de gængse procedurer. Han anbefalede
at indsamle materie fra koppepustler på arme og ben
af syge med lettere, naturlige tilfælde, når kopperne i
ansigtet var tørre. Pustler på arme og ben skulle være
gullige og uden rødme i periferien. Kopperne skulle
åbnes og materien opsuges på tvundne tråde af hør,
bomuld eller silke. Trådene skulle gemmes for luften i
en flaske til senere anvendelse. Man skulle helst bruge
friske tråde, men de kunne dog holde sig i månedsvis,
dog måtte man påse, at de ikke var fugtige eller mug-

ne. Ved indpodningen skulle der gøres et overfladisk
snit af en tommes længde midt på begge overarme;
det mindste tegn til blod viste, at man var kommet
dybt nok. I ridset skulle lægges en tråd af tilsvarende
længde. Såret skulle belægges med klæde, vædet i vin-
eddike, og dækkes med plaster, og der skulle så slås et
bind om armen. Efter to dage skulle forbindingen fjer-
nes; patienten skulle hyttes for såvel stærk hede som
stor kulde og forbydes at røre og bevæge sig for meget.

Solitudegården

I 1769 blev der gjort en ny og betydelig indsats for at
institutionalisere koppeindpodningen. Metoden har
ikke manglet bevågenhed fra statsmagtens side, men
med Johann Friedrich Struensee (1737-1772) [Fig. 3]
blev regeringen forstærket med lægefaglig indsigt og
resolut initiativ. Struensee var stadslæge i Altona ved
sin tilknytning til hoffet i forbindelse med Christian
den VII’s udlandsrejse i 1768, og besad dermed det
mest ansete lægeembede i Holsten. I januar 1769 vend-
te kongen tilbage til København, medbringende sin
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Fig. 3 Johann Friedrich Struensee. Dr.med. 1757, stads-

fysikus i Altona 1758, rejselæge 1768, etatsraad 1769, lens-

greve 1771. Henrettet 28. april 1772. Maleri af Christian

August Lorentzen, Det Nationalhistoriske Museum på

Frederiksborg Slot. 
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rejselæge. Struensee fik stedse stigende indflydelse på
regeringshandlingerne, indtil han i efteråret 1770 blev
rigets egentlige regent. Med sin fornuftsbaserede ideo-
logi var Struensee en varm tilhænger af koppeindpod-
ningen. Netop i 1769 hærgede en ondartet koppeepi-
demi med 1219 registrerede dødsfald i København, en
dødelighed der aldrig siden er overgået. I oktober 1769
blev der nedsat en kommission til at fremkomme med
en plan for en ”Stiftelse for Børnekoppernes Ind-
podning”, og kommissionen bemandedes med læger-
ne von Berger, Struensee og Jensenius, alle ivrige til-
hængere af koppeindpodning, samt med en embeds-
mand med finansiel indsigt. Seks uger senere resolve-
rede kongen på baggrund af kommissionens indstil-
ling, at en koppeinokulationsanstalt skulle indrettes
uden for byen, og han tilsagde stiftelsen sin særlige
protektion og angav et ikke ringe beløb til dens drift.
Stiftelsen skulle indrettes til 48 børn, og med lidt over
fire uger til en fuldt gennemført koppeindpodning,
håbede man på ”i Stiftelsen aarlig ongefær 500 Per-
soner inoculerede”.

I februar 1770 blev gården Solitude, beliggende ved
den nyanlagte Assistens Kirkegård i betryggende af-
stand af byens porte, indkøbt [Fig. 4 og 5]. Mens byg-
ningen blev indrettet og monteret til kuranstalt, gav
Struensee et dristigt eksempel til opmuntring ved den
2. maj at indpode kronprins Frederik (senere Frederik
VI [1768-1839]) i en alder af blot 2 år, altså yngre end
det sædvanligvis anbefalede. I en anmeldelse til of-
fentligheden dateret 23. maj og bragt i Adresseavisen
den 4. juli 1770 blev der berettet om stiftelsens indret-
ning, og publikum blev inviteret til indskrivning. An-
meldelsen var underskrevet af kommissionens fire
medlemmer, Berger, Struensee, Linde og Jensenius.
Gården Solitude bestod af tvende rummelige og anse-

elige bygninger, den ene bestemt til forberedelsen af
børnene, den anden til de indpodede. Sidstnævnte
rådede over den store have til fri promenade, de først-
nævnte havde en grøn plæne med omsatte træer, så at
ingen kommunikation mellem patienterne fra de to
huse kunne finde sted hverken i henseende til husene
eller promenaderne. Der var plads til 48 personer, 16
betalende og 32 fattige, de betalende for sig selv og
med egen indgang til hvert værelse. Fornemme og
bemidlede blev indlogeret enkeltvis og betalte en fri-
villig erkendtlighed til stiftelsen efter behag; børn af
middelstanden blev indlogeret med to eller højst tre
på samme værelse og betalte to rigsdaler om ugen for
kost, logi, pleje og behandling. De fattige nød alt frit,
også tøj af uld og linned. De betalende beholdt og
brugte deres medbragte klæder og blev forberedt i
hjemmet i 12-14 dage inden indpodningen, mens de
uformuende altid modtog den forberedende diæt og
pleje på anstalten. For de betalende blev det tilstået, at
en forælder, en françoise eller anden pålidelig person
måtte indlogeres i samme værelse for udgifter til kost
og seng. I stiftelsen antog man børn og personer af
begge køn mellem 3 og 50 år, både fra København og
provinserne.

Hofmedicus Jensenius havde det lægelige ansvar,
og kirurg Johan Christian von Backhausen (1714-1794)
havde bolig på gården og skulle stedse være om og hos
de syge. Med hensyn til indpodningen anføres det
optimistisk, at denne ikke efterlader onde følger eller
livsforkortelse, at den forebygger vanførhed, er let at
gennemgå, og at den næsten ingen farlighed har med
sig: ”thi da der i de naturlige Kopper døe 2 af 13 …, saa
dør efter de nyeste Regninger ikke een af 1500de ino-
culerede”.

Med en senere eftertids forståelse for infektions-
sygdomme må det erkendes, at den ambitiøse plan for
koppeanstalten på Solitude havde et flot samfunds-
medicinsk sigte kombineret med en hygiejnisk accep-
tabel indretning. Nok kunne anstalten med sine højst
500 årlige indpodninger end ikke dække fødselstallet
for København (ca. 2500), men der var dog tale om en
langt større målgruppe end de 50 børn, der blev ind-
podet på den første stiftelse i København 1755-1760. Et
centralt punkt i stiftelsens ordning var dens placering
uden for byen og det medfølgende forbud mod kop-
peindpodning i København. En berettiget anke mod
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Fig. 4 Solitudegården mellem Blågården og den nyanlag-

te Assistens Kirkegård på Christian Geddes eleverede kort

over København (1761). 
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de kunstigt påførte kopper var de uundgåelige sekun-
dære tilfælde af kopper blandt kontakter til koppeind-
podede børn. Kommissionen bag koppeanstalten an-
gav, at sekundær smitte efter indpodning var mere
frygtet, end sagen fortjente; men ”naar det angaaer
Publici Sikkerhed og Roe, maa endogsaa Skygger til
Frygt afvendes”. Den første stiftelse havde en mindre
hensigtsmæssig opdeling af børnene, der først blev
overført til det andet hus ved sygdommens begyndel-
se. I Solitudegården er adskillelsestidspunktet fastsat
ved indpodningen, og de forberedende børn har in-
gen samkvem med de indpodede. Stolt fremhævede
kommissionen, at koppeanstaltens virke ville bevise,
at indpodningen kunne gennemføres uden risiko for
byens befolkning. Præparationshuset var kun få skridt
fra indpodningshuset, og kunne de forberedende
børn holdes fri af den naturlige koppesmitte, ”saa er
der ingen Udflugt længere for Meeninger, Sandheden
maa viises og kiendes”.

Koppeindpodningen skulle stoppes ved epidemier
af sprinkel, skarlagen, mæslinger, frisel og blodgang
for at afvende al mislykke og vanheld, og selv om der
måske mest var tænkt på indpodningens ry, er det dog
en forsigtighed, en senere eftertid kan tilslutte sig.
Forberedelsen af de fattige børn har vel sikret deres
ernæringstilstand, men er sandsynligvis også gennem-
ført for at undgå indpodning af børn, der allerede var
smittet med de naturlige kopper. Man fornemmer, at
isolation af børn i så lang en periode har været en for-
dring, man ikke ville afkræve betalende personer, der i
stedet blev observeret i hjemmet.

Opstarten for Solitude forløb heldigt; efter to må-
neder er 2 fornemme, 16 betalende og 9 gratister ind-
podet uden uheld, men med den næste patient gik det
galt. Ondartede kopper hærgede i Store Heddinge og
omegn, og købmand Hofmeiers knap 2-årige datter
Juliane blev den 22. juli 1770 sendt til København til
kur. Som betalende blev hun præpareret i byen og ind-
logeredes først på Solitude om aftenen den 8. august,
hvor hun straks blev indpodet. Patienten blev beskre-
vet som et sundt og muntert barn, der i gang og tale
havde alle kendemærker på en frisk konstitution.
Koppeudslættet fremkom efter 8 dage, men i stor
mængde, tilstanden forværredes, og den 22. august
døde patienten ”uden Slag gandske stille med nogen
paakommende Kulde og Trangbrøstighed”. Jensenius

beretter udførligt om tilfældet i Adresseavisen af 29.
august. Patienten var indpodet med samme materie,
som 21 andre havde fået lette og gode kopper af. En
medbragt koppesmitte måtte anses for udelukket
grundet den lange præparation, og udfaldet blev til-
skrevet en fordærvelig skjult disposition i blod og
væsker. Jensenius håbede ikke, at publikum gjorde sig
den forestilling, at indpodningen af en så betydelig
sygdom på et stort antal mennesker kunne gennem-
føres uden dødsfald, men tilgangen til stiftelsen stand-
sede ganske, og kun fire personer blev indskrevet i
resten af 1770.

Som almindeligt efter en større koppeepidemi
kom rolige år, og efter de 1219 dødsfald i 1769 indtraf
blot 52 dødsfald i København 1770-1772. Tilskyndelsen
til at lade sine børn gennemgå en potentielt dødelig
procedure, i isolation langt uden for byens porte, var
derfor ikke påtrængende, og stiftelsen oplevede ringe
tilgang. Struensees rastløse ildhu kan skimtes bag en
resolution af 15. maj 1771, hvor stiftelsen blev lagt ind
under Kongelige Frederiks Hospital, og hvor det blev
befalet, at hittebørnene ved opfostringsstiftelsen skul-
le indpodes; 163 hittebørn blev sendt til Solitude-
gården i 1771 og udgjorde den overvejende del af de
indpodede børn for dette år. En sidste indsats for kop-
peindpodningen af Struensee findes i en henvendelse
til Collegium Medicum, Sundhedsstyrelsens forløber,
af 6. januar 1772. Det forespørges her, om ikke forbud-
det mod indpodning inden for voldene kan opgives,
så indpodningen kan udføres under mindre restrikti-
ve former. Kollegiets medlemmer var ligeligt delt på
spørgsmålet, der imidlertid blev uaktuelt som følge af
kuppet natten til den 17. januar 1772, hvor Struensee
og dronning Caroline Mathilde (1751-1775) blev fæng-
slet.
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Fig. 5 Solitudegården omgivet af Nørrebros høje etage-

ejendomme, umiddelbart før nedrivning. Maleri af ube-

kendt, 1882, Københavns Bymuseum.
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De nye magthavere så med misbilligelse på alle
Struensees initiativer og projekter, herunder koppe-
anstalten på Solitude. Forordningen om den tvungne
indpodning af hittebørn blev annulleret, og det blev
befalet direktionerne for Kongelige Frederiks Hospi-
tal, plejeanstalten og indpodningsanstalten at sam-
mentræde og overveje ”hvorvidt og hvorledes In-
oculations-Anstalten endnu kunne conserveres”. Kop-
peanstalten overlevede dog i en årrække, måske hjul-
pet af et betydeligt koppeangreb i København i årene
1773-1775. Men opbakningen til anstalten var ikke stor
og kunne ikke begrunde de økonomiske midler, der
var bundet i dens bygninger og hensat til dens drift. I
1783 blev den lukket, og dens værdier anvendt til etab-
lering af Fødsels- og plejestiftelsen i Amaliegade.

Koppeindpodningens betydning

Adskillelse af syge fra modtagelige individer er en æld-
gammel forholdsregel ved smitsomme sygdomme og

er anvendt for eksempel til isolation af spedalske i St.
Jørgens-gårde, i diverse karantænebestemmelser eller
ved den instinktive beskyttelse ved flugt. Med koppe-
indpodningen introduceres en ny og konceptuelt helt
anderledes profylakse mod infektionssygdomme. Den
grundlæggende idé bag proceduren er en mildnelse af
sygdommen på individniveau. Det afgørende argu-
ment bliver derfor en beregning af en væsentlig lavere
dødelighed ved de indpodede kopper, sammenlignet
med de naturlige. Med lægernes meddelelser om den
nye profylakse kom der fokus på, hvordan resultater
rettelig burde opgøres, en disciplin der siden er vide-
reudviklet og perfektioneret af generationer af læger
og statistikere. De første opgørelser var naturligvis
uklare og måske skævvredne, men det afgørende er, at
resultaterne fremlægges og bliver åbne for diskussion.

Med den nye forebyggelse kom naturligt et behov
for en rationel argumentation for dens effekt. Den
antikke humoralpatologi, der forstod sygdom og
sundhed som en balance mellem legemsvæskerne, kan
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spores i lægernes interesse for åreladning, åbning og
menstruation. Med den forsætlige koppesmitte indta-
ger smitstoffets natur gradvist en mere central plads i
lægernes fokus. Beskrivelsen af den sygdomsfremkal-
dende gift eller partikel måtte nødvendigvis være
upræcis før opdagelsen af celler, bakterier og virus. Vi
kan i dag nok afvise, at koppegiftens skarphed blev
afbødet ved indlejring i fedt, men den eksakte meka-
nisme bag den mildere koppesygdom, der fulgte ind-
podningen, er fortsat uafklaret. Dette er helt parallelt
med den moderne anvendelse af det vage begreb, tok-
sæmi, der også dækker over et ukendskab til det nøje-
re molekylære og cellulære samspil. Springet fra en
sygdom ved en vis luftens beskaffenhed til en svækkel-
se af koppegiften peger dog frem mod en mere nutidig
forståelse af infektion, virulens og vaccination.

Koppeindpodningen var en farlig procedure. Ef-
tertidens vurdering har anslået en dødelighed på
under 2%, hvilket skal sammenholdes med en mor-
talitet på 5-25% ved den normale koppesygdom. Sam-
tidens læger beklagede offentlighedens manglende
opbakning, men ud over risikoen kunne der fremføres
alvorlige betænkeligheder ved proceduren. Der var det
moralske dilemma at påføre en så farlig sygdom til
mennesker, der måske aldrig ville få den ad naturlig
vej. Nok blev kopperne set som en børnesygdom, der
var næsten uomgængelig, og flere end de åbenlyst
koparrede har været igennem sygdommen. Hvis pati-
enter ikke reagerede på indpodningen, blev det ofte
vurderet, at de tidligere havde haft sygdommen, og
denne tolkning er sandsynligvis korrekt. Omvendt
viser det engelske eksperiment med de dødsdømte
fanger, at det blandt en begrænset population i New-
gate-fængslet var muligt at finde 6 frivillige, der alle
var modtagelige for koppesmitte. Det har altså været
muligt at undgå sygdommen, i hvert fald op i den
voksne alder, også i europæiske lande hvor kopperne
var endemiske.

Indpodning af kopper tjente til sygdommens ved-
ligehold i befolkningen og måtte dermed komme i
modsætning til en anden ambition, håbet om at ind-
dæmme sygdommen og holde den ude. Dette var nok
illusorisk for det egentlige Danmark i 1700-tallet, men
kunne dog udgøre en reel forhåbning for befolknin-
gen på isolerede øer som Island og Grønland. Et grimt
uheld på Island i 1790’erne var en alvorlig advarsel om

denne risiko, da uforsigtig omgang med indpodnings-
materie blev årsag til en mindre koppeepidemi med
flere dødsfald.

Koppeindpodningen blev ikke et afgørende mid-
del til bekæmpelse af sygdommen og har næppe haft
mærkbar indflydelse på danskernes sundhed og leve-
tid i det 18. århundrede. Men indirekte blev metoden
alligevel af afgørende betydning i kampen mod den
frygtede sygdom. Indpodningen af kopper blev den
platform, hvorfra en ny og mere mild beskyttelse
kunne introduceres, hvilket skete 1798 med Edward
Jenners (1749-1823) påvisning af ko-koppernes evne til
at beskytte mod den rigtige koppesygdom. Indpod-
ning med koens kopper, variola vaccinae, blev efterføl-
gende betegnet som vaccination. Det nye smitstof kom
til Danmark i 1801 og blev herefter uafbrudt påført
den danske befolkning indtil 1976. Fra 1810 indførtes
gratis, landsdækkende vaccination, og enhver form
for koppeindpodning blev forbudt.
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Renæssancen havde givet Europa store opdagelser og
det intellektuelle problem at få den erfarede verden til
at passe med den erkendte verden, det vil sige at finde
frem til en fremstilling af verden, som i det mindste
ikke var i modsætning til hverken de hellige skrifter
eller de konkrete obeservationer. Blandt de nye sam-
fund, man havde fået kendskab til, var det især de
amerikanske, der blev en udfordring for den euro-
pæiske filosofiske refleksion, efter at det var blevet
fastslået, at de hverken var Indien eller Paradis. Det
amerikanske kontinents indfødte, ’indianerne’, en
term der en overgang blev betegnelsen for alle de nye
folk, man fandt rundt om i verden, blev i perioden
umiddelbart efter opdagelsen for det meste diskuteret
med vildmanden som reference (se Høiris 2006). Og
vildmanden fremstillede man i to former: 1) som et
menneske, hvis forfald havde været til det næsten
dyriske. Her henviste man til St. Augustins (354-430)
diktum om, at monstre enten stammede fra Adam og
derved var mennesker, eller ikke stammede fra Adam,
og derved ikke var mennesker (Augustin 16.8), og at
Gud ikke skabte ufuldkomne mennesker; og 2) som
en skabning mellem det menneskelige og det dyriske i
overensstemmelse med Platons (ca. 428-348 fvt.) og
Aristoteles’ (ca. 384-322 fvt.) eksistenskæde, som i den
kristne version med henvisning til Guds fuldkom-
menhed var blevet til, at der ikke var huller i Guds ska-
berværk, da det ville være et tegn på ufuldkommen-
hed. Vildmanden og andre monstre udfyldte her mel-
lemrummet mellem mennesker og dyr.

Vildmanden levede ifølge europæisk tænkning og
folkeeventyr i de utilgængelige skove og bjerge og
kendte ikke til samfund, religion, byer eller teknologi.
Vildmanden blev defineret som det fysiske og derved
det dyriske menneske slet og ret, altså uden overhove-

det at have nogen del i menneskelivets åndelige, socia-
le eller kulturelle kvaliteter, men vildmanden var til
gengæld meget stærk.

Sammenligningen mellem den amerikanske ind-
fødte eller mere generelt indianeren og vildmanden
byggede på begge de to opfattelser af vildmanden. I
den ene opfattelse, som var den, der var bedst i over-
ensstemmelse med den kristne kirke, var den ameri-
kanske indfødte produktet af et stærkt forfald fra det
høje åndelige, religiøse og materielle niveau, menne-
sket havde på Noas tid. Vandringerne fra Ararat, hvor
Noa skulle være landet, eller fra Babylon umiddelbart
efter opgivelsen af tårnbyggeriet eller fra middelhavs-
området i den tidligste antikke periode havde medført
dette forfald, men det betød samtidig, at disse menne-
sker kunne komme op på et menneskeligt niveau igen
under kyndig vejledning fra europæiske missionærer,
præcist ligesom alle andre der havde mistet den sande
– romersk-katolske kristne – tro. I den anden opfattel-
se var der simpelthen skabelsesmæssig forskel på indi-
anere og mennesker. Og da Guds fuldkomne skaber-
værk ikke kunne forandres, gjaldt det samme for disse
vilde menneskers stilling. De blev herefter kategorise-
ret som naturlige slaver i overensstemmelse med Ari-
stoteles’ formulering heraf.

Opfattelsen af indianeren som vildmand gav me-
ning til og blev bekræftet af de rejsendes øjenvidnebe-
retninger om forholdene i Amerika, idet den mest
almindelige måde at beskrive indianerne på var ved at
opremse alt det, indianere ikke havde i forhold til
europæerne. Indianerne havde ingen byer, intet ager-
brug, ingen tamdyravl, ingen religion, ingen ægteska-
ber, ingen moral, ingen regering, ingen huse osv., de
manglede simpelthen alt, hvad der var centralt i den
civiliserede menneskelige tilværelse, og mange af dem
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gik også nøgne uden at skamme sig. Men disse mang-
ler hos indianeren blev ikke kun fremstillet negativt. I
nogle enkelte tilfælde som f.eks. Michel de Mon-
taignes (1533-1592) essay Om kannibaler blev de brugt
civilisationskritisk med fremhævelse af deres naturli-
ge liv uden privat ejendomsret, politi, svig, tyveri, pen-
ge, sygdomme, uærlighed og hårdt arbejde.

Renæssancens debat om de amerikanske vilde
angik især, hvad vi i dag vil kalde deres biologiske til-

hørsforhold, og det skete i to former. Den ene var en
fortsættelse af middelalderens og renæssancens måde
at identificere folk på, nemlig ved deres genealogiske
tilhørsforhold til den øvrige menneskehed. Dette
havde betydning for påvisningen af deres oprindelse
fra Noa og hans sønner, ligesom det med påvisning af
en fælles forfar fra kampene ved Troja kunne bruges
til at legitimere de enkelte europæiske staters erobrin-
ger. Her var det igen den augustinske menneskeopfat-
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telse, der var central, idet alle jo som efterkommere
efter de bibelske forfædre lige fuldt var mennesker.
Den anden tilgang udsprang af den gryende naturvi-
denskabs forsøg på at systematisere verden i en orden
af ensartede grupper i form af racer og i hierarkier
mellem de forskellige racer, altså som et aristotelisk
system. Ved at systematisere virkelighedens fænome-
ner på denne måde, f.eks. ved at opdele menneskene i
racer, fremstod der huller i skaberværket, et problem
der først blev løst af den store svenske naturforsker,
Carl von Linné (1707-1778), for hvem alt var skabt af
Gud. Han henviste til, at hullerne i systematiseringen
ikke var et udtryk for mangler i Guds fuldkomne ska-
berværk, men for den menneskelige erkendelsesevnes
ufuldkommenhed.

I det følgende vil de to måder at systematisere de
nyopdagede folk på blive gennemgået, idet begge for-
mer fik vidtrækkende konsekvenser for modernite-
tens opfattelse af såvel de fremmede mennesker som
europæerne selv. Racetænkningen fortsatte, blev for-
stærket i den romantiske periode og fik fatale konse-
kvenser i midten af det 20. århundrede. Dette gjorde
dog ikke, at problemet om menneskehedens biologi-
ske netværk blev uaktuelt, hvad de seneste års dna-
analyser har vist. I det andet perspektiv blev det filoso-
fien, der skulle systematisere menneskeheden i et uni-
verselt projekt med fornuftudviklingen som det cen-
trale tema. I modsætning til middelalderens opfattelse
af verden som et statisk Guds skaberværk, blev den nu
betragtet som værende i evig bevægelse. Dette skulle
gøre indianeren og andre folk på vildmandens niveau
til et levende fossil fra den tidligste verdslige, menne-
skelige udvikling. Herved opfandt man i oplysningsti-
den den livsform, som vi i dag betragter som karakte-
riserende menneskets oprindelige tilværelse, ligesom

man fik bygget udviklingsforløb frem til antikken og
dermed til den kendte, verdslige historie op. Det skal
dog bemærkes, at man i oplysningstiden ikke betrag-
tede den vilde tilstand som den oprindelige, da man
dengang måtte fastholde, at den historie, der skildres i
Det Gamle Testamente, havde ligget forud for den vilde
tilstand.

Racernes opfindelse

I renæssancen havde man som nævnt forsøgt at kate-
gorisere blandt andre indianerne som Aristoteles’
naturlige slave, men det var først med oplysningsti-
dens systematisering af virkelighedens elementer, at
mennesket differentieredes ud i egentlige racer. Dette
affødte naturligvis straks spørgsmålet om raceforskel-
lenes oprindelse – et religiøst set farligt emne. Dette
problem var sammenhængende med problemet om
det fysiske menneskes foranderlighed, og her stødte to
lige udfordrende ideer sammen i modsætningen mel-
lem dem, der mente, at det fysiske menneske som en
Guds skabelse i bund og grund var uforanderligt, og
dem, der i overensstemmelse med oplysningstidens
tænkning mente, at selv mennesket var foranderligt.
Og begge disse standpunkter gav nye modsætninger,
man måtte forholde sig til. Hvis mennesket var ufor-
anderligt, og alle mennesker tilhørte samme afstam-
ning fra Adam og Noa, måtte de synlige forskelle til-
skrives enten klimatiske faktorers påvirkning, således
at racetrækkene ville ændre sig ved flytning til andre
klimatiske forhold, eller at tillærte træk blev arvelige.
Da dette måtte ske med en vis fart, kunne noget
sådant afgøres empirisk. Hvis racerne derimod blev
betragtet som fundamentalt set uforanderligt forskel-
lige, måtte konsekvensen være, at Gud havde skabt
racerne forskellige på et eller andet tidspunkt, som
kunne være den oprindelige skabelse, eller også senere
som f.eks. i forbindelse med de store katastrofer og
menneskehedens spredning ud over jorden.

Det karakteristiske for oplysningstidens racetænk-
ning var fokus på kombinationen af graden af ratio-
nalitet og ydre kendetegn, især hudfarve. Udviklings-
niveauet, mente man, afspejlede rationalitetsniveauet,
og tilbage var så at diskutere potentialet. Ville de andre
tilbagestående racer engang komme på vort niveau,
eller var de biologisk set ikke bestemt til at nå denne
vor høje grad af rationalitet? 
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Fig. 1 Verdens folk spredes efter det mislykkede tårnbygge-

ri. Pieter Breughel den Ældre, Babelstårnet, 1563. 
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Den første til at opdele jordens folk i egentlige ra-
cer baseret på udseende var den vidt berejste François
Bernier (1620-1688), der i 1684 i Nouvelle division de la
terre par les différentes espèces ou races qui l’habitent i et
parisisk tidsskrift, Journal des Scavans fra den 24. april,
foreslog, at verden kunne opdeles i fire racer, hvor den
første beboede Europa, Nordafrika, Mellemøsten,
Amerika og Vest- og Nordasien. Folk her lignede hin-
anden, bortset fra hudfarven, hvad der alene skyldtes
solen, idet mange spaniere var lige så mørke som indi-
anerne. Den anden race bestod af de sorte afrikanere,
der boede syd for Sahara, og deres farve skyldtes ikke
solen, for de forblev sorte selv i koldt klima. Dertil var

de karakteriseret ved uldent hår, tykke læber, flade
næser, meget lidt skæg, meget hvide tænder og meget
rød tunge, læber og mund. Den tredje race er beboer-
ne i Syd-, Øst- og Centralasien samt Japan og Indone-
sien, og de er ifølge Bernier hvide, men med brede
skuldre, flade ansigter, dybtliggende, griseagtige øjne
og meget lidt skæg. Den fjerde race var lapperne, som
havde tykke ben, store skuldre, kort hals og et stærkt
forlænget ansigt. De var nogle stakkels dyr, hvad Ber-
nier havde kunnet konstatere dels ved selvsyn, dels ved
læsning om dem. Endelig syntes der at være en femte
race i det sydligste Afrika, nogle små, tynde, tørre,
grimme og hurtigløbende folk, der elsker at æde åds-
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Fig. 2 Verdens orden. Allegori over Afrika, Asien og

Amerika af Bernard Picart fra 1719. Under købmændenes

gud, Merkur, og omkring en kvindelig allegori for skibsfart

med et ror i den ene hånd, et sejl i den anden og et anker

bag sig fremstilles de tre kontinenter med den turban- og

påklædte asiatiske kvinde med røgelse i hånden. Den afri-

kanske kvinde hviler på en løve, mens den amerikanske

kvinde fremstilles som kannibalen med foden på et euro-

pæisk hoved, bue og pil, leguaner ved sin side og fjer på

hovedet. Disse symboler havde længe været karakteristiske

for de amerikanske allegorier. På havet sejler de euro-

pæiske skibe på givtige handelstogter. 

Fig. 3 Langt op gennem oplysningstiden fortsatte en del af

de antikke og middelalderlige monstre med at eksistere.

Her er en illustration fra Lafiteaus Mœurs des sauvages

ameriquains fra 1724, hvor de hovedløse skabninger stadig

optræder som en del af den amerikanske indfødte befolk-

ning. Lafiteau fremstiller også amazonerne som en del af

den amerikanske befolkning. 
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ler, og som binder indvoldene af ådslerne rundt om
arme og hals for at gemme dem til senere fortæring.
De (det må være hottentotterne, som i de tidligste illu-
strationer blev afbilledet med tarme i hænderne eller
om halsen) drikker havvand, når de ikke kan få andet,
og de taler et sprog, som ikke kan læres af europæerne.
Nogle hollændere mener, at de taler kalkunsk. Bernier
har også lagt mærke til kvinderne rundt om i verden,
og her kan han forsikre, at der findes smukke kvinder
overalt, ja selv blandt de sorte findes der yderst smuk-
ke kvinder. Dog nævner han ikke lapperne og hotten-
totterne i denne sammenhæng.

Berniers opdeling af menneskene blev accepteret
af Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), men da han
eksplicit ville fastholde monogenesen, begrundede
han raceforskellene med klimaforskelle. Også Joseph-
François Lafitau (1681-1746), der i 1724 efter mange års
ophold som missionær i Canada udgav Mœurs des
sauvages ameriquains, comparées aux moeurs des pre-
miers temps, var inde på racespørgsmålet. Han forkla-
rede indianernes hudfarve ved, at hvis kvinderne un-
der graviditeten stærkt foretrak et vist udseende, fik
det indflydelse på barnets udseende, og da de indian-
ske kvinder beundrede mænd med rødlig hud, var
dette efterhånden blevet den almindelige hudfarve.
Ønskede træk kunne blive arvelige.

Racerne i oplysningens dynamiske optik 

I Traité de métaphysique fra 1734 argumenterede Vol-
taire (1694-1778) for, at racerne af Gud var skabt for-
skellige, idet to fra samme race aldrig fik børn, der
havde en anden races træk. De forskellige racer kunne
derfor ikke stamme fra den samme forfar. Gud kan
installere de væsner, der passer til de forskellige omgi-
velser, og herefter er racerne ifølge Voltaire uforander-
lige. Det er således ikke omgivelserne, der former
racerne – en sort bliver aldrig hvid, selv om han bor i
en hvid del af verden. Voltaires analyse af racerne byg-
gede på to principper: Det der er fælles for alle racer,
og det der er forskelligt for racerne, og det er den ved
skabelsen etablerede forskel i intelligens og andre
karaktertræk, som medfører ulighed mellem racerne.
Men han vil dog ikke udelukke, at de andre racer i
tidens løb kan udvikle deres intelligens, så de kan
hæve sig over deres dyriske og imbecile stadium. Hvis
Gud har skabt dem med det rigtige potentiale, kan der

engang opstå en Newton eller en Locke selv blandt de
brasilianske indianere, for i Voltaires univers er enhver
form for udvikling en realisering af Guds skaberværk.

Også i begyndelsen af Essai sur les moeurs et l’esprit
des nations et sur les principaux faits de l’histoire depuis
Charlemagne jusqu’à Louis XIII fra 1745–78, der hand-
ler om den forvandling, mennesket har gennemgået,
før det er nået til erkendelse og sand bevidsthed om
sig selv, behandler Voltaire racerne. Det indledes med
en konstatering af, at man skal være blind for ikke at
kunne se, at de hvide, negrene, albinoerne, hottentot-
terne, lapperne, kineserne og amerikanerne er helt
forskellige racer. Og efter at have beskrevet de speciel-
le og meget negative træk hos negeren konstaterer
han, at negre, der flyttes til selv de mest kolde lande,
avler dyr (”animaux”) af deres egen race, ligesom
mulatter ikke er sorte på vej til at blive hvide, men kun
en bastard-race af en hvid og en sort. Albinoerne, en
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Fig. 4 Når orangutangen blev inddraget af såvel

Rousseau og Linné som af så mange andre, skyldes det i

stor udstrækning den måde, denne store menneskeabe blev

præsenteret på i Europa. I det meget ansete britiske

Universal Traveller fra 1753 er der et billede af en orangu-

tang med et helt menneskeligt ansigt, stående oprejst på to

ben, der dog ikke er strakt ud, og med pels. Af den medføl-

gende tekst fremgår det, at denne abe er set i Batavia af en

hr. François Leguat (ca. 1637-1735), som har boet mange år

på Java. Det var en hun af næsten menneskelig skikkelse,

den gik oprejst på bagbenene, og den skjulte sin skam med

den ene hånd. Den redte sin seng hver aften i et lille hus,

dens herre havde lavet til den, og den lå ned om natten og

dækkede sig med et tæppe. Endelig bandt den et tørklæde

om hovedet, når den havde hovedpine. Hr. Leguat mente,

at det havde krævet store anstrengelser at dressere denne

skabning til at gøre disse ting, som syntes at være resultatet

af fornuft, mens andre var af den mening, at denne skab-

ning var resultatet af en abe og en kvindelig slave, idet sla-

ver ofte flygtede til bjergene, hvor de levede som vilde.

Ideen om mellemformer mellem mennesker og aber var

således ikke død, og meget vilde folk som hottentotter eller

buskmænd blev af mange betragtet som sådanne mellem-

former sammen med orangutangen i Asien og senere

chimpansen og gorillaen i Afrika. 
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race der ifølge Voltaire lever midt i Afrika, er meget få
og yderst sjældne. De er meget svage, og negrene fan-
ger sommetider nogle, som europæerne køber af ren
nysgerrighed. Voltaire har selv set to. Også monstrene
kan have eksisteret, og de har været afkom efter men-
nesker og dyr.

Inspireret af antikkens environmentalisme, som
havde været fremme igen i renæssancen formulerede
Carl von Linné i 1758 i den 10. udgave af sit store værk,
Systema naturae per regna tria naturae, secundum clas-
ses, ordines, genera, species, cum characteribus differen-
tiis, synonymis, locis (oprindeligt 1735) en racetypologi
med reference til antikkens fire elementer, luft, jord
vand og ild svarende til blod, sort galde, slim og gul
galde. Dette gav fire racer, hvide europæere, mørke
asiater, sorte afrikanere og røde amerikanere, som ud
over at være karakteriseret ved hver sin hudfarve og
ved at bebo hver sit kontinent også var karakteriseret
ved hver sit temperament, styret af de fire elementer:
europæeren var sangvinsk, asiaten melankolsk, afrika-
neren flegmatisk og amerikaneren kolerisk. Dertil var
europæeren opfindsom, optimistisk og styret af love,
asiaten styret af meninger, afrikaneren snu, doven,
letsindig og styret af luner og amerikaneren frihedsel-

skende og styret af vaner. I mellemrummet mellem
disse menneskelige racer og dyrene placerede Linné
‘homo ferus’, som omfattede de mennesker, der var
vokset op med og som dyr, og ‘homo sylvestris’, som
var overgangsformen mellem aber og mennesker, og
som omfattede blandt andet orangutang og hotten-
totter. Til forskel fra de franske filosoffer medtog han
ikke hjemlandets samer i denne halvt dyriske kategori.

Georges-Louis Leclerc Comte de Buffon (1707-
1788) lavede i 1749 en racetypologi, og til forskel fra
hos Linné fandtes de forskellige former for halvmen-
neskelige monstre ikke i Buffons verden, for han følte
sig ikke forpligtet til at fylde mellemrummet mellem
dyr og mennesker ud. Det centrale kriterium for
Buffons typologi var kropsform og -størrelse, mens
andre vigtige kriterier var hudfarve og folkenes natur.
I nord udgør samojeder, lapper, eskimoer, de nordlige
pygmæer m.fl. en type, som bestemmes som dem, der
er mest degenereret fra tartarerne, mens folkene
umiddelbart syd herfor ses som mindre degenererede
typer af tartarer. Tartarerne tilhører igen samme race
som kineserne og japanerne. På en måde arbejdede
Buffon således med nogle rene racer eller typer. Under
strenge klimatiske forhold ville grene af disse typer
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degenerere, mens de andre steder ville blive blandet
med naboracer. Disse blandinger og variationer på
grund af de geografiske og klimatiske omgivelser, det
vil sige environmentale forhold, giver variation inden
for racen, hvor f.eks. hudfarve tilskrives klimaet og
føden, mens skik og brug begrundes med en påvirk-
ning fra områdets karakter og størrelsen af ressour-
cerne. Det, der så er tilbage til at bestemme racetypen,
er højde samt legems- og ansigtsform. Og endelig er
det grundliggende udgangspunkt for den komparati-
on, der bestemmer de enkelte racer, de folk, der lever i
den tempererede zone mellem den 40. og 50. bredde-
grad [Frankrig, Italien og det nordlige Spanien og
Portugal, OH]. Her er det optimale klima for menne-
sket, og her finder man de mest optimale forhold for
udviklingen. Menneskene her har smukke kroppe og
harmoniske ansigter, tydelige tegn på en perfekt sam-
menhæng mellem mennesket og miljøet. Den menne-
skelige urrace med en naturlig farve var opstået i
omegnen af Det Kaspiske Hav [hvor Noa jo skulle
være landet, OH] og havde herfra spredt sig over jor-
den. Ændringen eller degenerationen af mennesket er
for Buffon stort set ligefrem proportional med afstan-
den fra oprindelsesområdet, således at jo længere væk
et folk har vandret, des mere har det forandret sig i
forhold til det egentlige menneske. Disse vandringer
har således medført, at mennesket er degenereret til de
gule, brune og sorte racer, for derefter helt i bunden at
udvikle en ny, hvid race blandt de sorte og indianerne,
albinoerne. Kun de hvide har bevaret urracens træk,
da menneskene i de tempererede lande kun har van-
dret kort og derfor kun har ændret sig meget lidt i for-
hold til oprindelsen. De er derfor den menneskemo-
del, som afspejles i de konkrete mennesker i den tem-
pererede zone, samtidig med at de bliver en slags
modellernes model, idet der for hver race også er en
model, som de konkrete mennesker er varianter i for-
hold til.

Der er ifølge Buffon fire racer: den europæiske, den
sorte, den amerikanske og den kinesiske, og variatio-
nerne inden for hver af disse skyldes primært tre fak-
torer: 1) klimaet; 2) føden som afhænger af klimaet; og
3) skik og brug, som afhænger af klima og føde. Derfor
findes de største varianter i forhold til modellerne
også i zonernes udkanter med samerne (meget små)
og de sorte afrikanere i Centralafrika (meget sorte)

som de mest ekstreme på grund af henholdsvis kulden
og varmen. Og også racerne er resultat af de ydre
påvirkninger. Hvis en gruppe bor længe nok under
bestemte environmentale forhold, vil den udvikle sig
til at tilhøre den race, som disse forhold skaber. Alle
menneskelige variationer er således i sidste instans
produktet af leveforholdene, og selv om århundreders
påvirkning ifølge Buffon har ført til så store foran-
dringer, at man ikke skulle tro, at negre, lapper og
europæere er af samme art, så fastholder Buffon
monogenesen med henvisning til dels den bibelske
skabelse, dels at alle mennesker kan få afkom med hin-
anden. Forskellen på hudfarven med sort i den hede
zone og brunt ved polerne er således i sidste instans
kun et overfladisk fænomen.

Det var denne forklaring på raceforskellene, Henry
Home, lord Kames (1696-1782) gjorde op med i bogen
Sketches of the History of Man fra 1774. Lord Kames
konstaterede, at mongolerne stadig lignede sig selv
efter fire århundreder i Indien, ligesom europæerne
på trods af århundreders ophold i troperne var forble-
vet hvide. Dertil var der stor forskel på nordmænd og
lapper, selv om de havde boet i samme område i år-
hundreder, og det samme gjaldt etiopiere og negre.
Ergo påvirker environmentet ikke racen, og ergo
måtte raceforskellene tilskrives skabelse, og skabelsen
af racerne var sket i forlængelse af spredningen efter
den babylonske sprogforvirring. Derfor mente han, at
Gud efter tårnbyggeriet havde skabt racerne, så de
passede til de områder, de efter spredningen skulle
leve i.

Forfald som forklaring på forskel var også almin-
delig anerkendt, og her var det oplagt at gøre environ-
mentet til årsag, hvad der igen kunne muliggøre ’frel-
sen’, da bortfjernelse af ydre årsager til forfald så ville
normalisere disse stakler igen. Et sådant synspunkt
finder man f.eks. hos den, man betragter som den fysi-
ske antropologis formelle grundlægger, Johann Fried-
rich Blumenbach (1752-1840). Han etablerede i sin De
generis humani varietate natura fra 1775 på baggrund
af en undersøgelse af 82 kranier tre/fire racer: den
mongolske (hvorunder også lapperne hørte), den eti-
opiske, den amerikanske og i 2. udgaven fra 1781 (efter
James Cooks (1728-1779) opdagelser i Stillehavet og på
Joseph Banks’ (1743-1820) opfordring) den malajiske,
den sidste omfattende de smukke, lyse og langlemme-
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de polynesiere i modsætning til de mørke og lavstam-
mede melanesiere. Alle disse racer var degenereret fra
den ”kaukasiske” race, et navn han opfandt til de
hvide, fordi han fandt georgierne på Kaukasus’ syd-
vendte skrænter, specielt kvinderne, de smukkeste
mennesker overhovedet, ligesom alle fysiologiske træk
pegede på, at det måtte være her, mennesket var op-
stået. Den kaukasiske race, synes således også for
Blumenbach at være opstået i det område, hvor Noa
strandede med sin ark, og når han gjorde den til urra-
cen, det vil sige skabt i Guds billede, skyldtes det dels
noget med hovedskallens facon, dels at hvide let dege-
nererer til at blive brune, mens sorte ikke bliver hvide.
Selv om Blumenbach efter 1795 prioriterede de dege-
nererede racer med etiopierne nederst, tog han dog
afstand fra, at etiopierne stod aben nærmere end an-
dre mennesker, og han henviser her til, at også mange
andre folk er blevet beskrevet som abelignende. Og for
Blumenbach er der således ingen tvivl om, at alle
racerne har en fælles oprindelse.

Denne insisteren på menneskets fælles afstamning
fra en urrace kunne endog gå så vidt, at man som den
engelske kirurg John Hunter (1728-1793) kunne påstå,
at alle sorte mennesker blev født hvide og forblev
hvide et stykke tid, før degenerationen satte ind og
gjorde dem sorte under påvirkning af solen. Imma-
nuel Kant (1724-1804) havde også en fælles oprindelse
for de fire racer, han identificerede i flere skrifter, her-
under Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und
Erhabenen fra 1764 og Von der verschiedenen Racen des
Menschen fra 1775. Enkelte elementer af hans ideer om
racerne indgik ligeledes spredt i Anthropologie in prag-
matischer Hinsicht fra 1798. Monogenesen, som Kant
med reference til Buffon begrundede med alle menne-
skers evne til at få avledygtigt afkom med hinanden

uanset race, fremstod for Kant i form af en menneske-
lig urrace, som var hvid med brunlig lød. Ud fra denne
urrace var der under påvirkning af klimaet i form af
antikkens fire kategorier, kulde, varme, fugt og tør, og
ved en større eller mindre degeneration dannet fire
racer, således at Nordeuropas fugtige kulde formede
den blonde europæer, Amerikas tørre kulde formede
den kobber-røde amerikaner, Vestafrikas fugtige
varme formede den sorte neger, mens Hindustans
tørre varme formede den oliven-gule inder. Disse fire
racer udviklede så hver især yderligere variation i for-
hold til de klimatiske og fødemæssige forhold, der
herskede de steder, hvor de slog sig ned i længere tid,
samt ved blanding mellem racerne. Dog var det sådan,
at denne tilpasning og blanding ikke kunne medføre
transformation fra en race til en anden. Derfor er det
tropiske Amerikas beboere ikke blevet til sorte negre.
Blandt racerne er de hvide øverst – med England,
Tyskland og Frankrig som de mest civiliserede natio-
ner. Dette skyldes, at det kun er mellem den 31. og den
52. breddegrad i den gamle verden [stort set svarende
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Fig. 5 Et billede af en europæer og en patagonier fra 1772.

En af myterne om Amerika var, at der levede kæmper i

Patagonien og på Ildlandet. Nogle filosoferede over, om de

var de giganter, der var produktet af de faldne engle og de

jordiske kvinder, og som i så fald havde overlevet syndflo-

den. 
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til den nordlige og sydlige grænse for Romerriget,
OH], at man har den optimale blanding af indflydelse
fra kolde og varme områder og rigdom i jordens res-
sourcer. Derfor er det også her, mennesket har ændret
sig mindst i forhold til den menneskelige urform.
Asiaterne eller hindustanerne gør Kant ikke så meget
ud af, men på bunden af racehierarkiet har han i 1764
negeren over amerikaneren (indianeren), mens han
senere i 1775 vender om på de to racers stilling. I 1764
skriver Kant med henvisning til David Hume (1711-
1776), at negeren intet talent har vist. Selv om mange
af dem har været frie i længere tid, har ingen sort
præsteret noget inden for kunst og videnskab. De er
dertil snakkesalige og kan kun holdes fra hinanden
med prygl, hvor Kant kan anbefale en særlig stok i ste-
det for pisken, så man ikke slår dem ihjel. Ameri-
kaneren derimod har et ophøjet sind, stærk æresfølel-
se, og han er stolt, frihedselskende og ærlig. Tapperhed
er hans største fortjeneste, hævn hans største vellyst.
Og i 1775 betonede Kant i sin forelæsning, at der er fire
racer, den hvide, negerracen, den hunniske og den
hindustanske, og baggrunden for deres udvikling har
ud over klima og føde også været isolation. I denne
konstruktion hører arabere, tyrker og persere til den
hvide race, for i sin konstruktion af isoleringen af afri-
kanerne i forhold til inderne indlægger Kant et tidli-
gere hav langs bjergene i forlængelse af Hindukush.
Der har således ikke kunnet være kontakt mellem
Afrika og Indien eller mellem disse to områder og
områderne mod nord i meget lang tid, indtil dette
store indhav tørrede ud og efterlod sig områder som
f.eks. Sahara. De sekundære udviklinger, som sker
efter opsplitningen i racerne, må skyldes, at disse
udviklinger ligger som potentialer i mennesket, po-
tentialer der under de rette omstændigheder i form af
sol, luft og føde realiseres, og det synes, som om Kant
har ment, at efter realiseringen af et sådant potentiale,
kan udviklingen ikke gå tilbage igen, hvis en befolk-
ningsgruppe kommer under andre klimatiske for-
hold. Et eksempel er eskimoerne, hos hvem kulde
giver små kroppe, men da hjertets kraft forbliver den
samme, cirkuleres blodet hurtigere, hvad der giver
stærkere varme. Benene er det vanskeligste at varme
op, for de ligger længst væk fra hjertet, og derfor bliver
de korte i forhold til kroppen. Endelig vil alt over-
flødigt forsvinde fra kroppen, herunder håret på alle

steder, hvor det ikke er strengt nødvendigt. Derfor
skægløsheden, som man også kan se hos indianerne,
fordi de tidligere tilpassede sig kulden i det nordlige
Asien og Amerika. Denne indianernes tidligere tilpas-
ning til kulden forklarer også deres fysiske svaghed, en
svaghed der har medført, at man kun kan bruge dem
som husslaver, mens man må have negre til markar-
bejdet. Og i racehierarkiet er det nu sådan, at menne-
skets perfektionering er størst hos den hvide race,
mens den gule race har mindre talent. Endnu lavere
står negrene, mens amerikanerne står lavest, idet de
ikke kan uddannes, ikke har følelser og derfor ikke
motivation til udvikling. De kan ikke elske eller være
bange, de er lige glade med alt og dovne. De kan ikke
overskride naturforholdet, en holdning der således
bringer Kant på linje med Buffon, som det senere vil
fremgå. De sorte er ifølge Kant lige modsat. De har
masser af passion, men de kan kun uddannes til sla-
vernes niveau. De mangler fornuften og kan derfor
kun trænes til bestemte ting, ikke selv udvikle dem. Og
således er der kun de hvide og måske asiaterne, der
kan bidrage til menneskets udvikling, mens de to
andre racers repræsentanter må lære at efterligne og
tvinges til at arbejde. Monogenesen var således fast-
holdt, samtidig med at racernes radikale forskelle var
blevet forklaret.

Den religiøse baggrund for opdeling i racer var
dog ikke helt forsvundet. Mest kendt var Georges
Dagobert, Baron de Cuvier (1769-1832), der i første
bind af sin Leçons d’anatomie comparée fra 1800 for-
mulerede en teori om, at forandringer skete ved store
katastrofer, mens der var stabilitet mellem katastrofer-
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Fig. 6 Den indianske enke. Billede af Joseph Wright fra

1785. Wright, der aldrig selv var i Amerika, beskrev selv

billedet på følgende måde: ”En indianerhøvdings enke vog-

ter over sin afdøde mands våben. Billedet bygger på en

skik, der er almindelig blandt Amerikas vilde stammer,

hvor enken efter en stor kriger i den første måne efter hans

død sidder hele dagen under et slags primitivt trofæ, for-

met som et malet og beskåret træ, hvorpå den dødes våben

og krigs-tøj er ophængt. Hun forbliver i denne situation

uden læ og ly og udholder i sin sorgfulde pligt med fare for

sit eget liv vejrets ubarmhjertighed.” 
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ne. Menneskehedens tre racer, de hvide, de gule og de
sorte var skabt ved den sidste store katastrofe, syndflo-
den, for ca. 5.000 år siden, og disse tre urracer stam-
mede fra Noas tre sønner. De tre racer var skabt for-
skellige med den hvide race som den fremmeste.

Vildskabens opfindelse

I sin bog Leviathan fra 1651 fremstiller Thomas Hob-
bes (1588-1679) mennesket som altid værende i
bevægelse i modsætningen mellem overlevelsens be-
hov og de givne eksistensbetingelser og med selvop-
holdelsesdriften eller angsten for døden som den
dynamiske kraft, noget som for Hobbes var en natur-
lov på linje med Newtons love. Fundamentalt set

havde mennesket ifølge Hobbes retten til at bruge al
sin magt til at sikre sig sit liv, men det betød, at uden
ledelse ville kaos, krig og ufred herske. Det gælder
mellem de suveræne nationer, det gælder i borgerkri-
ge, og det gælder i den vilde tilstand, hvor mennesket
er uden ledelse. I denne vilde tilstand, hvor menne-
skets sande natur udfolder sig frit, hvor det af natur
begærlige menneske styres af lyst og af forsøget på at
undgå smerte, hvor alle søger at overleve på de andres
bekostning, og hvor ingen kan føle sig sikker – i denne
tilstand hersker alles krig mod alle. Livet her var ifølge
Hobbes ensomt, fattigt, beskidt, brutalt og kort. I
denne tilstand vil menneskene indse, at de må indgå
en gensidig kontrakt og overgive magten til en suve-
ræn, hvis de ikke længere skal risikere når som helst at
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miste alt eller lide en tilfældig død. Hermed sikres fred
og fremskridt. Og i forbifarten nævner Hobbes, at
denne vilde tilstand stadig findes mange steder og især
i Amerika (Hobbes 1985 s. 186-189).

Umiddelbart var der ikke den store revolution i
denne påstand, for i Hobbes’ univers var det stadig
den bibelske historie, der var verdenshistorien, og for-
fald var en anerkendt forklaring på de forskellige
menneskelige tilstande. Dette forfald blev af oplys-
ningstænkerne blot udvidet til at gælde alle de åndeli-
ge og teknologiske landvindinger, mennesket havde
kendt på Noas tid og i tiden med tårnbyggeriet i
Babylon. Der var da også adskillige indianerforskere,
der bestemte indianerne som degenererede efterkom-
mere af de gamle grækere, fønikere, jøder eller rome-
re. Historien kunne således stadig hænge sammen:
Først havde der været jøderne, som så efter den baby-
lonske sprogforvirring var blevet til forskellige folk, og
blandt dem var der nogle, der var gået så meget i for-
fald, at de var endt på det menneskelige nulpunkt,
hvorfra en ny historie kunne begynde, en historie der
ikke længere som i middelalderen var styret af Gud,
men af mennesket eller rettere af menneskets fornuft,
udfordret af eksistenskampens betingelser. Den vilde
tilstand markerede menneskets indtræden på ver-
densscenen som historiens skaber. Oplysningstidens
verdslighed havde således tvedelt historien i en gud-
dommeligt styret historie begyndende med skabelsen
og mennesket i Guds billede, og en menneskeligt sty-
ret historie begyndende med det næsten dyriske, det
rent instinktive, nøgne, vilde menneske.

Hobbes’ idé om vildskabens stadium som grund-
lag for den samfundsskabende kontrakt blev fulgt op
af blandt andre John Locke (1632-1704) i An Essay
Concerning the True Original, Extent, and End of Civil
Government fra 1690. I Lockes udlægning var den
vilde tilstand forud for kontrakten karakteriseret ved
et liv i frihed, lighed og uafhængighed, kun styret af
fornuften, som mennesket havde haft siden skabelsen,
og af naturens love, hvoraf en var retten til produktet
af eget arbejde. Lockes vilde var de ædle vilde i mod-
sætning til Hobbes’ dyriske vilde. Ej heller hos Locke
var der tvivl om Skabelsesberetningens sandhed, men
alligevel fremsatte han den påstand, at ”I begyndelsen
var hele verden Amerika” (Locke 1999 s. 301), noget
han gennem flere afsnit udbyggede ved at henvise til

amerikanske eksempler på de oprindelser af forskelli-
ge institutioner, som han analyserede, og ved at gøre
opmærksom på, at sådanne tilstande tidligere havde
hersket i Europa og Asien. Dette, at alle mennesker
engang havde været vilde, var et radikalt brud med
kirkens historie. Hverken Det Gamle Testamente eller
Det Ny Testamente eller de græske og romerske histo-
riske kilder viste noget universelt menneskeligt forfald
til så lav en tilstand. Der var i den kirkelige historie
ingen plads til nye fortidige, universelle epoker, der
ikke tog hensyn til, at i det mindste en mindre gruppe
mennesker repræsenterede den historiske kontinuitet,
som den jødisk-græsk-romerske historie gav. Når
dette ikke var noget større problem for Hobbes eller
for Locke, skyldes det nok, at de stort set ikke interes-
serede sig for denne vilde tilstand. Den var primært
ment som et filosofisk afsæt for bruddet med den reli-
giøse historie og for den udledning af den fornuftens
kontrakt, som var deres filosofiske projekt. Men deres
abstrakte udgangspunkt fængede, dels fordi det gav
mening til forståelsen af de mange nyopdagede folk,
dels fordi denne vildskab i oplysningstidens ånd blev
tidsliggjort og fik dynamik som en epoke i menneske-
hedens udvikling, en ny og verdslig begyndelse til et
nyt verdsligt udviklingsforløb.

Der blev hermed formuleret en opfattelse af et
menneskeligt nulpunkt, hvorfra fornuften med men-
nesket som agent – eller omvendt – kunne skabe sin
egen historie inden for rammerne af bevægelseslove,
som ikke gav naturens noget efter. Den universelle
vilde tilstand satte mennesket fri som et verdsligt væ-
sen inden for rammerne af naturens love, fri til fra et
absolut nulpunkt at skabe den udvikling, der havde
ført fra den vilde tilstand i Amerika til Europas højt
udviklede, civiliserede og fornuftstyrede stater i en
fortælling, der dels omsatte livsformernes mangfol-
dighed til trin i en universel, tidslig udvikling, dels og
nok så vigtigt gav videnskabeligt belæg for de vesteu-
ropæiske stormagters status som verdensudviklingens
førende. Men med vildskaben som et universelt men-
neskeligt stadium efter den gammeltestamentlige
historie opstår der en lang række problemer. Det var
bestemt ikke uproblematisk at lade menneskets histo-
rie begynde i det næsten dyriske, når livsformen både
før og efter denne dyriske epoke og med få års mel-
lemrum var på stort set samme høje niveau. Op-
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lysningstidens ideer om samfundsudviklingen skulle
på en eller anden måde indpasses i den menneskelige
historie under hensyntagen til den bibelske histories
rammer.

Hvornår var vildskaben?

Det store, universelle forfald til og livet i vildskab, som
jo måtte betragtes som en katastrofe på linje med
syndfloden og sprogforvirringen, måtte være indtruf-
fet efter de store gammeltestamentlige begivenheder
og før de begivenheder, der fremstilles i Det Ny
Testamente, da det ellers ville have været omtalt her.
Da man i overensstemmelse med antikken betragtede
vandringer eller nomadisme meget negativt, var det
naturligt at placere forfaldet i forbindelse med men-
neskehedens store spredninger ud over verden, og det
var sket på to tidspunkter, når der ses bort fra den
oprindelige efter syndefaldet: efter syndfloden og efter
den babylonske sprogforvirring. En ny menneskelig
epoke blev således opfundet og placeret mellem de to
testamenter og inden for den tidsramme på 6.000 år
mellem skabelsen og dommedag, som var til rådig-
hed, og efter de ca. 2.500 år efter skabelsen, som var
tidspunktet for syndfloden, men før den tid ca. 4.000-
5.000 efter skabelsen, da Jesus levede. Fra denne næ-
sten dyriske eller instinktive tilstand kunne fornuften
så i eksistenskampen skabe den universelle og verdsli-
ge historie og udvikling frem til samtiden, som var
menneskets.

Hvordan kunne mennesket forfalde så dybt?

Det menneskelige forfald var dybt, så dybt at menne-
sket nærmede sig det dyriske, ja for Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778) var orangutangen ifølge hans
Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes
fra 1755 det vilde menneske, og det var kendetegnet
ved at have pels, at vandre ensomt rundt i de store
skove og ved ikke at have noget sprog, altså præcis som
middelalderens vildmand. I modsætning hertil frem-
førte vor hjemlige filosof og matematiker Jens Kraft
(1720-1765) i sit store værk, Kort Fortælning af de Vilde
Folks fornemmeste Indretninger, Skikke og Meninger til
Oplysning af det menneskeliges Oprindelse og Fremgang
i Almindelighed fra 1760, at barnets lange afhængig-
hedsperiode medførte, at familien og dermed fælles-
skabet var et universelt menneskeligt fænomen, og

heraf fulgte ifølge Kraft, at sproget, som forudsatte et
kommunikativt fællesskab, var bragt med over fra den
tidligere højere livsform.

Da der ikke var noget usædvanligt ved forfaldet,
var der kun enkelte af tidens forfattere, der begrunde-
de det nærmere, og blandt dem var Jens Kraft. Ifølge
Kraft var der ca. 3.000 mennesker i alt, da man bygge-
de på Babelstårnet, og da de blev spredt ud over ver-
den, var der en sådan rigelighed af ressourcer, at man
ikke behøvede at lave noget for at skaffe sig til dagen
og vejen. Og da mennesket er dovent af natur, glemte
det hurtigt alle de tidligere færdigheder. Først da man
igen blev så mange, at der blev kamp om ressourcerne,
blev fornuften udfordret til at skabe den udvikling,
som havde styret historien frem til samtiden. Og
Krafts forklaring har nok været den alment acceptere-
de, så i den verdslige forfaldstænkning erstattede men-
neskets iboende dovenskab den religiøse tænknings
idé om menneskets iboende syndighed som en dyna-
misk, men fordærvende kraft.

Hvorfor udvikler mennesket sig?

For Thomas Hobbes udviklede mennesket sig i mod-
sætningen mellem overlevelsens behov og de givne
eksistensbetingelser, og hos Locke var det nogenlunde
det samme, om end udviklingen for Locke ikke var
forudbestemt ved love eller lignende. Udviklingen var,
som Adam Ferguson (1723-1816) formulerede det i An
Essay on the History of Civil Society fra 1767, et resultat
af menneskelig handling, men ikke af hverken en gud-
dommelig eller en menneskelig plan eller af en i men-
nesket indlejret determinisme. Guds plan med histo-
rien blev således ikke erstattet af en menneskelig, men
af nogle kræfter eller love, som drev udviklingen eller
historien frem, kræfter der var lige så hensigtsløse som
de kræfter, der styrede solsystemet. Udviklingen var
således styret af love på samme måde som naturen, og
det var givet, at mennesket i den vildes udformning i
sig havde naturens love og levede i overensstemmelse
med naturens fornuft, da det naturlige i denne tilstand
endnu ikke var blevet suppleret med historiske eller
menneskeskabte forhold. Dette gjaldt, hvad enten
naturen blev betragtet som grundlag for den rå overle-
velseskamp eller for det paradisiske liv i overflod.
Naturmennesket, som Rousseau skulle benævne det,
og dermed mennesket i den ufordærvede eller ukulti-
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verede nultilstand, mennesket som ren natur udvikle-
de sig så med fornuften som vejviser ind i og gennem
en menneskeskabt historie mod frihed, lykke og rig-
dom i såvel materiel som åndelig forstand. Ved at gøre
denne udvikling til en fortrængning af den oprindeli-
ge lykke kunne den bruges samtidskritisk, og ved at
gøre den til en fortrængning af det instinktstyrede,
dyriske menneske kunne den berømme udviklingen
og dens aktuelle resultat.

Udviklingen fra vild til samfundsborger var dog
ikke så let at etablere, givet den menneskelige egoisme,
som Hobbes havde fremstillet. Hvordan kunne vilde,
der levede uafhængigt af hinanden og med kun få
behov relateret til overlevelsen ud fra egoistiske træk
indgå i en sammenhæng, hvor de blev afhængige af
hinanden – eller med andre ord, hvordan kunne over-
gangen fra en samling vilde til et samfund ske, hvor-
dan kunne en egentlig kollektivitet opstå? Dette pro-
blem behandlede Samuel von Pufendorf (1632-1694) i
sin afhandling De jure naturae et gentium fra 1672.
Hans argument var, at menneskets svaghed i isolation
måtte medføre et samarbejde, der sikrede hver enkelts
overlevelse. Dette samarbejde affødte igen nye behov,
hvad der yderligere integrerede samarbejdet, hvad der
igen skabte nye behov, og da denne proces er uendelig,
udviklede de samfundsmæssige strukturer sig i form
af samarbejde og arbejdsdeling genereret af den
enkeltes begær efter stadig mere. Det var her, menne-
sket ifølge Pufendorf skabte sin egen historie.

Men den generelle argumentation for udviklingen
byggede for de fleste af tidens filosoffer på fornuftens
konfrontation med naturen og andre mennesker i en
eksistenskamp, hvor befolkningstilvæksten var det,
der nødvendiggjorde udviklingen, og udviklingen det
der muliggjorde befolkningstilvæksten. Bortset fra en
eventuel oprindelig periode lige efter forfaldet, hvor
tilværelsen var paradisisk, havde mennesket næsten
hele tiden været konfronteret med overlevelsens ud-
fordringer. Dette var den tvang, der fik det dovne
menneske til at udvikle de sociale og teknologiske for-
hold, og i denne udvikling var der især fire fænome-
ner, man fandt centrale: sproget som forudsætning for
kommunikation og dermed udvikling af fornuften
eller af erfaringen; den private ejendomsret og der-
med rigdomsforskelle, røveri og klasser på den ene
side og forsvar for ejendomsretten i form af større,

organiserede fællesskaber som byer eller nationer på
den anden; subsistensformerne med udvikling af
landbrug, dyreavl og handel; og ledelsesformen, som
skulle formuleres som et udviklingsforløb mellem
anarkiet og enevælden og med inddragelse af de for-
skellige ledelsesformer, man kendte fra Bibelen og fra
de forskellige livsformer i verden. Men hermed havde
man også fundet en måde at forklare, hvorfor nogle
samfund var stagneret på de forskellige lavere stadier,
noget som nu – igen mod protest fra kirkelige intellek-
tuelle – skulle forklares som manglende udvikling og
ikke som forfald. På grund af sin dovne natur ville
mennesket stagnere, når det ikke var tvunget til at
udvikle sig, det vil sige, når der ikke var befolkningstil-
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vækst. Og hvad årsagerne til den manglende befolk-
ningstilvækst i bestemte områder så var, kunne man
diskutere, men i og med at udviklingen var universel
og ensartet på grund af en universel rationalitet, var
de niveauer, de vilde var stagneret på, lig med tilstan-
de, vi selv havde passeret engang i fortiden. De vilde
var således vor egen fortid – ’engang har hele verden
været Amerika!’ – engang ville hele verden måske blive
Europa? 

Hvordan udviklede mennesket sig igen?

Overgangen fra vildskab til antikkens højt udviklede
samfund var stor, så derfor blev der snart indført mel-
lemstadier, som af nogle blev sammenfattet som det

barbariske. Dette svarede så til det noget højere stadi-
um i forhold til de amerikanske vilde, som vi selv i for-
tiden ifølge de antikke romerske beskrivelser af f.eks.
germanerne og kelterne havde befundet os på.

Forudsætningen for, at de vilde og barbarerne
kunne sammenlignes med vor egen fortid, var, at ud-
viklingen var ens overalt. Jens Kraft løste dette pro-
blem ved at søge udviklingskræfterne i mennesket
selv, således at det, at alle mennesker var ens, gjorde, at
udviklingen også måtte være identisk. John Millar
(1735-1801) begrundede tilsvarende i Observations
concerning the Distinction of Ranks in Society fra 1771
den store lighed i menneskenes udviklingstrin med
menneskets ensartede behov og ensartede evne til at
indfri disse behov, og da mennesket aldrig blev tilfreds
og altid fik og får nye behov, var dette en uendelig pro-
ces. Med udviklingens ensartethed kunne forskellene
betragtes som forskellige stadier i den universelle ud-
vikling, hvor processen blot gik hurtigere eller lang-
sommere på grund af ydre omstændigheder eller på
grund af racens særegenheder. Her var der forskellige
muligheder. Både rigelighed af subsistensmidler fra
naturens side og en hård kamp for tilværelsen på
grund af mangel på ressourcer kunne bremse udvik-
lingen på grund af henholdsvis menneskets doven-
skab og mangel på tid og kræfter til andet end blot at
klare dagen og vejen. I denne konstruktion indgik ofte
den gamle environmentalistiske model med det kolde
nord, hvor udviklingen var langsom eller måske helt
stagneret, da al aktivitet måtte sættes ind på blot at
overleve, det varme syd, hvor rigelighed gjorde, at
menneskets dovenskab ikke blev udfordret, og udvik-
lingszonen i den tempererede midte, hvor mennesket
blev udfordret, samtidig med at det havde kræfter og
tid til andet end ren overlevelse. Man kunne med race-
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tænkning lade menneskene være forskellige på den
måde, at nok ville udviklingen være den samme, men
nogle racer var bare intelligensmæssigt langsommere
end andre. Eller man kunne lade den historiske kon-
tekst være forskellig, således at nogle havde været iso-
leret fra den øvrige verden og havde været for få til, at
udviklingen kunne udfolde sig, andre var blevet holdt
tilbage i udvikling af despotiske regeringsformer eller
underkastelse under fremmede erobrere. Den envi-
ronmentale kontekst, racens potentiale eller de histo-
riske forhold kunne således begrunde forskellen i
udvikling, men for de fleste var der ikke tvivl om, at
selve udviklingens vej var smal og determineret, om
ikke for andet så begrundet i mennesket selv, i dets af
den universelle fornuft styrede løsning af de univer-
selle problemer, der udfordrede mennesket, og hvoraf
subsistensen var det vigtigste. Derfor kunne især de
skotske økonomiske filosoffer vende kausaliteten om
og opfatte subsistensformen som den essens i samfun-
det, hvorfra alle andre forhold blev bestemt.

Men udviklingen i subsistensformernes historiske
rækkefølge var ikke så helt let at udlede. Samfundene
blev identificeret ud fra deres placering i et erhvervs-
udviklingsforløb, der begyndte med jagt og hos nogle
forfattere også indsamling. Herefter var der stor
uenighed om rækkefølgen af det pastorale nomade-
samfund med tamdyr og det fastboende samfund
med agerbrug. Den seneste udvikling kunne man så
igen i enighed fastlægge som karakteriseret ved staten,
byerne, handel og håndværk eller civilisation. Uenig-
heden om rækkefølgen af pastoralisme og agerbrug
refererede til, at begge muligheder var til stede i Bibe-
len. Kain var som agerbruger før Abel, der var hyrde
og blev dræbt, men på den anden side var patriarkerne
og her især Abraham pastoralister, og først senere kom
agerbruget. Blandt de mere verdslige argumenter ind-
gik, at Amerika havde agerbrug, stater og byer, men
ikke tamdyr, hvad der tydede på, at agerbruget kom
først. Men i modsætning hertil var det vanskeligt at
forestille sig, at et bofast agerbrugssamfund skulle
kunne blive et mobilt pastoralt samfund, især fordi
befolkningstætheden var langt større i agerbrugssam-
fund end i de nomadiske kvægavlssamfund. En sådan
udvikling ville derfor være i modsætning til ideen om
befolkningstilvæksten som den ultimative dynamiske
kraft. Jens Kraft forsøgte at løse problemet ved at lade

tamdyravlen udspringe af agerbrugssamfundets be-
hov for trækdyr, hvorefter pastorale samfund var op-
stået som et forfald herfra i agerbrugssamfundenes
periferi.

Hvorfor er der stadig vilde samfund,
specielt i Amerika?

Den franske polyhistor, Georges Louis Leclerc Comte
de Buffons skulle blive den, der satte dette spørgsmål
på dagsordenen, og det skete i første bind af hans 44
bind store værk, Histoire naturelle générale et particu-
lière fra 1749, hvor naturen blev fremstillet som foran-
derlig, hvad der f.eks. kunne komme til udtryk ved, at
dyrearter uddøde eller blev stærkt svækket under
særlige omstændigheder. I Buffons verden var alle dyr
skabt i den gamle verden. Nogle af dem var vandret til
Amerika, hvor de var degenereret, og det samme gjaldt
indianerne, hvad der kunne forklare deres vilde til-
stand. I Amerika favoriserede naturen de lavere arters
udvikling og forhindrede de højere arters, ja den dege-
nererede endog de højere arter. Indianerne havde ikke
været i stand til at gøre sig til herrer over naturen, men
var tværtimod blevet underkastet naturen ligesom
dyrene og dermed udsat for de samme destruktive
kræfter. Inspireret af Amerigo Vespuccis (1454-1512)
beskrivelse af de indianske mænd som impotente,
fordi de liderlige indianske kvinder lod et giftigt dyr
bide deres mænds penis, så den svulmede op og blev
så kæmpe stor, at den i mange tilfælde brækkede af og
efterlod mændene som eunukker, fandt Buffon india-
nerne svagelige, med små ”formeringsorganer” og
uden hår på kroppen eller skæg. De havde ingen glød
over for kvinder og var frygtsomme, kujonagtige og
sjæleligt livløse. De holdt kun meget lidt af deres
forældre og børn, de havde kun ganske lidt familiefø-
lelse og slet ingen følelse over for andre. Derfor havde
de intet samfund. Deres hjerter er frosne, deres sam-
fund koldt og deres imperium grusomt, konstaterer
Buffon, og de betragter kvinder som tjenere, der er
skabt til at arbejde hårdt og til at fungere som lastdyr.
I den forbindelse blev især indianernes manglende
lyst til kvinder og manglende kropsbehåring interes-
sante temaer i oplysningstidens forskning, hvor man
generelt havde en erfaring for, at eunukker mistede
deres hårpragt, hvorfor man så kunne slutte baglæns
fra manglende hårpragt til impotens. Dette emne blev
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også omhyggeligt gennemgået i Guillaume-Thomas
François Raynals (1713-1796) store værk, Histoire phi-
losophique et politique des établissements et du com-
merce des Européens dans les deux Indes, der udkom
anonymt i 1770. Det var skrevet sammen med Denis
Diderot (1713-1784) og Paul Henri Thiery, baron
d’Holbach (1723-1789), og Raynals forklaring var, at
indianerne levede som vore børn. Da Amerika var et
ungt kontinent, kom de ligesom ikke i puberteten, og
forfaldet til denne ’evige’ barndom skyldtes det fugtige
klima. Som bevis anførte han blandt andet, at der i
Amerika aldrig var opstået en stor digter eller mate-
matiker, altså hverken et kunstnerisk eller videnskabe-
ligt geni. Ifølge Georg Wilhelm Friedrich Hegels
(1770-1831) Vorlesungen über Philosophie der Geschich-
te fra ca. 1820 stod det så slemt til i Amerika, at jesuit-
terne havde opsat klokker i hytterne hos de indianere,
de havde kristnet, og så ringede jesuitterne med dem
om natten for at gøre de indianske mænd opmærk-
somme på deres ægtekabelige forpligtelser. Det var så-
ledes ikke underligt, at der ikke opstod et befolknings-
pres i Amerika, ja der var endog god plads til, at kolo-
nisterne kunne myldre ind.

Temaer i filosoffernes 
menneskeudvikling

Blandt de tidligste, der formulerede sig om dette emne
i et oplysningsperspektiv, var den franske filosof,
matematiker og poet Bernard le Bovier de Fontenelle
(1657-1757), som i De l’origine des fables fra 1684 frem-
lagde et egentligt udviklingsskema, begyndende i en
tilstand af uvidenhed og barbari, der var endnu værre
end tilstanden hos lapperne, kafferne og irokeserne,
som alle havde udviklet sig siden den begyndelse,
Fontenelle placerede i de første århundreder. For Fon-
tenelle var udviklingen lig med fornuftens voksende
fortrængning af fantasien; i begyndelsen blev alt for-
klaret i fabler ved guder, som var menneskelignende,
men med overmenneskelige kræfter. Homers værker
afspejler dette; og senere, på Ciceros tid, dukkede ideer
som visdom og retfærdighed op, egenskaber der også
blev tildelt guderne. Historisk forsvandt uvidenheden
dog lidt efter lidt, og mindre og mindre falskhed ind-
gik i filosofien. Fabeldannelsen er i nutiden ophørt
inden for historieskrivningen, men vi bevarer dog de

gamle fabler. Evnen til at danne fabler er ens hos alle
mennesker, og Fontenelle tog afstand fra, at klimaet
skulle have nogen betydning. Dette kunne ses af, at
man fortalte de samme fabler mange steder i verden,
f.eks. blandt de gamle grækere og indianerne, og heraf
kunne man slutte, at grækerne engang havde været
vilde, og at amerikanerne engang ville komme til at
tænke lige så rationelt som grækerne. Men ét enkelt
folk i verden skabte ikke fabler i dets tidligste periode.
Det var det udvalgte folk, jøderne, som Forsynet sør-
gede for fastholdt sandheden, og således kom Fon-
tenelle ikke i problemer med kirken.

Et problem ved denne udlægning var, at Fontenelle
ikke inddrog de klimatiske forskelle, idet han placere-
de hele udviklingen i mennesket selv. Tog man klima-
forskellene alvorligt, kunne det jo betyde, at der ikke
var nogen universel menneskelig udvikling. Dette
problem søgte Charles-Louis, Baron de Montesquieu
(1689-1755) at løse i værket L’Esprit des lois fra 1748,
hvor han også lagde op til den senere 3-stadiemodel
ved at skelne mellem de vilde, som var jægerne, og
barbarerne, som var pastoralisterne, og hvor barbar-
begrebet også omfattede de fra antikken beskrevne
barbariske folk. Montesquieus ræsonnement var, at
alle mennesker af natur var ens, men det medførte, at
de love, der var afledt af vor natur, måtte komme til
udtryk forskelligt, da de skulle bygge bro mellem den
fælles menneskenatur og de forskellige forhold, men-
nesket levede under. I Montesquieus model var der de
tre klassiske zoner, den nordlige, hvor folk måtte
bruge al deres energi på at skaffe sig de nødvendige
fornødenheder, den sydlige hvor varmen samt det, at
alle fornødenheder umiddelbart var til rådighed, for-
hindrede udvikling, og den midterste hvor naturen
ikke tilfredsstillede alle menneskets behov, samtidig
med at mennesket ikke skulle bruge al sin energi på
blot at holde sig i live. Derfor kunne udviklingen ske
her, og derfor lå civilisationens centre her. I forhold til
de enkelte samfund var det ifølge Montesquieu ikke
kun klimaet, der havde indflydelse, men også jordens
bonitet, som igen bestemte befolkningstætheden.
Dertil påvirkedes samfundet af moralske, herunder
religiøse forhold. Centralt var det dog, at mennesket
kunne gribe ind i udviklingen, idet gode lovgivere ved
lovgivning kunne modvirke klimaets negative indfly-
delse. Lovens ånd er således sammenhængen mellem
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de forskellige betingelser og de tilsvarende egenartede
formuleringer af lovene. Og i den samtidige situation
kunne environmentets negative effekter i form af stag-
nation og devolution modvirkes af videnskaben, som
derved blev den nye faktor, der affødte en universel
udvikling i feltet mellem det universelle menneske og
dets variable omstændigheder.

Helvétius

Opgøret med kirken kulminerede hos Claude Adrien
Helvétius (1715-1771), for hvem mennesket alene var et
produkt af sit miljø. Grundideen var, at mennesket til-
egnede sig erkendelse ved sansning og ved at forbinde
ideerne herfra. De fysiske sanser og hukommelsen var
således de produktive årsager til vore ideer, og alle vore
gøremål og vurderinger blev styret af interesser, som
overordnet set udsprang af egenkærlighed og forsøget
på at tilfredsstille sin lyst og at undgå smerte og andre
onder. Mennesket var således helt styret af sin sociali-
sering og af det sociale environment, det befandt sig i,
og det, at mennesket alene var et produkt af ydre for-

hold, betød, at det ikke var ansvarligt for sine handlin-
ger. Det var en slags mekanisk dukke, der af de ydre
forhold blev styret gennem et udviklingsforløb, og
konsekvensen heraf var, at der ikke var nogen almen
moral, idet forskellige former for dannelse og sociale
environmenter måtte medføre, at forskellige handlin-
ger var nyttige eller unyttige de forskellige steder. Det-
te kunne man læse i Helvétius’ kontroversielle hoved-
værk, De l’esprit fra 1748, og det affødte en enorm kri-
tik. Således blev det fra Sorbonnes, pavens og det pari-
siske parlaments side forlangt, at bogen blev brændt,
hvad den så blev.

Men Helvétius arbejdede også med de variable
omgivelsers konsekvens for udviklingen. Dette skete
især i det posthumt udgivne værk, De l’homme fra
1773, hvor Helvétius skarpt kritiserede environmenta-
lismen. På den ene side var klimaet ifølge Helvétius
regionalt set meget stabilt, men geografisk set meget
forskelligt, mens det på den anden side forholdt sig
sådan, at selv om der skulle findes særligt favorable
klimaer, så havde intet folk permanent været øverst i
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Fig. 8 Kaptajn Henry Wilson strandede i 1783 på Palau-

øerne, som indtil da var ukendte. Et år senere havde han

fået bygget et nyt skib af resterne fra det gamle og kunne

sejle til Asien, hvorfra han og dele af mandskabet fik skibs-

lejlighed hjem. Englænderne kom godt ud af det med de

lokale beboere, primært fordi de engelske sømænd holdt sig

fra de lokale kvinder, og fordi englænderne med deres

våben hjalp den lokale leder i kampe mod andre øer. En

søn af lederen blev bragt med tilbage til England, hvor

hans første indtryk af englænderne var helt overvældende,

for da de satte ham op i en karet for at køre fra skibet,

udbrød han, at det var fantastisk, at man kunne have

huse, der kunne få jorden til at bevæge sig. Med billeder af

faderen, moderen og sønnen i engelsk påklædning viser

Wilson og udgiveren, George Keate (1729-1797), at menne-

skene udgør en enhed, idet tøjet alene skaber et civiliseret

menneske ud af en ædel vild. 
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udviklingen. Den universelle dynamik og det univer-
selle forløb af udviklingen måtte således placeres i det
universelle menneske, hvorefter den variation af envi-
ronmentale kontekster, mennesket udvikler sig i, alene
med sin udfordring af overlevelsen kan have indfly-
delse på udviklingens hastighed og ikke dens retning.
Omgivelserne skaber således ikke mennesket, men
mennesket omskaber omgivelserne, så de tilpasses
menneskets behov. Eksistenskampen aktiverer men-
nesket, men konteksten formes af det universelle
menneskes løsning på eksistenskampens konkrete
betingelser. Derfor kunne alle former for skikke ind-
løse reproduktionens nyttighedskriterium – et ræson-
nement, der kunne gøre Helvétius til kulturrelativis-
mens fader.

Ellers fremstillede Helvétius en udvikling fra na-
turtilstande med hottentotter og caribiere som de
lavest stående mennesker. De var lige så uvillige til at
tænke som til at arbejde, og de var således resultatet af
det inertiprincip, der gør, at mennesket kun forandrer
sig, hvis et andet princip aktiverer mennesket, og dette

aktive princip er et befolkningspres, idet truende over-
befolkning medfører, at mennesket må finde på nye
måder at sikre sig eksistensen i givne omgivelser.
Befolkningspres medfører krig, som igen fører til en
kontraktlignende tilstand, en intelligent handling,
hvor individerne overgiver deres magt til fællesskabet.
Man forenes nu i et samfund og laver konventioner,
hvor alle gensidigt garanterer hinandens sikkerhed for
liv og gods. Ved at underkaste sig den fælles interesse
forlader mennesket naturtilstanden og udvikler en
bevidsthed om retfærdighed og uretfærdighed. I den-
ne samfundsmæssige tilstand opstår de første dyder,
for mens den vilde kun adlyder sine lidenskaber, aner-
kender man nu en leder og en styrelse. De gode forhold
giver vækst i befolkningstallet, hvad der tvinger men-
nesket til at opfinde nye ting for at få tilfredsstillet de
egoistiske behov, alle hver især søger opfyldt; og dette
gør, at jægere bliver til hyrder og disse derefter til bøn-
der. Med agerbruget sker overgangen til en stat baseret
på love. Mens den første konvention fastslog, at den
enkeltes interesser nu var underkastet fællesskabets,
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fastslår loven ejendommens ukrænkelighed. Men på
grund af jordens forskellige fertilitet medfører denne
lov ulighedens opkomst. Og mens det i naturtilstan-
den alene var menneskets behov og de fysiske liden-
skabers frie spil, der holdt grupperne sammen, sådan
som det ses i alle vilde samfund, bliver det med det
politiske samfund moralen, der bliver bestemmende.
Uligheden medfører, at samfundet deles i antagonisti-
ske klasser, de rige griber statsmagten med despotiet
som resultat, og despoti fører igen til ruin, og dermed
er man på en måde tilbage, hvor udviklingen begynd-
te, for de fattige masser gøres til slaver, grusomme love
indføres, despoten tiltager sig ultimativ magt, og loven
ophører med at gælde. Hermed forsvinder også den ret
til ejendom, der var det civile samfunds fundament, og
samfundet kommer i en slags krigstilstand, hvorved al
udviklende aktivitet ophører. Mennesket dehumanise-
res og genindtræder i en slags naturtilstand, hvor kun
magtens ret anerkendes. Alle samfund var underkastet
denne udviklingsmæssige cyklus, og det, at den skete
med variabel hastighed, gjorde, at vi fandt samfund på
alle historiske stadier.

Der var således to poler i bestemmelsen af menne-
sket i den verdslige udviklingstænkning. Helvétius 
repræsenterede den ene, hvor mennesket var helt
amorft og alene var bestemt af den kontekst, det ind-
gik i, hvorfor alle former for kultur måtte bestemmes
relativt. Derfor definerede Helvétius også det gode
samfund ved, at individet i sin stræben efter egen
lykke samtidig fremmede almenlykken og almennyt-
ten, hvad der måtte være forskelligt under forskellige
omstændigheder. Og i den anden pol, som de fleste af
oplysningsfilosofferne gik ind for, var udviklingen
indbygget i mennesket som et potentiale, der under
bestemte forhold udfoldede sig ad den vej, som var
den eneste for mennesket. Her var der så igen to vari-
anter, idet fundamentale moralske regler kunne gøres
til en del af den menneskelige natur, men denne natur
kunne også gøres rent dyrisk, således at intet af den
ånd, Gud havde blæst i Adam, var tilbage. Også her var
der et hårdt opgør med kirken.

Voltaire

François Voltaire behandler dette problem, idet han
lader Guds gave til mennesket være såvel en universel
fornuft som en universel retfærdighedssans. I histori-

en realiserer den menneskelige ånd sig i en selvudfol-
delsesproces, som samtidig er en selvoplæringsproces.
Alle nationer har engang været vilde, levet i den rene
naturtilstand ligesom brasilianerne og lapperne, som
lever uden love, uden kendskab til noget guddomme-
ligt og alene beskæftiget med at tilfredsstille kroppens
behov. På dette udviklingsniveau var der frihed, lighed
og republikansk ledelse, men en sådan styreform kun-
ne kun fungere i de helt små samfund, hvor instink-
terne styrer – dog ikke blindt, da mennesket er retfær-
digt og således moralsk af natur. På et eller andet tids-
punkt har man sluttet sig sammen og valgt en leder.
Dette er præcis, hvad der adskiller naturens verden fra
kulturens. Udviklingen skabes af genier, og da de men-
neskelige behov overalt er de samme, og da store
mænds erkendelse af disse problemer og indsats i for-
hold hertil overalt er den samme, må fremskridtet og
fejlagtige tiltag overalt være de samme eller parallelle.
Forudsætningen for de store mænds virke er, at mas-
serne i samfundet pukler uden at få noget for det, for at
de derved kan give de få udvalgte muligheden for at
dyrke ånden eller fornuften uden at skulle ulejlige sig
med at arbejde for eksistensen. Uligheden er forudsæt-
ningen for det fremskridt, hvis hovedtrin var opdag-
elsen af ilden, udviklingen af sproget og til slut udvik-
lingen af skrivekunsten, men selv i Europa, der med
skrivekunsten er trådt ind i historien, er der vilde og
barbariske folk, der lever i deres hytter med deres kvin-
der, udsat for årstiderne. De handler lidt på markeder-
ne og taler uforståeligt som f.eks. bønderne i West-
phalen. Disse bønder står endog langt under de vilde,
for de vilde er i stand til selv at frembringe alt, hvad de
har brug for, og de vilde er frie, mens bønderne ikke
engang har en idé om, hvad det vil sige at være fri. Og
således kan Voltaire konstatere, at mere end halvdelen
af den beboelige jord stadig er beboet af to-benede dyr,
som lever i en afskyelig tilstand, der nærmer sig den
rene natur. Voltaire blev således den, der tog antikkens
opfattelse af ligheden mellem masserne og barbarerne
op igen, men gav dog masserne en vigtig historisk
funktion – de skulle stå for det fysiske arbejde.

Rousseau

Modspillet til denne foragt for masserne kom fra Jean-
Jacques Rousseau. I prisopgaven Discours sur les scien-
ces et les arts fra 1750 fremsatte han den påstand, at det
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netop var videnskaberne og dermed fornuftens vok-
sende magt, der var årsag til det moralske fordærv og
den stadig mindre grad af lykke blandt menneskene.
Argumentationen var, at i og med udviklingen forøge-
des de menneskelige behov, og i forsøget på at indfri
disse udvikledes mellemmenneskelig undertrykkelse
og moralsk forfald. Udviklingen korrumperede såle-
des mennesket, hvilket han illustrerede ved at opstille
en modsætning mellem samtiden og menneskets pri-
mitive, men lykkelige fortidige naturtilstand. Menne-
sket ændrer sig således fra at leve individuelt og dyrisk
over en samfundsmæssig og lykkelig tilværelse med
sprog, ritualer og moral til en undertrykt tilværelse
med metallurgi, agerbrug og privat ejendomsret, hvor
de rige tager magten og gør de andre til deres slaver:
”Mennesket var født frit og er overalt i lænker”, som
Rousseau skriver i indledningen til Le contrat social fra
1762. Og endnu klarere havde han været få år tidligere
i Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes
fra 1755. Her var kontrakten ikke en konsekvens af, at
det rationelle menneske tog sin skæbne i egne hænder
og bragte sig ud af vildskaben, men af de riges bevidste
forsøg på at omvende de mange fattige fra at true og
berøve de rige til at forsvare de rige:

”… så undfanger den rige, presset af omstændighederne, det

mest gennemtænkte forehavende, som nogensinde er opstået i

den menneskelige bevidsthed. Det var at anvende, til sin fordel,

de selv samme kræfter, som angreb ham, for at gøre sine mod-

standere til sine forsvarere, og indgive dem andre leveregler og

institutioner, som var lige så fordelagtige, som de var imod

naturretten. …’Lad os forene os,’ sagde han til dem, ’for at

beskytte de svage mod undertrykkelse, holde de ærgerrige nede,

og sikre enhver sit … lad os samle [vore kræfter] i en højeste

magt, som regerer os ifølge forstandige love, som beskytter og

forsvarer sammenslutningens medlemmer, afskrækker vores

fælles fjender, og som opretholder imellem os en evig fordrage-

lighed.’ … Dette var eller måtte være samfundets og lovenes

oprindelse, som pålagde de svage nye bånd og gav de rige nye

kræfter” (Rousseau 1996 s. 112-114).

Rousseau havde flere forskellige bud på udviklingen
fra det rene naturmenneske til samtidens samfund, og
i sine seneste værker som Le contrat sociale byttede
han næsten helt om på lykkens og ulykkens epoker.
Fra begyndelsen lever mennesket nu råt og brutalt, og

det er først med skabelsen af det politiske samfund,
som vokser ud af familien, at mennesket kan realisere
sin inderste og frie natur. I naturtilstanden har men-
nesket kun friheden til enten at følge eller ikke følge
sine instinkter, mens mennesket i samfundet har fri-
heden til at styre sine følelser. Det er på dette stadium,
at moralen udfolder sig, og retfærdighed erstatter in-
stinkter. Her udvikler den menneskelige ånd sig og
forfines, og hvis alt gik godt, ville en lykketilstand være
opnået. Dette forudsætter en statsform baseret på ret-
ten, på den sociale retfærdighed og på, at der ikke er
nogen modsætning mellem den fælles vilje og den
enkeltes vilje. Men stadig er det dog sådan, at udvik-
lingen korrumperer, hvorfor den fuldendte lykke ikke
realiseres, og løsningen på problemerne måtte være en
samfundspagt, som sikrede en tredeling af magten i
overensstemmelse med det, Montesquieu havde for-
muleret. Disse principper kom ifølge Rousseau bedst
til udtryk i den lille bystat eller landsby, et udsagn som
sammen med referencen til følelserne som centrale i
forhold til fornuften blev videreført i romantikkens
dyrkelse af det landlige, det følelsesmæssige og det
partikulære.

Diderot

For Rousseau var moralen således noget positivt, som
i de tidlige værker lå i menneskets natur, og som i de
senere udviklede sig med kultiveringen af mennesket.
Helt anderledes radikal var Denis Diderot. Af en
række indlæg i Den store franske encyclopædi (1751-
1772) fremgår det, at mennesket var styret af love, at
moralen var en del af naturen og ikke skabt af hverken
Gud eller mennesker, og at det sociale var en del af
naturens totale system og således også determineret af
dette system. Og på denne baggrund skulle Diderot
sætte det guddommelige menneske på plads ved hjælp
af det naturlige menneske. Det skete i en hård kritik af
de hjemlige forhold specifikt og af de kristne forhold
generelt i den berømte Supplement til Bougainvilles
rejse fra 1772. Her lader Diderot to mænd diskutere,
hvad den tahitianer, Louis-Antoine de Bougainville
(1729-1811) bragte til Frankrig, ville og kunne fortælle
om Frankrig, når han kom hjem til Tahiti igen. Og
Diderots bud er, at han vil holde mund, for enten vil
de tro, han lyver, eller også at franskmændene er afsin-
dige. Dette skyldes, at tahitianerne er tæt på verdens
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begyndelse, mens europæerne er tæt på alderdom-
men, og da tahitianeren ikke forstår skik og lov i
Frankrig, vil han kun opfatte dem som hundredvis af
forhindringer, som en person, for hvem følelsen af fri-
hed er den stærkeste af alle, kun kan have foragt over
for. Og denne følelse af frihed lader Diderot komme til
udtryk i en afskedssalut fra en ældre tahitianer, som
skulle være gengivet i Bougainvilles hemmelige dag-
bog. Her beskylder den ældre vilde franskmændene
for at knægte friheden og indføre slaveri, skabe ejen-
domsret, hvor alt – også kvinderne – var fælles, hugge
landet ved opsætning af et skilt (hvad ville fransk-
mændene sige, hvis en tahitianer opsatte et skilt i
Frankrig med teksten: ”Dette land tilhører Tahiti?”)
og ellers straffe den, der tager en lille ting fra fransk-
mændene. Nej tahitianerne vil ikke afgive det, fransk-
mændene kalder tahitianernes uvidenhed, mod
franskmændenes ubrugelige viden. Tahitianerne har
ikke brug for alle de overflødige ting, da de har det, der
er nødvendigt, og hvis man først en gang er trådt uden
for nødvendighedens smalle sti, hvor vil tilegnelsen af
imaginære goder så stoppe? Og den gamle fortsætter
med at sammenligne helbredstilstanden og fysikken
hos franskmændene med tahitianernes og konstate-

rer, at selv ikke de unge franskmænd var i stand til at
følge med denne 90 år ældre mand over selv en korte-
re distance. På Tahiti kender de kun en sygdom, og det
er alderdom, og nu har franskmændene bragt dem
mange andre, heriblandt ikke mindst kønssygdomme,
som forvansker den uskyldige elskov, man hidtil har
praktiseret uden skam.

Diderot lader senere skibspræsten berette om sine
samtaler med en sand epikuræer af en tahitianer, der
tilbyder ham sine tre døtre og sin kone. Præsten bliver
trods sine besværgelser forført af de fire kvinder, og
det fører til en debat med værten om religion, et fæ-
nomen tahitianerne ikke kender til, og hvis eksistens
den gode vært med henvisning til naturlig levevis og
rationelle udredninger demonstrerer det tåbelige i.
Hvis nogen – Skaberen, præsterne eller lignende – kan
bestemme, hvad der er godt og skidt, retfærdigt og
uretfærdigt, så er alt relativt, og så har den slags jo ikke
nogen reel eksistens. Skaberen og ikke mindst præ-
sterne kan jo skifte mening fra det ene øjeblik til det
andet. I stedet skal man lytte til naturens lov, hvor
godt foretrækkes frem for ondt og det fælles gode frem
for det individuelle eller private. Og når man i det sek-
suelle lægger hindringer for den frie udfoldelse, bliver
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det i tahitianerens rationelle udlægning helt fordærvet
i forhold til den naturlige sex- og ægteskabsadfærd,
som er skik på Tahiti, og som har skabelsen af nye,
nyttige samfundsmedlemmer som mål. På baggrund
heraf udleder de to oprindelige samtalepartnere, at
problemet i Europa er, at nok har overlevelsens udfor-
dringer udviklet den menneskelige intelligens, men
dette har igen bragt europæeren langt på den anden
side af det, der var nødvendigt – til fantasiens bund-
løse ocean, hvorfra han aldrig kan komme tilbage. I
stedet skulle man afskaffe alle de religiøse love og
sørge for, at de civile love fulgte de naturlige love. Ci-
vilisation med dens utallige unaturlige love er en gift,
som kun folk, der ønsker at blive tyranner, indfører.
Hvis du vil være tyran, så civiliser mennesket, skriver
Diderot. Alle disse love er, når det kommer til stykket,
en håndfuld slynglers middel til at undertrykke be-
folkningen. Det at ville bringe orden er altid at ville
undertrykke folk. Derfor er de vildes barbari altid
mindre ondt end vor egen urbanitet. Og endelig vil
vor talsmand dog alligevel fortsætte sit liv i Frankrig
ud fra parolen, at det er lettere at være idiot blandt idi-
oter end at være den eneste vise.

Med Diderot var lovene for samfundsudviklingen

blevet helt frigjort fra det religiøse felt, og mennesket
var nu styret som alt andet i naturen, ja man kan
næsten sige, at med Diderot var mennesket blevet en
almindelig del af naturen, selv om det var blevet styret
ud i en unaturlighed af kirken og magten og med civi-
lisationen.

Kraft

I Frankrig blev debatten således stærkt radikaliseret
op til revolutionen. Det var noget anderledes i den
protestantiske og pietistiske del af verden som her i
Danmark, hvor der med indgående kendskab til, hvad
der foregik i Frankrig frem til og med Rousseaus tid-
ligste værker, også foregik filosofiske overvejelser over
menneskets udvikling og historie med Jens Krafts Kort
Fortælning af de Vilde Folks fornemmeste Indretninger,
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Fig. 9 Med de videnskabelige ekspeditioner og kravene til

videnskaben blev det vigtigt, at gengivelserne fra den frem-

mede verden blev så eksakte som muligt. Illustrationerne

indgik nu som information i de publikationer, som rettede

sig mod filosoffer og andre, der var videnskabeligt interes-

seret i den fremmede verden. Dette førte til nøjagtige 

tegninger af planter, dyr og mennesker. Dette ses her fra

Carsten Niebuhrs (1733-1815) rejser og fra den engelske

Universal Traveller. 
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Skikke og Meninger, til Oplysning af det menneskeliges
Oprindelse og Fremgang i Almindelighed fra 1760 som
det vigtigste værk. Her fremlægges også menneskets
udvikling, men det mest interessante er Krafts over-
ordnede undersøgelse i bogen, nemlig en analyse af,

hvad der kan tilskrives menneskets fornuft, og hvad
der skal tilskrives Gud. I den første af de tre bøger,
værket er delt op i, behandlede Kraft det gudskabte.
Det drejer sig om Skabelsesberetningens historie, og
det drejer sig om den menneskelige natur, således som
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den forelå i ren form efter den babylonske sprogfor-
virring og det efterfølgende forfald. Derefter havde
mennesket selv skabt historien, som det fremgik af
værkets anden bog, hvor Kraft etablerede en fornuft-
styret verdslig historie fra et menneskeligt nulpunkt
bestående af familien med et rudimentært sprog og
frem til den kendte historie. Men herefter stod et stort
spørgsmål tilbage: Førte fornuften også frem til den
sande tro? Dette satte Kraft sig for at finde ud af ved at
følge fornuftens ræsonnement på det religiøse område
fra nulpunktet efter den babylonske sprogforvirring
og frem. Den åndelige udvikling tog for Kraft ud-
gangspunkt i, at mennesket gjorde usynlige ånder eller
sjæle til de synlige fænomeners årsag, og snart tilskrev
man alt i naturen en sådan sjæl eller ånd. Herefter blev
disse ånder delt op i de gode og de onde, og med dan-
nelsen af staterne fik hver stat tilskrevet en regerende
ånd. Også himmelen fik sine guder og ånder, hvis til-
værelse ofte blev tænkt som et spejlbillede af det jordi-
ske liv, således som man kunne forestille sig det i den
lykkeligste form. Den centrale idé i Krafts udredning
var, at gudernes behov fulgte de behov, menneskene
fik, efterhånden som udviklingen skred frem. Da
menneskene fik smag for luksus, fik guderne det også.
Da menneskene fik huse, fik guderne templer. Men nu
havde mennesket så med naturvidenskaben fået et
middel til at rette op på denne kæde af fejlslutninger,
idet kundskaberne nu kunne modvirke overtroen og
de uhyggelige effekter, denne kunne have. I hele dette
afsnit er der på intet tidspunkt tale om, at fornuftens
anvendelse førte til den sande tro, til kristendommen,
men kun, at fornuften ved mødet med kristendom-
men erkender denne som den sande tro. Konsekven-
sen heraf er, at det for Kraft kun var ved en ny åbenba-
ring, at kristendommen igen kom til mennesket, no-
get han formentlig har placeret med Kristi liv på jor-
den. Generelt fik Kraft således indkredset og afgrænset
området for fornuftens felt i forhold til det guddom-
melige felt historisk såvel som institutionelt. Menne-
sket kunne med sin fornuft udfolde sig på det teknolo-
giske og sociale område samt (måske) inden for den
sande erkendelse vedrørende naturens indretning,
men over for den sande tro kunne fornuften kun gen-
kende eller erkende. Og den af fornuften skabte histo-
rie havde på trods af sine mange positive sider ikke
kunnet holde sig inden for rammerne af den gudskab-

te menneskelige natur, hvorfor lykken, det vigtigste
mål for den menneskelige udvikling, var gået tabt.
Heldigvis kunne erkendelsen nu rette op på det for-
hold, idet man med indsigten i de vildes tilsyneladen-
de lykkelige liv kunne konstatere, at vi havde mistet
naturligheden, mens de manglede udviklingens frem-
skridt og den sande tro. Når disse fænomener blev for-
enet, måtte mennesket endelig kunne nå lykken.

Oplysningstidens effekt

I Frankrig kan man sige, at oplysningstidens filosofé-
ren over menneskets udvikling døde den 28. marts
1794, da Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, Mar-
quis de Condorcet (1743-1794) blev fundet død i sin
celle, enten efter selvmord med gift eller myrdet af den
revolution, han selv havde så stor andel i. Året efter
blev et værk, som han havde skrevet i hast mellem juli
1793 og marts 1794 udgivet under titlen Esquisse d’un
tableau historique des progrès de l’esprit humain, og det
blev et i eftertiden heftigt debatteret manifest. Con-
dorcet fremstiller udviklingen i ni epoker, heraf de
seks efter feudalismen, og endelig slutter han med et
fremtidsscenarium. Som en rød tråd gennem værket
er kampen mellem overtroen – kirken – og filosofien
eller videnskaben med videnskaben som den, der i
oplysningstiden har taget teten. Men for hele menne-
skets periode gælder det, at udviklingen mod stadig
større lykke, indsigt og moral vil fortsætte, også selv
om der i enkelte perioder i den europæiske historie er
tilbagefald, som f.eks. i middelalderen med dens reli-
gion og tyranni. Sådanne tilbagefald kan ifølge Con-
dorcet ses som kriser, der vækker ånden til live igen.
Og selv om disse fremskridt går mod uendeligheden,
viser Condorcet dog i den tiende epoke, at tiden vil
komme, hvor alle klasser, bortset fra de af nytten be-
tingede, vil forsvinde, samt at man med den sociale
eller politiske videnskab vil blive i stand til at styre
udviklingen således, at mennesket i fremtiden kun vil
have fornuften som sin herre. Og kort tid efter afslut-
ningen af bogen måtte den optimistiske Condorcet så
lade livet i revolutionens navn.

Det var i England og Skotland, at oplysningstidens
tænkning om udvikling fortsatte, og her skulle den
snart slå over i modernitetens måde at tænke udvik-
ling på. Nu var det ikke længere fornuftens udvikling
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fra vildskaben, men kompleksitetens udvikling fra det
simple, det primitive, der var perspektivet med analy-
serne, og dette blev i første halvdel af det 20. århun-
drede afløst af søgningen efter det simple som indlej-
ret i de komplekse systemer. Dette var dog ikke cen-
tralt for udviklingen af antropologien her i Danmark,
hvor det blev den tyske romantiske tænkning, der fik
stærk indflydelse, og hvor kultur, folk, historie, sprog
og ånd blev det, der adskilte livsformerne i en museal
forskningsverden, hvor viden om de såkaldte natur-
folk primært skulle bruges til at illustrere vore forhi-
storiske forfædres liv som en forlængelse af den ar-
kæologi, der gravede de materielle efterladenskaber
op af jorden i stadig større mængde. Jens Kraft blev
glemt i næsten 200 år, og verdens udvikling blev an-
skuet som enkelte kulturers eller endog enkelte kul-
turelementers historie i form af geografisk spredning
og tilpasning til lokale omgivelser rundt om i verden.
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I 1757 skrev Voltaire (1694-1778) i Den store franske
encyklopædi under opslagsordet ’smag’ (goût), at vel-
talenheden, poesien, maleriet og musikken i Norden
mangler smag. Overalt ser han kun barbari.

Voltaires bidrag skal danne indgangen til emnet
’den civiliserede nation’, og i den forbindelse vil jeg
pege på to forhold. For det første, at det negative syn
på Norden er knyttet til en bestemt målestok, der som
sine yderpunkter har ’smag’ og ’barbari’. Denne måle-
stok, der hører en for den moderne læser fremmed
kulturepoke til, kræver en kommentar, som også føl-
ger længere fremme. For det andet skal anføres, at ud-
sagnet om et tilbagestående Nordeuropa ikke er Vol-
taires opfindelse, men blot en variant af en udbredt
betragtningsmåde. Det sidste kan ikke ses af passagen
fra Encyklopædien, og jeg tilføjer derfor eksempler for
at dokumentere:

Den franske kritiker Dominique Bouhours (1632-
1702) skrev i slutningen af 1600-tallet, at 1500-tallets
Italien opviste en kulturel blomstring, som ikke var set
siden kejser Augustus’ (63 fvt.-14 evt.) tid. I 1600-tallet
derimod synes al visdom og smag ifølge Bouhours
samlet i Frankrig, og i sammenligning med Frankrig
virkede det derfor, som om alle andre nationer blot
havde grød i hovedet (efter Thomasius 1994 s. 37 f.).

To år før Voltaires udsagn om smagen i Norden be-
mærkede den tyske kunsthistoriker Johann Joachim
Winckelmann (1717-1768) i sit berømte værk om efter-
ligningen af græsk kunst, at svenskerne under Tre-
diveårs krigen i Prag havde erobret værker af den itali-
enske renæssancemaler Antonio Allegri Correggio
(ca. 1489-1534), billeder som siden blev brugt til af-
blænding af vinduerne i de kongelige stalde i Stock-
holm. Dermed havde svenskerne ifølge Winckelmann
trods Gustav II Adolfs (1594-1632) militære triumfer

realiseret sig som barbarer. Til sammenligning taler
Winckelmann om, hvordan Sachsen, der også længe
havde været en barbarisk udørk, under kongemagtens
udstrakte fremme af kunsten oplevede en bemærkel-
sesværdig kulturel blomstring. Konkret havde kongen
ifølge Winckelmann opbygget en kunstsamling med
antikke værker, som samtidens kunstnere kunne
efterligne. Med denne gestus havde kongen, stadig
ifølge Winckelmann, gjort den saksiske hovedstad,
Dresden, til Elbens Athen og dermed indlagt sig evig
berømmelse (Winckelmann 1991 s. 3).

Fra Dresden kan vi vende tilbage til Norden, nær-
mere bestemt København. Også her mistede talen om
barbari langsomt sin berettigelse, da man i årene fra
1750 og frem anlagde Frederiksstaden med Amalien-
borg og rytterstatuen af Frederik V (1723-1766). Da
rytterstatuens skaber, den franske billedhugger Jac-
ques-François-Joseph Saly (1717-1776), skulle give en
samlet vurdering af den nye bydel, sammenlignede
han med kejser Augustus ligesom Bouhours i eksem-
plet ovenfor: Ligesom Augustus havde hidført en kul-
turel blomstring i Rom, således blomstrede kulturen
eller – for at gribe betegnelsen fra indledningen op –
smagen nu under Frederik V i København.

Mellem barbari og civiliseret smag

De anførte eksempler synes diffust at indikere en
skjult sammenhæng: Der synes således at eksistere en
diskurs, der fordeler de europæiske lande i to grupper,
en der besidder smag, og en der ikke gør. Men opde-
lingen er tilsyneladende ikke stabil, da landene efter
eksemplerne at dømme åbenbart kan skifte position.
Smagen, fornemmer man endvidere, er forbundet
med en bestemt handling, nemlig efterligning, og er
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endvidere forbundet med den politiske magt, udtrykt
med eksemplet kejser Augustus flere gange. Disse
spredte brudstykker skal i det følgende samles til en
mosaik, mere præcist til en fortælling om den civilise-
rede nation.

De valgte eksempler viser, at den, der i 1700-tallet
ønskede at tale om kulturelle forhold i Europa, åben-
bart kunne gøre det ved at gribe til en binær formel, et
oppositionspar, her repræsenteret ved ’smag’ og ’bar-
bari’, men også andre betegnelser var i omløb. Denne
binære struktur har sin rod i en antik kulturforståelse,
der i det følgende præsenteres kort gennem udvalgte
kernebegreber.

På latin er ordet ’cultura’ betydningsmæssigt knyt-
tet til en handling, nemlig kultivering, i første omgang
konkret som dyrkning af jorden, men så også som
pleje af sprog, kunst og videnskab. Uden pleje er men-
neskets anlæg og evner ligesom den udyrkede jord
gold natur. Først når mennesket selv former adfærd og
omgivelser, fremstår det i denne kulturforståelse som
civiliseret, mens den, der ikke formår at forfine de
naturlige anlæg til kultur, stemples som barbar.

Kultur betyder altså overgang fra natur til kunst,
forstået som kunnen. Romerne brugte ordet ’ars’ og
betegnede dermed både en viden og en håndværks-
mæssig færdighed. Jeg har derfor et andet sted fore-
slået betegnelsen ’ars-kultur’ som overbegreb for hele
det kulturparadigme, som udgør emnet i denne arti-
kel (Finsen 2001).

Som en konsekvens af ars-kulturens centrale tan-
ke, at kultur er forædlet kunnen, fremstår kultur som
en åben kategori. Ordet ’barbar’ betegner i sin grund-
betydning ganske vist den fremmede, men ikke fors-
tået som en anden etnicitet – kun som den, der endnu
ikke som grækerne og siden romerne har forfinet sin
kunnen til ’ars’.

Når kultur forstås som kultivering, kan den læres,
men hvordan? Antikken angav to veje, der er velbe-
skrevet i retorikken, ars-kulturens mønsterdisciplin.
Den ene vej går gennem viden om kunstens regler og
teknik. Den anden vej foreskriver efterligning af dem,
der allerede behersker den pågældende kunst. Der-
med er vi nået til et af ars-kulturens hovedbegreber,
nemlig imitationen. Man kultiverer sig selv ved at imi-
tere dem, der allerede kan, dem der af den dannede
klasse anerkendes som eksemplariske forbilleder. Man

efterligner for at blive lige så god som den efterlignede
og en dag måske selv blive anerkendt som forbillede,
hvilket er den højeste form for anerkendelse, det civi-
liserede samfund kan give; og med denne status følger
evig berømmelse.

Ars-kulturen er et kommunikativt forhold, idet
ingen kan udråbe sig selv til at være civiliseret, for civi-
liseret er kun den, der af det civiliserede samfund
anerkendes som sådan. Men den enkelte kan gennem
sin kultiverede optræden bejle til denne anerkendelse.
Adfærden skal overbevise publikum, og dermed viser
ars-kulturen sin grundliggende retoriske karakter.

For enden af kultiveringsprocessen stod i antikken
ikke blot det fuldkomment dannede menneske, men
også det civiliserede samfund, en guldalder. Antikken
har efterladt os flere fortællinger om denne udvikling,
f.eks. Vergils (70-19 fvt.) Æneide, og har i disse beret-
ninger sammenkoblet civilisationsproces og stats-
magt. På denne baggrund har det været muligt at ud-
krystallisere en slags ideel basisfortælling, der fører
udviklingen gennem forskellige stadier (Finsen 2001 s.
43 ff.). Denne basisfortælling ser i kort form ud som
følger: Forløbets første trin udgøres af en naturtil-
stand. Denne brydes på næste trin ved magt, idet en
leder med militære midler tilvejebringer de ydre ram-
mer for et samfund. Efter denne konstitutionsfase
optræder herskeren som fredsfyrste og fremmer dan-
nelsen af naturlige færdigheder til ’ars’. Gennem den-
ne forfinelse, der med tilbagevirkende kraft legitime-
rer konstitutionsfasens magtanvendelse, fører herske-
ren sit land frem mod guldalderen og indlægger der-
med både landet og sig selv berømmelse. Udvik-
lingens sidste trin betegner helt i overensstemmelse
med antikkens cykliske kulturforståelse en forfaldspe-
riode. Men forfaldet er ikke endegyldigt, for kultive-
ringsprocessen fortsættes af andre. Således blev Au-
gustus’ guldalder, ’aurea roma’, for at nævne det be-
rømteste eksempel, opfattet som en gentagelse af det
klassiske Athen.

De ovenfor anførte eksempler kan nu læses som en
aktualisering af en bestemt antik fortælling – eller
mere præcist af forskellige afsnit i denne fortælling –
og dokumenterer derved, at fortællingen i sin grund-
form lever videre endnu i 1700-tallet. Den negative
omtale af de nordeuropæiske lande hos Voltaire og
Bouhours refererer således ikke til naturgivne natio-
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nale karakterbrist, men til endnu ikke fuldt ud kulti-
verede færdigheder. Når Winckelmann ønsker at tale
om den saksiske konge, der udvider sin kunstsamling,
iscenesætter han begivenheden ud fra fortællingen
om den civiliserede nation og lader den enevældige
hersker fremstå som en fredsfyrste, der fører sit land
mod en guldalder ved at give samtidens kunstnere
mulighed for i den udvidede samling at imitere
eksemplariske forbilleder og derved forfine deres
smag.

Dette grundmønster for udviklingen af en civilise-
ret nation udgør en af de store fortællinger i den
vesterlandske kultur og indgår endnu med ikke ringe
vægt i oplysningstidens kultur. Således ser Voltaire i sit
store værk om Ludvig XIV (1638-1715) fra 1751 et sam-
virke mellem konge og kunstnere som forudsætning
for Frankrigs kulturelle blomstring. Solkongens krige
beskrives som en konstitutionsfase og kulturpolitik-
ken som en kultivering af nationens smag (”former le
goût de la nation”) (Voltaire 1878 s. 541). Denne kulti-
vering, der helt i overensstemmelse med ars-kulturen
fremstår som kunstfærdighed, som et produkt af
”mains habiles” (Voltaire 1878 s. 553), har gjort solkon-
gens regeringstid til en periode, hvor den menneskeli-
ge ånd ifølge forfatteren har opnået de allerstørste
fremskridt (Voltaire 1878 s. 559).

I Voltaires fremstilling sammenlignes Ludvig XIV’s
Frankrig med den kulturelle blomstring i renæssan-
cens Italien, der personificeres i den kunstelskende
pave Leo X (1475-1521) og derfor omtales som ’Leos
århundrede’, der på sin side har imiteret det antikke
Rom, der fremstår som ’Augustus’ århundrede’ og selv
refererer til græsk kultur, til ’Alexanders århundrede’. I
Voltaires version af den store fortælling om den civili-
serede nation når civilisationen med intervaller ex-
ceptionelle højder, når kunst og magt forenes, og ind i
denne række af højdepunkter sætter han Solkongen
og taler derfor om Ludvigs århundrede (siècle de
Louis XIV) og tildeler dermed Frankrig en fornem
plads i den civiliserede nations imitationshistorie.
Således bliver Frankrig som eksemplarisk repræsen-
tant for ars-kulturen selv til genstand for videre imita-
tion og opnår derved evig berømmelse.

Sammen med ars-kulturen lever også antikkens
cykliske historieforståelse videre i oplysningstiden,
hvad der bliver klart, når Voltaire ser England som den

næste guldaldernation og taler om 1700-tallet som
englænderne århundrede (”siècle des Anglais” Vol-
taire 1878 s. 535).

I forlængelse af denne tankegang kunne nu en
hvilken som helst enevældig fyrste gennem fremme af
kunst og videnskab i sit land kandidere til den for-
nemme position som den fælles ars-kulturs eksempla-
riske forvalter, og det var også, hvad mange af de euro-
pæiske regenter gjorde.

Civilisering af smagen i Danmark

Nu kan kulturpolitikken i Danmark under Frederik V
i almindelighed og Frederiksstaden i særdeleshed ses i
et nyt perspektiv, netop som en varierende genfortæl-
ling af den ene store fortælling, som Saly prøvede at
skaffe Danmark og den danske konge en plads i ved at
sammenligne Frederik V med Augustus.

Med det mål at perfektionere billedkunsten, bil-
ledhuggerkunsten og bygningskunsten blev der i Kø-
benhavn oprettet et kunstakademi med officiel indvi-
else i 1754. Dermed føjede Danmark sig ind i en euro-
pæisk akademitradition, der nok er bedst kendt gen-
nem det franske akademi, ’Académie française’ fra
1635. Kongens førsteminister, Richelieu (1585-1642), så
det som akademiets formål at fjerne barbariet fra det
franske sprog og gennem den fuldkomne formulering
i tale og på skrift at fremme fransk anseelse og autori-
tet i udlandet (Trois siècle de l’Académie française 1935
s. 24). Et tilsvarende akademi med ansvar for billed-
kunst, skulptur og arkitektur, ’Académie des beaux
arts’ blev stiftet i 1648 og fik få år senere en aflægger i
Rom for at give kunstnerne lejlighed til at kultivere
deres færdigheder gennem imitation af antikkens
kunst.

Netop denne sammenkobling af statsmagt og
kunst fandt også sted i København, da rigets mægtig-
ste mand efter kongen, den tyskfødte overhofmarskal
Adam Gottlob Moltke (1710-1792), blev kunstakade-
miets præces. Fundatsen fra 1754 fastslår, at kongen
ved siden af sprog og videnskab også ville fremme ”de
nyttige og smukke kunster” (Meldahl og Johansen
1904 s. 46). Kongen bidrager dermed til fortællingen
om kunstens og magtens samspil som forudsætning
for en civilisering af landet. Akademiets første direk-
tør, den indkaldte og allerede omtalte franske billed-
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Fig. 1 Peder Als (1726-1776): Frederik V hyldes af Videnskab og

Kunst. Formodentlig mellem 1746 og 1750. Rosenborg.

Fig. 2 Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801): Kobberstik til

Johann George Sulzers (1720-1779) teori 1771.

To billeder fra forskellig kontekst. Det ene er skabt af en dansk,

det andet af en tysk kunstner. Det danske eksempel fungerer som

hyldest til Frederik V, det tyske som illustration til en kunstteori,

Johann George Sulzers Allgemeine Theorie der schönen

Künste, 1771. Tidsmæssigt ligger de to billeder mindst 20 år fra

hinanden. Trods disse forskelle udgør de to illustrationer et

bidrag til samme fortælling om kultur som ’ars’:

Kommunikationsstrategien i Peder Als’ billede er klar: Kon-

gen vil anerkendes som god og legitim regent og vælger derfor at

lade sig afbilde som fredsfyrste omgivet af kunst og videnskab. 

Kunsten knæler i forgrunden, mens videnskaben repræsenteres af

den stående Athene/Minerva, der normalt markeres ved hjelm og

lanse. Den personificerede kunst holder et spejl op for kongen og for-

tæller dermed om alliancen mellem kunst og kongemagt: Først kun-

sten gør kongen stor.

Kongemagten synes i Peder Als’ billede uvillig til at legitimere sig

gennem henvisning til nationale træk og vælger i stedet at lade sig

fremstille som en del af den fælleseuropæiske fortælling. Netop denne

fortælling blev med variationer fortalt igen og igen i den europæiske

kunst, på tværs af alle landegrænser.

Også Chodowiecki kobler sig på ars-fortællingen og beretter om

kulturen som et civilisatorisk fremskridt. I billedets baggrund ses

menneskets færdigheder i rå naturtilstand, i forgrunden kunst og

videnskab som udtryk for de perfektionerede færdigheder. Sådan ser

oplysningen sig selv og arbejder dermed på samme civilisationspro-

jekt som kongemagten, om end magten selv ikke er til stede i billedet. 
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hugger J.F.J. Saly, skelede til det franske akademi og
havde ambitioner om, at Danmark skulle kunne måle
sig med Frankrig, idet han i en tale i 1768 sammenlig-
nede den danske konge med Leo X og Ludvig XIV
(Kryger 1991 s. 236).

Et blik på to skitser [Fig. 3] af den store danske arki-
tekt Nicolai Eigtved (1701-1754) kan på symbolsk vis
formidle en illustrativ indsigt i, hvad det vil sige at civi-
lisere smagen: Eigtved havde i 1744 ombygget Prinsens
Palæ ved Holmens Kanal (i dag Nationalmuseet) til et
parisisk bypalæ, et ’hôtel’, og derved demonstreret, at
man også i Danmark rådede over tilstrækkelige fær-
digheder til at efterligne de eksemplariske franske for-
billeder. Men Prinsens Palæ viste sig hurtigt at være for
lille, og Eigtved planlagde derfor en udvidelse, der ind-
drog naboejendommen, en bindingsværksbygning.
Figur 3 viser arkitektens tegninger fra 1745 med situati-
onen før og efter den påtænkte udvidelse. Hvis vi ved
beskrivelsen af disse tegninger holder os til ars-kultu-
rens sprogbrug, så får vi et klart indtryk af kultive-
ringsprocessen.Bindingsværksbygningen på den før-
ste tegning repræsenterer en lokal byggeskik og der-
med hele det gamle København med det middelalder-
lige krogede gadenet. Huset opviser ingen spor af den i
Europa herskende smag, det vil sige den klassicistiske
bygningskunst, og ville derfor blive opfattet som bar-
barisk og dermed understøtte de indledende udsagn
om den manglende smag i Danmark. Udviklingen fra
den første til den anden tegning viser derimod, igen
symbolsk, hvordan den fælleseuropæiske kunstnorm
fortrænger den barbariske lokale tradition. Jo mere
København gennem ny- og ombygning formår at
fremstille sig som forvalter af denne norm, jo mere vil
residensen af den toneangivende europæiske offentlig-
hed blive anerkendt som en civiliseret by.
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Fig. 3 Frederiksholms Kanal 12. Tegning af Nicolai

Eigtved 1745. Nationalmuseet.
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Et stort skridt i denne retning blev taget med ned-
rivningen af det selvgroede middelalderslot i 1730 for
at lade det erstatte af det første Christiansborg, der
fulgte de herskende kunstregler. Men den største sam-
lede demonstration af smag forbandt sig med an-
læggelsen af Frederiksstaden nord for middelalderby-
en fra omkring 1750.

Frederiksstaden

Planlægningen af den nye bydel var overladt til Nico-
lai Eigtved, der kunne manøvrere næsten uhindret af
eksisterende huse og byplan. Det benyttede Eigtved sig
af, idet han fastlagde den overordnede plan for byde-
len i bogstaveligste forstand efter alle kunstens regler,
det vil sige efter de regler, der på daværende tidspunkt
i det civiliserede Europa blev betragtet som god smag,
og som Eigtved selv havde studeret på et langvarigt
udlandsophold, blandt andet i Dresden.

Planløsningen opererede med en central ottekan-
tet plads, Frederiks-, senere Amalienborg Plads, omgi-
vet af fire ens palæer. Bydelens tværakse strakte sig fra
oktogonpladsen i vestlig retning mod Frederikskir-
ken, der skulle danne et point de vue. Også blikretnin-
gen fra vest mod øst blev gjort interessant, nemlig
gennem to ens palæer, placeret på hver side af aksen,
hvor den skærer den nuværende Bredgade.

For at sikre et byggeri i overensstemmelse med den
gode smag blev der lagt faste rammer for både kvarte-
rets adelspalæer og borgerhuse. Et krav om ens faca-
dehøjde og vinduer i lige linje skulle tilgodese et har-
monisk helhedsindtryk. Eigtved tegnede mønsterfa-
cader, der gratis blev stillet til rådighed for bygherrer-
ne, og endvidere skulle også den endelige facade god-
kendes af Eigtved. Som det så ofte er sket både før og
siden for store arkitekturprojekter, blev heller ikke
dette ambitiøse projekt gennemført helt efter planen.
Men planen har fået dette skudsmål: ”Eigtveds ensem-
ble som tænkt er af ypperste format i europæisk sam-
menhæng” (Raabyemagle 2006 s. 418).

Både de oprindelige planer og siden den færdig-
byggede bydel med Amalienborg-anlægget bragte Kø-
benhavn i front. Men som projekt stod Frederikssta-
den ikke alene i Europa, idet også mange andre ene-
vældige fyrster som allerede nævnt ønskede at præ-
sentere sig som forvaltere af den gode smag og dermed
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Fig. 4 Idealprospekt af Amalienborg Plads og Frederiks-

kirken 1766. Stik af Johan Martin Preisler (1715-1794) efter

tegning af Louis-Augustin le Clerc (1688-1771). Efter Den

danske Vitruvius III.

Billedet viser det imponerende anlæg omkring aksen

fra Amalienborg Plads til kirken, som på illustrationen

ikke er identisk med hverken Eigtveds udkast eller den fær-

digbyggede marmorkirke.

Et anlæg af dette omfang og denne kvalitet demonstre-

rer, at byggeri og byplanlægning er blevet kultiveret til per-

fektion og dermed gør bemærkningerne om den tilbage-

stående smag i Norden til skamme. Med Frederiksstaden

optræder den danske residens i konkurrence med de føren-

de europæiske residensbyer om at blive anerkendt som

eksemplarisk forvalter af den fælleseuropæiske ars-kultur.

Den samme signalværdi ligger også i titlen på det værk,

som prospektet stammer fra, Laurids Thurahs (1706-1759)

Den danske Vitruvius fra 1746-49 (bind 3 først 1967). 

Ved at give sin samling af arkitekturtegninger denne titel

ville Thurah opbygge et image af sig selv som efterfølger til

den eksemplariske romerske arkitekt Vitruvius (1. århun-

drede fvt.-1. århundrede evt.), i øvrigt på linje med andre

1700-tals-arkitekter som f.eks. den skotske Colen Campbell

(1676-1729), der mellem 1715 og 1725 udgav Vitruvius

Britannicus.

Fig. 5 Berlin. Forum Fridericianum omkring 1985. Mel-

lem 1740 og 1780 blev der i den prøjsiske hovedstad udført

et omfattende prestigebyggeri i den bynære ende af pragt-

alleen Unter den Linden. Anlægget begrænses i nord af

Prinsens Palæ (27), i dag Humboldtuniversitetet. Over for

palæet på den anden siden af Unter den Linden ligger en

stor plads omgivet af repræsentative bygninger. Længde-

aksen flankeres til venstre af Det kongelige Bibliotek (1775-

1780) (31) og til højre af Den kongelige Opera (28), i dag

Deutsche Staatsoper (1741-43). I bunden afsluttes pladsen

af den katolske kirke (29), der imiterer Pantheon i Rom. 
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sluttelig som bærere af den antikke arv. Som eksempel
kan nævnes preusserkongen Frederik II’s (1712-1786)
Forum Fridericianum i Berlin [Fig. 5]. Der er ikke
meget tysk endsige preussisk tradition i det berlinske
anlæg, og det kunne teoretisk set lige så godt have lig-
get i København eller Torino, på samme måde som
man kunne tænke sig Frederiksstaden ligge i Berlin,
Dresden eller Paris. Helt på linje med ’Académie fran-
çaise’, der ifølge Richelieu skulle skaffe Frankrig inter-
national anseelse gennem perfektionering af sproget
(Trois siècles 1935 s. 24), bejlede de europæiske fyrster
til udlandets anerkendelse ved at demonstrere perfek-
tioneret smag i byggekunsten. Netop denne argumen-
tationsfunktion ville blive underløbet gennem en ud-
stilling af lokale traditioner. Vi kan dermed se det for
en moderne betragter overraskende forhold, at natio-
nal stolthed og identitet ikke bygger på landets væsen
og egenart, men på imitation af andre lande og på per-

fektioneret kunnen inden for rammerne af en fælles-
europæisk norm.

Med Salys rytterstatue på den nuværende Ama-
lienborg Slotsplads satsede den danske enevælde stort
for at kunne demonstrere den ypperste perfektion i
billedhuggerkunsten – og det lykkedes [Fig. 6]. Da det
var blevet besluttet at hylde Frederik V ved et monu-
ment på Frederiksstadens centrale plads, indkaldte
man i 1753 den franske billedhugger Saly, der efter an-
komsten til Danmark som anført også blev direktør
for kunstakademiet. Kongen skulle hædres ved en ryt-
terstatue. Et forslag gik ud på at afbilde kongen som
cimbrer for derved at markere rigets nordiske karakter
(Kryger 1991 s. 239). Men ideen blev fravalgt til fordel
for den romerske imperator.

Den danske konge søgte således autoritet og legiti-
mitet gennem imitation af det antikke Rom. Som
Roms arvtager i det moderne Europa kandiderer Fre-
derik V dermed til en plads i den af Voltaire formule-
rede række af eksemplariske forbilleder.

Således som den afbildede monark præsenteres
som imiterende de romerske kejsere, således imiterer
også kunstneren Saly de for billedhuggeren relevante
forbilleder, ikke mindst den berømteste af alle rytter-
statuer, Marcus Aurelius på Capitol i Rom, men også
den samtidige rytterstatue af Ludvig XV på Place de la
Concorde i Paris. Den sidste blev ødelagt under revo-
lutionen, men er bevaret i en mindre udgave.

Saly har ved sin afbildning af kongen valgt at beto-
ne et afsnit i den store fortælling, nemlig beretningen
om fredskongen, ikke krigerkongen. Saly har i over-
ensstemmelse med konventionen markeret fredskon-
gen ved en laurbærkrans og selv kommenteret:
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Fig. 6 J.M. Preisler: Salys rytterstatue af Frederik V, 1770.

Nationalmuseet.
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”jeg vidste, … at Laurbærkrandse var altid blevne tilegnede

Fyrster, der aldrig havde ført Krig, samt end ydermere, at de vare

ligerviis helligede til Kunster og Videnskaber, efterdi det var end

og Apollinis Pynt” (Saly 1999 s. 54).

Laurbærkransen forener således symbolsk kongemag-
ten som fredsstifter med kunstens gud, Apollon.

Ikke blot med udformningen af rytterstatuen, men
også gennem sokkelindskriften indføres den danske
konge i den store fællesfortælling: Soklen bærer tekst-
skjolde, og det er blevet påvist, at disse skal ses som
imitation af antikke æresskjolde. Men ikke blot skjol-
dene, også teksten er på basis af den syntaktiske struk-
tur blevet ført tilbage til en antik praksis (Kragelund
1990 s. 90). Ud over skjoldenes udformning og tek-
stens struktur peger også tekstens indhold på den nu
efterhånden velkendte basisfortælling, som f.eks. når
kongen omtales som ”den fredsæle, Kunsters og Vi-
denskabers Beskytter”, og når det i en opregning af
monarkens bedrifter anføres, at ”Freden styrkedes
mellem Krigens Rædsler”, eller at ”Studiet af græsk og
italiensk Kunst grundlagdes ved et nyt Akademi” (Saly
1999 s. 19).

Ars-kulturen 
som oplysningsfænomen

Fortællingen om den civiliserede nation som en del af
ars-kulturen blev demonstreret på eksempler fra bil-
ledkunst, arkitektur og billedhuggerkunst. Men for-
tællingen var i hele perioden mellem renæssance og
romantik allestedsnærværende og kan derfor også re-
konstrueres på basis af andet materiale. Litterære
eksempler er specielt givtige, som flere undersøgelser
viser (Finsen 2001, 2001a og 2003).

Den store fortælling fremtrådte let varieret, hver
gang den blev fortalt, men undersøgelserne viser, at
fortællingens grundplan er påfaldende stabil på tværs
af tid og landegrænser og altså også på tværs af genre-
grænser. Der er med andre ord tale om en almen kate-
gori af betydelig vægt i Europas kulturelle landskab.
Ikke desto mindre spiller denne kategori kun en be-
skeden rolle i de gængse fremstillinger af oplysningens
århundrede. De beretninger, der slås an i de store
fremstillinger af oplysningstiden, har været bestem-
mende for billedet af 1700-tallet som snart fornuftens
århundrede og snart sekulariseringens eller som bor-

gerskabets og emancipationens epoke. Men i oplys-
ningstiden falder ikke blot, som det er blevet vist, en
sidste blomstring af den europæiske ars-kultur, men
også dette kulturparadigmes undergang. Begge dele
udgør en konstituerende del af historien om 1700-tal-
let og vinder en ganske speciel betydning for forståel-
sen af begrebet ’national bevidsthed’.

Fra civiliseret til dansk nation

Som det kunne ses ovenfor, var det en udbredt traditi-
on, at de europæiske nationer søgte deres identitet i
det civilisatoriske niveau, der på sin side blev målt på
perfektioneringen af færdigheder og kompetencer,
der i stort omfang fandt anerkendelse over det meste
af Europa uden skelen til landegrænser. Denne kultur-
tradition kolliderede i sin meget lange historie med
andre kulturparadigmer og således også i 1700-tallet.
Denne kollision fik et specielt forløb i Danmark, fordi
ars-kulturen her i høj grad blev båret af udlændinge,
af tyskere fra hertugdømmerne og af ’rigtige’ tyskere,
men også af franskmænd, svenskere og englændere.
Saly og Moltke er gode eksempler på dette forhold.
Samtidig med at den danske enevælde under Frederik
V demonstrerede et markant civilisatorisk fremskridt,
opstod der en betydelig uvilje blandt danskere, der
følte sig overset, når enevælden uddelte både gunst og
embeder, og uviljen forbandt sig med en ny form for
national identitet, der ikke længere blev søgt i den
civilisatoriske formåen, men i stedet blev knyttet til
forestillingen om et organisk fællesskab. Denne for-
ståelse var ingen dansk opfindelse, men det var speci-
elt i europæisk sammenhæng, at denne form for eks-
kluderende nationaltænkning efter et statskup i 1772
blev forvaltet af enevælden. Således blev der i 1776 ind-
ført et fødestedskriterium, der forbeholdt embeder
for personer født i Danmark-Norge, og i kølvandet på
denne ændring mistede Moltke sin indflydelse, og Saly
forlod landet. De to udgør ikke isolerede tilfælde, men
repræsenterer en betydelig udskiftning i kongerigets
elite.

Hvor betydeligt et brud i tænkemåde, der her er
tale om, ses ved en sammenligning med et mønsterek-
sempel på den nye nationalisme. Eksemplet er første
strofe af N.F.S. Grundtvigs (1783-1872) Danskerens
Tros-Bekjendelse (Grundtvig 1889 s. 100), som ganske
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vist er væsentligt nyere, nemlig fra 1848, men som klart
illustrerer potentialet i den nye tænkemåde:

Jeg det bekjender, at blodets bånd

For mig er Kong Frodes Guldkjæde;

Med den mig knytter en himmelsk Haand

Til Fædres og Børnenes Glæde,

Knytter mit Hjærte til Skjold og Dan 

Og til den sildigste Danemand,

Som kysser sin Moders Hænder.

Her konstituerer blodets fællesskab nationen som en
organisk enhed strækkende sig fra historiens begyn-
delse til dens slutning (= den sildigste danemand), et
fællesskab man ikke kan gøre sig fortjent til og ikke
kan optages i, men kun fødes ind i. Grænsen mellem
’vi’ og ’de andre’ bliver absolut, og de civilisatoriske
færdigheder mister deres funktion.

Den her antydede udvikling efter 1776 er velbe-
skrevet andetsteds (Feldbæk 1999). Jeg behøver altså
ikke at udfolde forløbet her, men kan nøjes med de
anførte få linjer og en henvisning. Men når jeg i det
hele taget berører den videre udvikling, om end det
blot er i form af en henvisning, så har det sin bestemte
grund, for først med forestillingen om den moderne
ekskluderende nationalitetstanke i baghovedet opnår
man en fornemmelse af det afgørende kontinuitets-
brud, som ars-kulturens ophør i slutningen af 1700-
tallet repræsenterer. Der er således al mulig grund til
at give ars-kulturens sidste blomstring og undergang
en fast plads i fortællingen om oplysningstiden.
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Ideen om menneskerettighederne kan ses som den
vigtigste arv fra oplysningstidens politiske tænkning
(Knudsen, Jensen og Stjernfelt 2006 s. 977). Ideen var
for det første, at retten skulle være universel i modsæt-
ning til lokal og partikulær. Middelalderens forskellige
former for lokal ret, såsom særlige stadsretter for for-
skellige byer osv., skulle afskaffes til fordel for en en-
hedsret, på samme måde som stænders og andre
gruppers forskellige former for ret skulle afskaffes. I
ideen ligger for det andet, at retten skulle være for alle
mennesker. Universel lighed for loven er central. Dan-
marks Riges Grundlov fra 1849 kan ses som et barn af
oplysningstiden og indeholder således i §83 en be-
stemmelse om afskaffelse af forret på grund af adel,
titel eller rang. For det tredje var der tale om rettighe-
der i modsætning til blot ret, det vil sige subjektive og
individuelle rettigheder, som den enkelte kunne hæv-
de over for statsmagten. Retten kunne ikke længere
være en blot eksisterende objektiv ret, men tillige en
rettighed for den enkelte person. Med en rettighed
kan den enkelte aktivt kræve at få lov til at ytre sig, at
blive stillet for en dommer efter en anholdelse, ikke at
blive tortureret osv.

Mennesket var, set på denne måde, ikke længere så
meget en del af en orden, men en aktiv udøver af ret-
tigheder. Med fokus på den enkeltes rettigheder bliver
universel frihed central, og bag denne forestilling aner
man ideen om samfundskontrakten, ideen om at sta-
ten ikke er en guddommelig given ting, men er opstået
via en frivillig kontrakt. I en sådan kontrakt, der for-
udsætter, at mennesket allerede har rettigheder, f.eks.
til ikke at indgå kontrakten, overdrager mennesket
kompetencer til staten til at sørge for orden og sikker-
hed – en overdragelse der kan tilbagekaldes, hvis sta-
ten på sin side ikke lever op til sine forpligtelser og

ikke beskytter borgernes rettigheder eller måske end-
da selv krænker dem.

Som med metersystemet skulle universelle rettig-
heder bringe lys og klarhed, effektivitet og rationalitet.
Mennesket skulle ikke længere undergives overlevere-
de målestokke, men være lige og kunne sættes på
samme formel. Ligesom mål og vægt med indførelsen
af decimalsystemet bliver sammenlignelige og sat på
samme formel i kilo, meter og liter, skulle mennesket
kunne sættes for samme dommer, der bruger samme
målestok for alle mennesker.

Man kan dog overveje, om det så meget er ideen
om universelle rettigheder, der knytter sig til oplys-
ningstiden. Ideen er ikke ny og kan spores tilbage til
middelalderen, hvor man også opererede med fore-
stillingen om menneskets naturlige, universelle rettig-
heder. Endvidere kan oplysningstiden siges at have
lige så mange kritikere med afstandtagen fra forestil-
lingen om universelle rettigheder, som den har forta-
lere. Afgørende er snarere de universelle rettigheders
politiske gennemslagskraft. Med Den Amerikanske
Uafhængighedserklæring fra 1776 og Den Franske Er-
klæring om Menneske- og Borgerrettigheder fra 1789
ophører ideen om menneskets universelle rettigheder
med at være blot en idé, en tanke, en politisk filosofi,
og bliver til aktuel udført politik, til gældende ret. Og
samtidig, kan man sige, lakker oplysningstiden mod
enden. Med den tyske filosof G.W.F. Hegel (1770-1831)
kan man opfatte det således, at oplysningstidens ideer
i og med deres virkeliggørelse har udtømt deres
potentiale, og at nye ideer herefter må til. Både virke-
liggørelsen af ideen om menneskets universelle rettig-
heder og kritikken heraf kan således siges at være en
del af oplysningstiden.
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Den Amerikanske 
Uafhængighedserklæring

4. juli 1776 erklærer de tretten amerikanske stater sig
for uafhængige af Storbritannien, og som det skrives i
indledningen til dette historiske dokument, må der
gives grunde, når et så alvorligt skridt tages. Herefter
rulles den politiske filosofi ud: ”Alle mennesker er
skabt lige”, hedder det, om end den oprindelige udga-
ve på engelsk er tvetydig, hvad køn angår. Den univer-
selle ligestilling af mennesker er klar. Her er ingen
stænder, adel eller privilegerede. Endvidere er lighe-
den noget, der foreligger i og med skabelsen af men-
nesket. Ulighed er herefter noget samfundsmæssigt,
mens ligheden er naturlig. Medfødte standsforskelle
er unaturlige og forkerte, mens den ulighed, der kan
opstå i løbet af livet, ikke er omfattet af den oprindeli-
ge lighed. Det er kun udgangspunktet, der nulstilles.

“Mennesket er af sin Skaber udstyret med visse
uafhændelige rettigheder”. Det enkelte menneske og
hermed alle mennesker har rettigheder i modsætning
til blot at være en del af gældende ret, en del af en eksi-
sterende retsorden. At rettighederne ikke kan afhæn-
des, er en vigtig pointe og står i modsætning til blandt
andre den hollandske Hugo Grotius (1583-1645) – der
normalt betragtes som overgangsfiguren til moderne
retstænkning – og dennes synspunkt: at rettigheder
netop er kendetegnet ved at kunne afhændes. Ifølge en
sådan opfattelse er f.eks. ejendomsret en ret, netop
fordi ejendom kan afhændes, altså sælges, udlånes,
bortforpagtes osv.

På samme måde er frihed, stadig ifølge Grotius
med flere, en rettighed, der kan afhændes, og – vupti –
naturlige, universelle rettigheder er set på denne måde
ikke til hinder for slaveri, eftersom dette kan forstås
som en aftale om overdragelse af frihed. Det er påfal-
dende, at ideen om de afhændelige rettigheder især
blev udviklet i Holland og Portugal, som på daværen-
de tidspunkt havde store interesser i slavehandel
(Tuck 1979 s. 50). Men ifølge den amerikanske uaf-
hængighedserklæring kan rettigheder ikke afhændes,
og slaveri kan ikke legitimeres ud fra erklæringens idé
om menneskets universelle rettigheder. Dette står
naturligvis i modsætning til de faktiske forhold i de
amerikanske stater, men idémæssigt var slaveri ude-
lukket.

“Blandt disse [rettigheder] er liv, frihed og stræben
efter lykke”. Det enkelte menneske er udstyret med
grundlæggende rettigheder til liv, til frihed og til stræ-
ben efter lykke. Ejendom er naturligvis ikke blandt
disse uafhændelige rettigheder, eftersom ejendom kan
afhændes. Men man kan ikke sælge eller udleje sit liv,
sin frihed eller sin stræben.

“For at sikre disse rettigheder har mennesker op-
rettet regeringer som udleder deres legitime magt fra
de regeredes samtykke”. Regeringer har herefter i hvert
fald to forpligtelser: For det første må en regering
respektere, at de, der regeres, har rettigheder, rettighe-
der som ikke flyder af regeringen, men af noget dybe-
re, af Skaberen eller af naturen, og som regeringen lige
så lidt som andre mennesker har indflydelse på. Disse
rettigheder skal både respekteres og sikres. For det
andet må regeringen respektere de regeredes samtyk-
ke. Hvor meget demokrati der ligger heri, er ikke klart.
Måske er det blot som direktøren, der har frie tøjler, så
længe han varetager firmaets interesser. Afgørende er,
at en regering ikke – i modsætning til menneskets ret-
tigheder – er af Guds nåde eller af naturen. En rege-
ring er valgt eller villet af mennesker.

”Når som helst en regering bliver ødelæggende for
disse formål [altså beskyttelse af de naturlige rettighe-
der], har folket ret til at ændre regeringen eller afskaf-
fe den”. ’Regering’ må her forstås en smule anderledes
end nu, hvor termen snarere refererer til den til enhver
tid siddende regering. Eftersom regering på daværen-
de tidspunkt overalt var monarkisk, er det mere et
spørgsmål om ændring af regeringsform. Og her un-
derstreger erklæringen, at der er ret til oprør. I mod-
sætning til de opregnede rettigheder ligger oprørsret-
ten ikke hos det enkelte individ, men hos hele folket,
og erklæringen understreger endvidere, at den skal
bruges med forsigtighed. Orden er normalt at fore-
trække frem for oprør, og mindre klager og flygtige
indsigelser kan ikke danne grundlag for oprør. Men
når der er tale om et længerevarende og dybtgående
misregimente, der tilsidesætter de umistelige rettighe-
der og ikke handler til folkets bedste, kan folket skille
sig af med en regering. Erklæringen fortsætter herefter
med at opregne den engelske konges lange synderegi-
ster med en lang række anklagepunkter for til sidst at
ende med en erklæring om uafhængighed, altså et op-
rør mod den engelske konge.
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Det angives, at disse grundlæggende politiske og
retlige principper anses for at være selvindlysende
sande. Erklæringen knytter sig til den rationalistiske
tradition med dennes opfattelse af klare ideer, som er
indlysende i sig selv.

Efter en vellykket uafhængighedskrig – englæn-
derne blev ikke umiddelbart overbevist af de selvind-
lysende sandheder – fik USA i 1787 sin forfatning, som
allerede to år efter blev ændret med The Bill of Rights, i
alt 10 korte artikler der sikrer de grundlæggende ret-
tigheder som f.eks. religionsfrihed, ret til hurtig og fair
rettergang osv. Amendment 8 forbyder på én gang uri-
melig kaution, urimelige bøder og grusom og usæd-
vanlig straf.

I og med at de universelle rettigheder optages i en
national forfatning, opstår en spænding mellem det
universelle og det nationale, en art lokal universalitet
(Arendt 1951 s. 230) som kan siges at have præget
USA’s politik siden: USA er tilbageholdende med at
indgå i internationale menneskeretlige arrangemen-
ter, eftersom de universelle rettigheder allerede ses
garanteret i deres egen forfatning. Endvidere opfattes
rettighederne i forfatningen som naturlige og univer-
selle, hvorfor det er nærliggende at mene, at resten af
verden også bør nyde godt af dem.

Den Franske Erklæring 
om Menneske- og Borgerrettigheder

Den franske erklæring blev udfærdiget i august 1789,
altså på et tidspunkt hvor revolutionen var godt i gang
efter stormen på Bastillen 14. juli og stænderforsam-
lingens frasigelse af enhver form for adeligt eller kirke-
ligt privilegium i begyndelsen af august. På den anden
side var revolutionen langtfra gennemført; kongen var
endnu i Versailles og nægtede at tiltræde forsamlin-
gens beslutning om opløsning af privilegierne. Den
franske erklæring kan således siges på én gang at
udgøre en ”uafhængighedserklæring”, det vil sige en
erklæring om, at man sagde sig fri af det tidligere
styre, og begyndelsen til en forfatning. Og hvor ameri-
kanerne først forfattede den tekniske del af forfatnin-
gen med forholdene for den øverste statsledelse, star-
tede man i Frankrig med et rettighedskatalog.

Erklæringen begynder med at slå fast, at al dårlig
regering skyldes ukendskab til og foragt for de naturli-

ge, hellige og umistelige rettigheder. På samme måde
som i den amerikanske erklæring opfattes menneskets
rettigheder her som noget universelt og som noget,
også regeringer må respektere. Men der er også en
antydning af metersystem, af at kunne bringe alle
spørgsmål på samme formel og målestok: Enten neg-
ligerer man de grundlæggende menneskerettigheder,
hvilket er ensbetydende med ”folkets ulykke og rege-
ringens fordærv”, eller også respekteres de, med an-
tydning af at så vil det hele gå godt. Her er ingen ind-
bygget forståelse af problemers kompleksitet eller
f.eks. af, at vejrlig næppe kan indordnes under lovgiv-
ning eller naturlige rettigheder, men snarere en opfat-
telse af at mennesket, hvis det indretter sig fornuftigt,
kan løse alle relevante problemer. Dette er muligvis
for meget at læse ind i en tekst, der i høj grad er poli-
tisk og retorisk, men på den anden side kan det frem-
hæves, at oplysningstidens tanker netop indeholder et
element af forsimpling og reduktionisme, og at konti-
nental retstænkning netop har været præget – eller
plaget – af en forestilling om, at alt kan løses, blot man
lovgiver fornuftigt.

Erklæringen fortsætter med at pege på tre grunde
til, at rettighedskataloget nu må fremsættes: For det
første for at alle kan kende deres rettigheder og pligter
(hvilket er så meget desto nemmere nu, hvor alle har
de samme rettigheder og pligter). For det andet for at
man let kan vurdere afgørelser og beslutninger fra den
lovgivende og den udøvende magt. (Øvelsen består
blot i at konstatere, om de er i overensstemmelse med
de universelle rettigheder eller ej). Og for det tredje for
at folkets klager, når de er bygget på sådanne simple og
ubetvivlelige principper, kan danne grundlag for en
forfatning og for folkets lykke og velfærd.

Nationalforsamlingen ”anerkender og erklærer”
herefter de følgende rettigheder. Der er på én gang tale
om en anerkendelse – de universelle rettigheder eksi-
sterer jo i forvejen – og en erklæring, vel en indrøm-
melse fra Nationalforsamlingens side om også at have
en aktiv rolle i formuleringen af disse evige princip-
per.

Artikel 1 fastslår, at ”mennesket fødes og forbliver
frit og lige i rettigheder, og at sociale skel kun kan
begrundes i det fælles bedste”. Også her er det ud-
gangspunktet, der nulstilles: Alle har de samme rettig-
heder, men disse kan naturligvis udnyttes forskelligt.
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De forskelle, der følger heraf, må dog stedse kunne
begrundes i det fælles bedste.

Artikel 2 pointerer, at ”formålet for ethvert sam-
fund er sikring af disse naturlige og ufortabelige ret-
tigheder”. De universelle rettigheder er på denne måde
ikke blot nogle, der skal respekteres, men grund-
læggende på den måde at de udgør grundlaget og for-
målet for alle samfund. Rettighederne er ”frihed, ejen-
dom, sikkerhed og modstand mod undertrykkelse”.
Systematikken er her noget uklar: Kan man handle
med sin frihed som med sin ejendom? Og er det en ret
for ethvert menneske at yde modstand, og ikke som i
den amerikanske erklæring en folkets oprørsret? Og er
det en ret til at gøre modstand, ikke blot mod tilside-
sættelse af de nævnte rettigheder, men mod enhver
undertrykkelse? Erklæringen indeholder en række
forskellige rettigheder, som ikke nærmere skal omtales
her: ytringsfrihed, ”en af de mest værdifulde”, ejen-
domsretten, ”hellig”, straffeprocessuelle garantier og
indflydelse på beskatning med videre.

Det er bemærkelsesværdigt, at erklæringen på én
gang fastslår rettighederne som naturlige, samtidig
med at deres nærmere grænser skal fastsættes ved lov.
Loven ses som et udtryk for almenviljen, og alle er lige
for loven, både med hensyn til dens dannelse og til
dens virkninger. Men det er uklart, hvorledes forfat-
terne har forestillet sig forholdet mellem de naturlige,
uforanderlige rettigheder på den ene side og de beslut-
ninger, folket kunne træffe, altså loven, på den anden.
Man har formentlig forestillet sig et automatisk sam-
menfald mellem de naturlige rettigheder og almenvil-
jen og tænkt sig, at almenviljen uden videre af sig selv
ville beskytte rettighederne. Men det er ingenlunde
tilfældet, hvilket historien giver sørgeligt mange ek-
sempler på f.eks. i form af minoritetsforfølgelser og

lynchninger. Problemet har idéhistoriske rødder, idet
forestillingen om almenviljen er udviklet af Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778), der ikke bekymrede sig
synderligt om rettigheder.

Også ideen om folkets suverænitet er udviklet af
Rousseau, og princippet fastslås i artikel 3: “Suveræni-
tetsprincippet beror i sit væsen på Nationen. Intet
korps og intet individ kan udøve autoritet, hvis den
ikke udtrykkeligt udspringer herfra”. Brodden er uden
tvivl vendt mod tidligere tiders suveræne fyrste, den
enevældige konge, der herefter de jure var berøvet al
magt. Men forestillingen om absolut suverænitet til
folket og nationen er ikke uden videre forenelig med
ideen om naturlige, universelle rettigheder, der netop
hævder at være rettigheder uden for og forud for
enhver regerings- og samfundsdannelse.

Det er således ikke uden grund, at erklæringen
netop hedder Erklæring om Menneske- og Borger-
rettigheder. Der er ikke – således som det ofte fremstil-
les – tale om en ren menneskerettighedserklæring,
men nærmere om en erklæring om franske borgeres
rettigheder, idet rettighederne dog hævdes ikke kun at
være for franskmænd, men for alle. Også her kan man
tale om lokal universalitet. Dette kommer tydeligt til
udtryk i artikel 16, der fastslår, at de samfund, der ikke
har nogen beskyttelse af individuelle rettigheder, eller
hvor magten ikke er delt, ikke har nogen forfatning,
det vil sige for så vidt slet ikke er stiftet.

Vejen ligger herefter åben for at bringe rettigheder-
nes og magtadskillelsens velsignelse ud til andre sam-
fund – således som det skete under Napoleon Bona-
parte (1769-1821) i Europa og senere under koloniti-
den – uden at det er klart, om det er den franske nati-
ons suverænitet eller de universelle rettigheder, der
udbredes.
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Den idéhistoriske baggrund

Det er klart, at ideen om en universel, almengyldig ret
er gammel og i hvert fald kan føres tilbage til antikken
med f.eks. stoikernes idé om den naturlige ret. Men
hvornår opstod ideen om universelle rettigheder?
Dette er vanskeligere at besvare, men det er dog klart,
at det ligger langt før oplysningstiden.

I 1329 udsendte pave Johannes XXII (1249-1334) en
bulle Quia vir reprobus, der var vendt mod franciska-
nernes radikale fattigdom og ejendomskritik. Tid-
ligere var der, også i pavelige buller, argumenteret til
fordel for franciskanernes krav om apostolsk nøjsom-
hed og uskyldig fattigdom, idet man hævdede, at der
eksisterede forskellige former for ejendom såsom be-
siddelse, forpagtning og brugsret, der alle i princippet
var grænseløse, mens netop det begrænsede forbrug
ikke var ejendom. For franciskanerne var ejendom
derfor noget samfundsmæssigt, noget menneske-
skabt, mens det var muligt at leve i fattigdom, uden
ejendom, i overensstemmelse med Gud og naturen.

Dette kunne uden tvivl ses som et farligt angreb på
kirkelig ejendom, der på denne måde fremstod som
verdslig og unaturlig, og bullen Quia vir reprobus satte
til modangreb: Menneskelig ejendom er i virkelighe-
den et billede på Guds ejendom (”dominium”) over
jorden. Allerede før Eva blev skabt (man opererede til-
syneladende ikke med den anden mere kønsneutrale
udgave af skabelsesberetningen), havde Adam i sin
uskyldighedstilstand ejendom over alle verdslige ting
(Tuck 1979 s. 22). På denne måde formuleres en opfat-
telse, der i hvert fald minder meget om ideen om en
universel rettighed: Menneskets forhold til den jordi-
ske verden blev forstået som menneskets rettighed
over jorden, en ret alle mennesker har til alle tider, i
modsætning til den franciskanske opfattelse hvor
mennesket ikke har nogen ret til naturen, hvor der
ikke er ret til ophobning af ejendom, og hvor ret slet
ikke er naturlig.

I renæssancen var juristerne mere optaget af den
objektive ret end af subjektive rettigheder. De så retten
som noget, der hørte til civilisationen i modsætning til
den rå og barbariske natur. Retten var menneskenes
værk, hvilket gør det vanskeligt at operere med rettig-
heder, som eksisterer forud for samfundet og som
noget, alle mennesker, inklusive regeringer, må accep-

tere. Også Luther afviste eksistensen af universelle ret-
tigheder, selv om han ellers ikke var enig med renæs-
sancens humanisme. Han måtte reagere stærkt imod
den ligestilling af Gud og menneske, der hørte til
argumentationen i Quia vir reprobus, og ideen om
universelle rettigheder har også siden mødt stærk
modstand hos lutheranere.

Anden gang man i den europæiske idéhistorie stø-
der på noget, der i høj grad ligner individuelle, univer-
selle rettigheder, er i 1592. Den portugisiske jesuit Luis
de Molina (1535-1600) formulerer i sit angreb på den
dominikanske politiske teori en nærmest radikal teo-
ri: Ret (”ius”) er en evne eller disposition hos menne-
sket f.eks. til at spise sin mad, bære sit tøj, plukke frugt
af sine træer, gå rundt om sit hus osv. Det er kun væ-
sener med fri vilje, der har en sådan ret, fordi kun de
har evnen. Frihed er her central, helt ligesom i både
den amerikanske og den franske erklæring. Og der er
lige rettigheder: Tiggeren har ret til at tigge, og
købmanden har ret til at sælge sine varer (Tuck 1979 s.
53) 

En teori om universelle rettigheder synes hermed
klart at være udviklet. Herefter kræver det kun en
Hugo Grotius (1583-1654) til at løsne forbindelsen til
det teologiske, og en John Locke (1632-1704) til at gøre
teorien politisk slagkraftig. Uanset om Locke skrev sin
Two Treatises on Civil Government før eller efter ”the
Glorious Revolution” i England i 1688, giver hans for-
mulering af ideen om universelle rettigheder et åben-
lyst ideologisk ståsted, hvori både den amerikanske
uafhængighed og den franske revolution kunne tage
afsæt.

Oplysningstiden kan således ikke prale af at have
fostret ideen om menneskets universelle rettigheder,
men den har fostret dens politiske gennemførelse – og
kritikken heraf. Herom i det følgende.

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (1748-1832) var i høj grad barn af
oplysningstiden. I 1789 skrev han sin Principles on
Morals and Legislation, hvor han hudflettede den en-
gelske lovgivning for at være gammeldags, usammen-
hængende, irrationel og ulogisk og fremkom med sit
alternativ, en lovgivning bygget på det simple utilitari-
stiske princip: størst mulig lykke til flest mulige men-
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nesker. Dette var især oplagt på strafferettens område,
hvor engelsk ret på Benthams tid havde dødsstraf for
over to hundrede forbrydelser (Anners 1980 bd. 2, s.
62)

Man kunne således tro, at Bentham ville være ven-
ligt stemt over for de proklamerede menneskerettig-
heder, der også søger at gøre op med det gamle regime
og bygge et nyt op på ”simple og ubestridelige princip-
per”, som det hedder i indledningen til den franske
erklæring. Men sådan forholder det sig ikke. I artiklen
Anarchical Fallacies kaster Bentham sig ud i et til tider
meget følelsesladet angreb, hvor menneskerettigheder
kaldes nonsens på stylter, afskyeligt bras og vanvittig
selvovervurdering. Først og fremmest, hævder Ben-
tham, giver den franske erklæring en forkert beskri-
velse af virkeligheden. Den er simpelthen usand, når
den hævder, at ”alle mennesker er født og forbliver frie
og lige i rettigheder”. Tværtimod, påpeger Bentham:
Mennesket fødes ufrit, altid afhængigt af dets foræl-
dre, og mennesker har heller ikke livet igennem lige
rettigheder. Skulle en lærling kunne bestemme over
sin mester, en umyndig over sin værge eller en hustru
over sin mand? spørger Bentham retorisk og peger på
en række uligheder, der nok forekom ham mere selv-
følgelige, end de forekommer den nutidige læser.

Det er bemærkelsesværdigt, at Bentham klandrer
erklæringen for ikke at give en korrekt beskrivelse af
virkeligheden. Den franske nationalforsamling kan
ikke opfattes som et oplysningsbureau, men er som
andre lov- eller grundlovgivende forsamlinger en pro-
ducent af normer. Erklæringen ønskede at gøre op
med den eksisterende ulighed og med den eksisteren-
de ufrihed, ikke at informere om en aktuel og allerede
gennemført frihed og lighed. Hvis der allerede herske-
de frihed og lighed og respekt for menneskets naturli-

ge rettigheder, var der jo intet behov for en erklæring
herom.

Bentham læser erklæringen, som om den var et
leksikalt oplysningsværk og ikke en normerende tekst.
Men fejlen kan siges også at ligge i erklæringens ord-
lyd, der i artikel 1 ikke benytter sig af ord som ’bør’
eller ’skal’, men holder sig til en beskrivende sprog-
brug. Man kan overveje, hvorfor erklæringen ikke me-
re åbent tilkendegav, at her ikke var tale om informati-
oner, men om normer. Der var ikke noget i vejen for,
at den første artikel kunne have været formuleret no-
get i retning af: ”Fra nu af skal alle mennesker be-
tragtes som frie og lige i rettigheder”. Men retorisk står
det knap så stærkt – det er bedre at hævde, at noget
faktisk er tilfældet, end at nogle mener, at det bør for-
holde sig således. Og endvidere er den franske erk-
læring knyttet til forestillingen om naturlige rettighe-
der – efter artikel 2 er ethvert samfunds mål at beskyt-
te de naturlige rettigheder – hvorefter rettigheder alle-
rede eksisterer, uafhængigt af om de bliver erklæret
eller ej. Set på den måde var der også menneskerettig-
heder under det tidligere regime, blot blev de ignore-
ret og trådt under fode.
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Bentham peger således, uden vel helt selv at være
klar over det, på det problem, der er forbundet med at
hævde, at universelle rettigheder tillige er naturlige.

For Bentham er det afgørende, at rettigheder knyt-
tes til et eksisterende retligt system. ”Fra virkelige love
kommer virkelige rettigheder; fra imaginære love, fra
naturretten, kommer imaginære rettigheder”. Bent-
ham påpeger hermed, at der ikke er noget ved at have
en rettighed, hvis denne rettighed ikke er forankret i
institutioner og domstole, som kan sikre rettigheden
og træde i funktion i de tilfælde, hvor den overtrædes.
Pointen er bestemt ikke uden brod: abstrakte rettighe-
der giver ikke i sig selv nogen beskyttelse. Men den
trækkes måske for langt. For det første kan abstrakte
rettigheder have en funktion, også selv om der ikke er
noget forhåndenværende apparat til at bakke dem op.
Abstrakte rettigheder giver en legitimitet, som det kan
være vanskeligt at håndtere for krænkeren. Det så
Charta 77-gruppen, der havde en vis succes med at

vifte de tjekkoslovakiske magthavere om næsen med
abstrakte rettigheder, som disse havde tiltrådt, men
som ikke havde nogen forankring i den reelt eksiste-
rende socialisme. For det andet er Bentham nok lovlig
hurtig, når han afviser den franske erklæring som ren
abstraktion. Således foreskriver artikel 7, at et menne-
ske kun kan tilbageholdes af grunde, angivet i loven.
Rettigheden ligger således i, at man kun i disse tilfælde
kan tilbageholdes, mens de nærmere omstændigheder
må beskrives i en lov og hermed være forankret i et
mere konkret retssystem. Det er betegnende, at Bent-
ham i sin 20 sider lange kritik af den franske erklæring
slet ikke omtaler artikel 7.

Bentham mener endvidere, at det må være lovgiv-
ningsmagten, der skal fastsætte beskyttelsen afhæn-
gigt af de konkrete forhold, idet rettigheder umuligt
kan formuleres skarpt og præcist en gang for alle. Ved
samme lejlighed skoser han den franske erklæring for
både at hævde rettighedernes uforanderlighed og u-
fravigelighed og at overlade den nærmere grænse-
dragning til lovgivningsmagten.

Også her har Bentham fat i en pointe: Man kan ikke
både hævde, at rettigheder er naturlige og uforanderli-
ge, og samtidig lade det være op til lovgivningsmagten
ud fra de konkrete omstændigheder at sætte grænser-
ne for – og dermed indholdet af – rettighederne. Men
Benthams forslag om helt at overlade spørgsmålet til
den til enhver tid værende lovgivningsmagt synes hel-
ler ikke betryggende. Der er ikke nogen garanti for, at
lovgivningsmagten altid vil være den bedste beskytter
af rettigheder. Selv i et demokrati kan flertallet have
konkret interesse i at knægte mindretal og ofre enkelt-
individer. Og Benthams eget utilitaristiske bud duer
slet ikke. Her er rettighedsbeskyttelse helt forladt til
fordel for flertallets lystmaksimering.
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På mange måder kan Benthams kritik af den fran-
ske erklæring ses som en engelsk kritik af det franske.
”Det er os englændere, der har rettigheder”, bemærker
Bentham irriteret, og det er franskmændene, der ikke
har nogen forfatning, trods deres påberåbelse af det
modsatte i artikel 16. Franskmændene har anarki og
uorden – sådan går det, når man ikke respekterer gæl-
dende ret – mens englænderne har stabilitet, ret og
orden. Den franske erklæring ligger langt fra den
engelske forfatnings visdom, og det er lige så vigtigt at
lære om tomheden i menneskerettighederne som at
lære om engelsk ret.

Ud over denne mere nationalchauvinistiske kritik
af menneskerettighederne – en vinkel Bentham be-
stemt ikke er ene om – ligger der også en mere princi-
piel ’common law-kritik’ af den kontinentale måde at
opfatte ret på: Bentham har for så vidt ikke noget
imod generelle principper, blot må disse ikke opstilles
på forhånd, men må udledes af konkrete situationer
og mindre generelle love. Det er empirisme frem for
rationalisme, induktion frem for deduktion, udled-
ning fra konkret forekommende tilfælde frem for
opstilling af generelle principper, hvorudfra det kon-
krete kan løses. Og det er ’common law-løsningen’
frem for den kontinentale: Ud fra konkrete sagstilfæl-
de kan mere principielle ideer opstilles i stedet for at
tro, at man ved at tænke sig om på én gang kan løse
alle tænkelige problemer med opstilling af det abso-
lutte retssystem.

Det kan undre, at Bentham er så meget imod, hvad
han kalder forhastede generaliseringer, når han selv er
tilhænger af lovgivning, bygget på enkle principper.
Men Bentham er også englænder, og hans instinktive
fornemmelse af, at det franske projekt går ud på at
gøre alle ’frie og lige’ ved at gøre dem til franskmænd,
bliver til en instinktiv uvilje, ikke kun mod en påduttet
franskhed, men mod ideen om naturlige, universelle
rettigheder i det hele taget.

Bentham kan siges at levere en kritik af universelle
rettigheder, der på én gang er forankret i oplysningsti-
dens ideer og i Benthams eget ståsted. Bentham kriti-
serer den franske erklæring for at være usand og følel-
sesmæssigt funderet, hvor han selv kræver sandhed og
fornuft (om end han ikke selv nødvendigvis lever op
til kravene). Men han kritiserer også ud fra sit eget
ståsted, en kritik af det franske, en kritik af det konti-

nentale, og måske frem for alt en kritik af et enkelt
system, som han kunne frygte helt kunne tilsidesætte
hans eget utilitaristiske projekt for oplyst lovgivning.
Det skulle dog vise sig, at Benthams ideer umiddelbart
slog bedre igennem i Frankrig efter revolutionen end i
hjemlandet (Dalberg-Larsen 1977 s. 150).

Edmund Burke

Edmund Burke (1729-1797) er uden tvivl mest kendt
for sit værk fra 1790, Reflections on the Revolution in
France, hvor han – ofte som en anden gammel onkel –
harcelerer over tidernes forfald og kritiserer stort set
alt ved den franske revolution, herunder menneske-
rettighederne. Burke understreger bogen igennem
traditionens styrke og især betydningen af generatio-
ners opsparede viden og erfaring, som individets
spontane fornuft ikke kan hamle op med. Han kan
virke altmodisch, når han forsvarer godsejernes be-
tydning i politik, fordi de som de eneste både har den
fornødne tid til at beskæftige sig med politik og den
fornødne erfaring med jordbrug til ikke at komme
med for mange skøre ideer. Og han kan virke direkte
patetisk, når han mener at påpege det åbenlyst absur-
de i menneskerettighederne med den argumentation,
at de så i sidste ende må føre til både bøndernes og de
sorte slavers frihed, hvad han anser for en selvindly-
sende tåbelighed. Men han har også nogle pointer,
som det er svært at sidde overhørig: Abstrakte prin-
cipper er simpelthen for lette. Det er for let blot at
opstille nogle generelle regler og så tro, at det hele kan
løses på den måde. Som han bemærker, er det let blot
at regere: man skal bare bestemme og kræve lydighed,
og på den anden side er det let at give frihed: man skal
bare slippe tøjlerne. Men at danne en ”fri regerings-
form” er svært, idet man skal afpasse friheden og be-
grænsningerne.

Hertil kan indvendes, at forfatterne til den franske
erklæring næppe troede, at rettigheder kunne løse alle
problemer. Trods alt var de kun ved første skridt i
opbygningen af en ny styreform, hvoraf rettighedska-
taloget skulle udgøre en del af den kommende forfat-
ning. Men der er uden tvivl mange, der er af den
opfattelse, at blot man får udformet de rigtige abstrak-
te regler, kan samfundsmaskinen køre optimalt, og
blot menneskerettigheder får lov at herske, er det gode
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liv sikret. Men, indvender Burke, hertil er livet alt for
komplekst, det er trods alle gode intentioner simpelt-
hen ikke muligt at regere og styre et samfund udeluk-
kende med abstrakte principper.

Burke fremhæver endvidere, at rettigheder ikke
kan være naturlige, således som det hævdes blandt
andet i den franske erklæring. I samfundet må men-
nesket tværtimod give afkald på sine naturlige rettig-
heder, herunder den vigtigste: retten til selvforsvar. Til
gengæld giver samfundet andre rettigheder, men disse
er så netop samfundsmæssige og konventionelle, de er
udviklet i samfundet og beskyttes af dette. Burke har
ikke en udviklet teori om naturlige rettigheder, men
han indtager den position – i modsætning både til den
franske erklæring og til Bentham – at der er naturlige
rettigheder, og at disse må opgives til fordel for andre
og bedre rettigheder i samfundet.

Burke afviser ikke rettigheder – faktisk er han enig
i mange af principperne i den franske erklæring, f.eks.
at alle har lige ret til ejendom (i modsætning til ret til
lige stor ejendom), og i at lovgivningsmagten må være
begrænset af nogle mere grundlæggende principper.
Men han afviser, at sådanne rettigheder kan være
naturlige, og han afviser endvidere, at rettigheder kan
formuleres abstrakt og én gang for alle. Også Burkes
engelske baggrund er umiskendelig, når han hævder,
at “menneskerettigheder befinder sig i en slags mel-
lemposition; de kan ikke defineres, men kan dog skel-
nes”. Han er ikke, som Bentham, afvisende over for
rettigheder, men mener ikke, at de kan opstilles gene-
relt. Pointen er, at ”deres abstrakte perfektion er deres
praktiske brist”.

I sine mere dystre øjeblikke – og dem er der en del
af igennem bogen – hæfter Burke sig ved rettigheders
potentielt opløsende karakter. De ødelægger tidligere
parlamentsbeslutninger, domstolsafgørelser og sæd-
vaner, og tilbage står man med nogle abstrakte prin-
cipper, der ikke kan bruges til noget konkret, med
kaos og opløsning som resultat. Her er Burke helt på
linje med Bentham, der allerede i titlen på sin artikel,
Anarkistiske fejltagelser antyder en sammenhæng mel-
lem rettigheder og anarki. Men Burke gør en del ud af
også empirisk at påpege problemerne, f.eks. inden for
økonomien, der klart gik tilbage efter revolutionen, og
inden for militæret, hvor det var vanskeligt at opret-
holde disciplinen. Og hvordan kunne man overhove-

det forestille sig, at soldater ville lystre, når de lige var
blevet oplyst om deres umistelige og ukrænkelige ret-
tigheder? Burke advarer om, at ideen om menneske-
rettigheder kan få bønder og fattige til at drømme helt
umulige drømme, hvorved man kun formår at gøre
dem frustrerede, samtidig med at de ikke passer deres
daglige dont.

Burke har næppe ret i at tilskrive alle dårligdomme
i Frankrig anno 1790 gennemførelse af menneskeret-
tigheder, og ofte er de problemer, han påpeger, dårlig
økonomi, fattigdom og hungersnød, ikke særligt over-
bevisende sammenkoblet med indførelse af ”rights of
men”. Men spørgsmålet om rettigheders potentielt
opløsende karakter, når disse ikke er knyttet til sam-
fundsmæssige institutioner, er fortsat relevant.

Aktuelle menneskerettigheder 
– et levn fra oplysningstiden?

I slutningen af sit anklageskrift mod den franske er-
klæring spørger Bentham, om hans indlæg mon er til-
strækkeligt til at imødegå denne franske gift. Men, suk-
ker Bentham, det er ikke let at stemme op for tidevan-
det – og hans forudanelse har holdt stik: Ideen om uni-
verselle menneskerettigheder har ikke sådan været til
at stoppe. Således har en lang række nationale forfat-
ninger, herunder den danske grundlov, indoptaget et
rettighedskatalog, og fra 1945 er ideen funderet inter-
nationalt. Dette skete allerede med FN-pagten, der for-
pligtede medlemsstaterne til at fremme og respektere
menneskerettighederne – en forpligtelse hvis praktiske
håndhævelse nok har været mindre imponerende – og
siden med en lang række mere specifikke menneske-
retlige dokumenter. I 1948 blev Verdenserklæringen om
Menneskerettigheder vedtaget af FN’s Generalforsam-
ling, i 1951 trådte Den Europæiske Menneskerettig-
hedskonvention i kraft, senere kom både den ameri-
kanske og den afrikanske konvention til, og i FN-regi
er nu i alt seks centrale konventioner om menneskeret-
tigheder tiltrådt af et stort flertal af verdens stater.
Børnerettighedskonventionen er topscorer med alle
stater som deltagere på nær to, Somalia og USA.

Det kan derfor være relevant at overveje, om der
kan rettes den samme kritik mod aktuelle menneske-
rettigheder som den, Bentham og Burke rettede mod
den franske erklæring, eller om kritikken er indarbej-
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det – hvad enten dette så skyldes kendskab til Bent-
ham og Burke eller ej.

Her kan man først pege på, at aktuelle menneske-
rettigheder ikke er naturretligt begrundede. Verdens-
erklæringen af 1948, der fint kan sammenlignes med
den franske erklæring, indeholder ingen reference til
naturlige rettigheder eller, som den amerikanske, til
selvindlysende sandheder. Aktuelle menneskerettig-
heder er derfor løsrevet fra de filosofiske og politiske
problemer, som en påberåbelse af naturlige rettighe-
der medfører. Dette empiriske faktum har dog ikke
altid nået mere filosofiske kredse, og især i USA knyt-
tes menneskerettigheder ofte til en naturretlig for-
ståelse. Dette hænger sammen med, at man i USA
fortsat forstår menneskerettigheder i lyset af Den
Amerikanske Uafhængighedserklæring med dennes
historiske forankring i oplysningstiden og naturretlig
tænkning, snarere end i internationale menneskeret-
tigheder.

Det skal dog anføres, at også Verdenserklæringen
benytter sig af et faktuelt sprog. I artikel 1 hedder det,
at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og
rettigheder, og man kan indvende, at dette netop ikke
er tilfældet – der er stor forskel på menneskers faktiske
rettigheder, afhængigt af hvor og som hvem man er
født – og at Verdenserklæringen derfor er forkert og
usand. Omvendt kan dette ses som en retorisk ven-
ding – som nævnt står det stærkere at erklære, at men-
nesker er lige i rettigheder og værdighed, end at an-
føre, at nogle personer forsamlet i FN-bygningen i
New York ville ønske, at det forholdt sig således. Un-
der alle omstændigheder er der i øvrigt intet i Ver-
denserklæringen, der taler for en naturretlig forståel-
se, og i arbejdet med at formulere denne internationa-
le erklæring måtte man i det hele taget undlade be-
grundelser, det være sig filosofiske eller religiøse, alle-
rede af den grund, at man aldrig kunne være nået til
enighed om begrundelserne. Rettighederne, derimod,
kunne man godt enes om.

For det andet betyder den internationale funde-
ring, at man undgår problemet med lokal universali-
tet. Rettighederne er internationalt anerkendte, og
man behøver ikke tillige at være fransk borger for at
have del i dem – således som det var tilfældet i det
franske kolonirige, hvor de koloniserede kunne an-
søge om fransk statsborgerskab og derved på én gang

blive franske borgere og civiliserede mennesker med
rettigheder.

Problemet er naturligvis ikke fuldstændig løst.
Især i amerikansk og i et vist omfang i fransk uden-
rigspolitik forstås menneskerettigheder fortsat som
nationale henholdsvis amerikanske og franske rettig-
heder, og desuden kan der mere uformelt være for-
skellige forståelser af universelle rettigheder, der mere
knytter sig til den lokale kontekst end til den internati-
onale.

En af de helt centrale kritikker hos både Bentham og
Burke var, at abstrakte rettigheder ikke duer til noget.
Filosofisk blev dette taget op af Hegel, der understre-
gede, at den abstrakte idé om universelle rettigheder
måtte igennem en konkret virkeliggørelse for at kunne
fungere som andet end netop blot abstrakte princip-
per (Hegel 1821). I den menneskeretlige praksis er det-
te forsøgt imødekommet ved at knytte de generelt for-
mulerede regler til en fortolkningsinstitution, f.eks. en
domstol. Det mest vellykkede eksempel herpå er Den
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der nu har
afsagt over 10.000 domme om den nærmere forståelse
og anvendelse af menneskerettighederne, som de er
formuleret i Den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention samt tillægsprotokoller. Dommene frems-
tår ikke som logiske deduktioner, men som en prak-
tisk anvendelse og videreudvikling af de generelle
principper. På den måde kan man se Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstols retspraksis som en
kombination af generelle principper og konkret rets-
anvendelse og af kontinental retstænkning med ab-
strakte principper og en angelsaksisk ’common law-
tilgang’ med en praktisk, ikke-logisk og mere induktiv
retspraksis, hvor det nærmere indhold af de enkelte
rettigheder bygges op over enkelttilfælde.

Desuden er man kommet længere med hensyn til
at finde balancen mellem de abstrakte og for så vidt u-
foranderlige rettigheder og fastsættelsen af disse ret-
tigheders grænser. Bentham havde her skoset den
franske erklæring for på én gang at hævde rettigheder-
nes uforanderlighed og kræve deres nærmere udform-
ning foretaget af lovgivningsmagten, og Burke var af
den opfattelse, at rettigheder nok kunne fornemmes,
men aldrig defineres. Her kommer Verdenserklærin-
gen med en løsning, der nærmer sig det geniale:
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”Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun

underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven alene med

det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til

andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de

retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det alme-

ne vel stiller i et demokratisk samfund” (artikel 29, stk.2).

De nærmere grænser skal således fastsættes ved natio-
nal lov (svarende til den franske erklæring), men lov-
givningsmagtens nærmere fastsættelse er ikke ubeg-
rænset, således som Bentham ønskede, men bundet
op på hensyn til moral, offentlig orden og den almin-
delige velfærd i et demokratisk samfund. Især det sid-
ste kriterium er brugt meget aktivt af Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol, idet den stedse prøver,
om de nationale lovgivningsmagters begrænsning af
rettigheder kan siges at være nødvendige i et demo-
kratisk samfund, hvilket jævnligt findes ikke at være
tilfældet.

Hvad angår oprørsret, er denne ikke en rettighed i
aktuel international menneskeret. Verdenserklærin-
gen knytter dog oprør og menneskerettigheder sam-
men ved i fortalen at advare mod tilsidesættelse af
menneskerettigheder, således at mennesket ikke ”som
en sidste udvej skal tvinges til at gøre oprør mod
tyranni og undertrykkelse”. Oprør og modstand er
således hverken en rettighed for den enkelte som i den
franske erklæring eller en ret for et folk som i den
amerikanske. Tværtimod knytter Verdenserklæringen
lovløshed og uorden til tyranni og undertrykkelse,
ikke til retmæssig gennemførelse af rettigheder. På
denne måde kan internationale menneskerettigheder
siges at have taget højde for Burkes kritik af Den
Franske Revolution for blot at ødelægge og nedbryde
og ikke at bevare, restaurere og opbygge. Internatio-
nale menneskerettigheder kan netop siges at være
genoprettelse – ikke mindst efter de nazistiske umen-
neskeligheder – og en genopbygning, der forandrer
for at bevare.

Det er herefter ikke uden videre rigtigt at mene, at
aktuelle menneskerettigheder bygger på oplysningsti-
den. Det er delvist rigtigt i den forstand, at de to cen-
trale politiske dokumenter fra denne tid, henholdsvis
den franske og den amerikanske erklæring, har spillet
er vigtig rolle, også for nutidens internationaliserede
menneskerettigheder. Men det er også forkert: Ideen

om menneskets universelle rettigheder stammer ikke
fra oplysningstiden, og – mindst lige så vigtigt – den
politiske gennemførelse adskiller sig på centrale
punkter fra oplysningstidens erklæringer. Menneske-
rettighederne er blevet klogere, hvilket desværre ikke
altid kan siges om de filosoffer og politiske tænkere,
der beskæftiger sig med dem.
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Den europæiske oplysningstid og -tænkning kan som
helhed karakteriseres ved en række grundtemaer, som
f.eks. opgør med traditioner og autoriteter, religions-
skepsis, forsvar for menneskerettigheder og demokra-
tiske styreformer, tro på fremskridtet og en gennem-
gående og stærk inspiration fra naturvidenskaberne –
fysik og astronomi.

I en dansk sammenhæng er Ludvig Holberg (1684-
1754) nok den mest alment kendte repræsentant for
oplysningstidens ideer, og det er heller ikke vanskeligt
at finde ligheder mellem oplysningstidens tanker i
almindelighed og den opfattelse af samfundets og
menneskets natur, som kommer til udtryk i Holbergs
komedier. Det gælder lidenskaber, normer og værdier,
hvor Holbergs helte eller vindere, skulle man måske
sige, er dem, som baserer deres handlinger på sund
fornuft og udførelsen af prosaiske erhverv, der er nyt-
tige. Ganske vist havde Erasmus Montanus jo ret i, at
jorden er rund, og Per Degn kæmper for opretholdel-
sen af sin sociale status, men forfatterens sympati lig-
ger vel i virkeligheden hos den kvikke og omsorgsful-
de bondedreng Jacob, der bekymrer sig for sine nær-
meste og sikrer, at der kommer brød på bordet.

Såvel den generelle oplysningsfilosofiske som den
holdningsmæssige, gennem Holberg antydede, prosa-
iske tankegang har også gyldighed for en god del af de
emner og tanker, som kendetegner godt et par hånd-
fulde tænkere, der går under den fælles betegnelse: De
skotske oplysningsfilosoffer. Der er især fire af disse,
som i perioden 1740-1790 spiller en betydningsfuld
rolle i forbindelse med forståelsen af det moderne
kommercielle samfunds egenskaber og udvikling, så-
vel hos det enkelte individ, som i deres samkvemsfor-
mer. Det drejer sig om Francis Hutcheson (1694-1746),
David Hume (1711-1776), Adam Smith (1723-1790) og

Adam Ferguson (1723-1816). Francis Hutcheson ind-
tog lærestolen i filosofi ved universitetet i Glasgow i
1729 og havde den indtil sin død i 1746. Hans hoved-
værk An Essay on the Nature and Conduct of the
Passions and Affections, With Illustrations on the Moral
Sense er fra 1728.

Adam Smith studerede under Hutcheson og ind-
tog i 1751 lærestolen i logik og retorik, og året efter
lærestolen i filosofi, der var blevet ledig efter Hutche-
sons død. Smiths hovedværker er dels The Theory of
Moral Sentiments fra 1759 og dels An Inquiry into the
Nature and Causes of Wealth of Nations fra 1776.

Hume studerede oprindeligt jura ved universitetet
i Edinburgh, men var mere til filosofi end jura. Han
skrev sit hovedværk A Treatise on Human Nature
under et ophold i Frankrig, og de tre bøger, som til-
sammen udgør værket, blev første gang publiceret
1739-40. Han blev – trods vennen Adam Smiths støtte
– flere gange forbigået som ansøger til professorater i
Edinburgh og var fra 1752 til 1757 ansat som bibliote-
kar for advokatstanden i Edinburgh.

Adam Ferguson blev uddannet ved Skt. Andrews
Universitet i 1742, og efter studier i teologi ved Edin-
burgh blev han i 1745 først feltpræst, hvorefter han i
1757 afløste Hume som bibliotekar for advokatstanden
i Edinburgh. Et par år senere blev han professor i
naturfilosofi og senere i moralfilosofi ved universitetet
i Edinburgh. Fergusons hovedværk er An Essay on the
History of Civil Society fra 1767.

At ordet ’natur’ indgår i flere af de nævnte værker,
er ikke noget specielt ved den skotske oplysning, men
tværtimod et kendetegn, der signalerer noget typisk
for hele den europæiske oplysningstænkning. Næsten
som et varemærke eller et brand, som det hedder på
nudansk. Det specielle ved de skotske oplysningstæn-
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kere er, at de i højere grad end repræsentanterne for
den franske og den tyske oplysning retter deres op-
mærksomhed mod og stiller skarpt ind på temaer, der
er relaterede til det økonomiske liv. Det gælder selvføl-
gelig især Adam Smith, der med sin Undersøgelse af
årsagerne til nationernes velstand fra 1776 grundlægger
den liberale politiske økonomi, men også Adam Fer-
guson tilskriver i sit værk fra 1767 om det civile sam-
funds historiske udvikling det kommercielle samfunds
opståen og udvikling en central rolle for det moderne,
’polerede’, i modsætning til tidligere tiders ’rå’, sam-
fund. Hos Ferguson kommer forholdet mellem mar-
ked og samfund til at spille en hovedrolle i en ny kon-
struktion af de drivkræfter, der udgør kernen i sam-
fundsudviklingen. Det er ikke staten og den politiske
ledelse, der skaber samfundsudviklingen, men deri-
mod de manges handlinger, der har samfundets ud-
vikling af nye samkvemsformer og institutioner som
utilsigtet resultat. Betegnelsen ’civilsamfund’ (’civil
society’) er, som det fremhæves af Kristensen og
Sørensen (2006 s. 73), udtryk for en ”ny måde at tænke
individers moralske og økonomiske sameksistens på”.
Smith fokuserer på den økonomiske sfære, mens Fer-
guson har et bredere historisk og sociologisk perspek-
tiv på samfundets udvikling. Men også i dette perspek-

tiv spiller økonomiske handlinger som køb og salg en
helt afgørende rolle for civilsamfundets udvikling. I
nutidig terminologi ville man nok være tilbøjelig til
ikke blot at sondre mellem stat og civilsamfund, men
snarere operere med en tredeling mellem stat, marked
og civilsamfund.

David Humes erkendelses- og moralteoretiske
overvejelser spiller en central rolle for udviklingen af
en tænkning, der dels baserer etikken på en naturali-
stisk empirisk psykologi og dels bidrager til udvikling
af interessebegrebet og en dybere forståelse af egen-
interessen, både som økonomisk drivkraft og som
moralsk og samfundsteoretisk relevant kategori i øv-
rigt. I begge henseender viderefører de skotske oplys-
ningstænkere projekter, som er karakteristiske for den
britiske empirisme allerede med Thomas Hobbes
(1588-1679). Men indholdet i deres tanker om menne-
skers motiver og om samspillet mellem mennesker –
de psykologiske og sociologiske aspekter – adskiller sig
væsentligt fra den misantropiske og reduktionistiske
Thomas Hobbes, for hvem hedonistisk ’egenkærlig-
hed’ er den eneste menneskelige drivkraft. Hutchesons
standpunkt i essayet On the Nature and Conduct of the
Passions and Affections fra 1728 gør allerede dette meget
klart, når han siger, at ”uanset den forvirring, skolasti-
kerne (the Schoolmen) introducerede i filosofien, så
synes nogle af deres skarpeste modstandere at true
tænkningen med en endnu værre form for forvirring”
(Hutchesons 2004 s. 4). Der er næppe tvivl om, at
Hutcheson her har blandt andre Hobbes, der lever op
til karakteristikken ’skarp modstander’, i tankerne – og
nok også Bernard de Mandeville (1670-1733).

Hvis man mener, at de europæiske oplysningsfilo-
soffer i almindelighed stadig spiller en særdeles betyd-
ningsfuld rolle for nutidens samfunds- og menneske-
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Fig. 1 Francis Hutcheson. Bronzemedaljon (diam. 10,5

cm) af Antonio Selvi fra 1746. Medaljonen blev bestilt efter

Hutchesons død af en hans elever for at ære professorens

minde. I 1700-tallet var medalje-portrættet en yndet måde

at afbilde betydningsfulde personligheder.
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forståelse, så gælder det i ikke mindre grad for de skot-
ske oplysningstænkere. Og det er motiver og problem-
stillinger fra nutiden, der har været ledetråden for den
efterfølgende beskrivelse og karakteristik af tanke-
gods, som vi har arvet fra disse filosoffer. I tråd med
dette sigte er en tilgang valgt, der uddyber kendskabet
til de nævnte fire skotske oplysningstænkere gennem
behandling af tre hovedtemaer: De menneskelige
handlingsmotivers kompleksitet, modsætningsfyldt-
hed og mangfoldighed, egeninteressens universalise-
ring og civilsamfundets begyndende manifestation.
Aktualiteten af deres tænkning vil den, der følger med
i dagens kulturelle, politiske og økonomiske debat,
umiddelbart være i stand til at genkende. Læseren vil
måske også indimellem undre sig over de positioner
og modsætningsforhold, der karakteriserer nutidens
debat, og de indimellem yderst selektive tolkninger og
selvforståelser, der i den kulturelle, den politiske og
ikke mindst den økonomiske diskurs, præsenteres
netop med reference til tankegods fra den skotske op-
lysningstænkning. Det gælder jo ikke mindst den ene
af dem, nemlig Adam Smith. Men selv om der er klare
fællestræk i den skotske oplysningstænkning, så er der
også forskelle. Fokus i denne artikel er dog ikke på for-
skelle, men snarere på hvordan de skotske oplysnings-
tænkere supplerer hinanden i bestræbelsen på dels at
forstå og dels at forsone sig med det moderne kom-
mercielle samfund.

Mandevilles digt om bierne

Men inden der kigges nærmere på den skotske oplys-
nings ideer om civilsamfund, marked og stat, om han-
del og arbejdsdeling og ikke mindst om begrebet
interesse, menneskelige handlingsmotiver og forhol-
det mellem fællesskab og individualitet, er der en for-
historie, der danner en god indledning til emnet. Med
forhistorie tænkes her ikke på ideer og tanker, der er
karakteristiske for den periode, der under betegnelsen
rationalismen gik umiddelbart forud for oplysningsti-
den i Europa og var præget af navne, som René Des-
cartes (1596-1650), Spinoza (1632-1677) og Gottfried
Leibniz (1646-1716), eller på de forudgående britiske
empirister i almindelighed (Thomas Hobbes, John
Locke [1632-1704]), men derimod på et satirisk digt.
Digtet The Grumbling Hive: or, Knaves Turn’d Honest

(Det utilfredse bistade eller slyngler gjort hæderlige)
blev udgivet første gang i 1705, og var skrevet af Man-
deville, der var hollandsk læge, men som i 1696 havde
etableret en psykiatrisk praksis i London.

Digtet fortæller om et rummeligt bistade, hvor et
folk af bier lever ”i overflod og uden bryderier”. Men
alle er i deres adfærd nogle slyngler, som kun tænker
på deres egne interesser.

Uden at betænke sig de snød

Sig til den ærlige nabos levebrød

(Fra oversættelsen i Thorup 2006 s. 79).

Men nogen påberåber sig mere ærlighed blandt folk,
og Jupiter hører deres bøn, og med ét slag forsvinder
enhver uærlighed fra bistadet.

Hos minister som hos major

Var forandringen umådelig stor.

Ærligt de levede af deres løn

Med en samvittighed ren og skøn

(Thorup 2006 s. 87).

Men ærligheden har en pris, og det er digtets morale:
Nemlig den at storhed og velstand ikke beror på dyder,
men derimod på laster.

Svindel, overflod og stolthed må bestå,

før vi samfundets goder kan få

(Thorup 2006 s. 91).

Digtet, med kommentarer, udgives igen i 1714 som en
del af The Fable of the Bees, or: Private Vices, Publick
Benefits. Her forsvarer Mandeville påstanden om, at
private laster er en fordel for samfundet som helhed. I
1732 udgives værket igen med yderligere kommentarer.

Nobelprismodtager i økonomi F.A. Hayek (1899-
1992) siger i sin indledning til en forelæsning, holdt i
British Academy i 1966 (”lecture on a master mind”)
om netop Mandeville, at 

”det må befrygtes, at ikke bare ville de fleste af Bernard Mande-

villes samtidige vende sig i deres grave, hvis de vidste, at han i

dag bliver præsenteret som en mestertænker …, men at selv i

dag vil der være nogle, der vil hæve deres øjenbryn over det

behørige i et sådant valg” (Hayek 1978 s. 249).
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The Root of evil, Avarice,

That damn’d ill-natur’d baneful Vice,

Was Slave to Prodigality,

That Noble Sin; whilst Luxury

Employ’d a Million of the Poor,

And odious Pride a Million more”.

Envy it self, and Vanity

Were Ministers of Industry

(uddrag af Grumbling Hive af B. Mandeville 2005 s. 70/216)

Eller som det lyder i Mette Bærbachs oversættelse 
fra 2006

Griskheden, den mest forbandede last,

Stod med det onde last og brast.

Den var slave af den noble synd, ødselhed,

Og imens beskæftigede overlevned

En million fattige, og afskyelig stolthed

Frigjorde endnu en million fra arbejdsløshed.

Forfængelighed og misundelsens sti

Var skabere af industri.

(Thorup 2006)

Ganske vist var Mandevilles opdagelse – at det, som
bliver gjort med selvviske motiver, kan være til fordel
for samfundet – ikke så ny, som man måske skulle tro,
men de senere udgaver af fablen om bierne blev læst af
ikke så få og gav anledning til – utvivlsomt salgsfrem-
mende – moralsk forargelse. At tanken ikke var ny, kan
man se af det faktum, at allerede en af middelalderens
store tænkere, teologen Thomas Aquinas (1225-1274),
havde erkendt, at syndige handlinger kunne være nyt-
tige:

”Menneskets love lader visse ting ustraffede, under hensyntagen

til dem …, som ville være berøvet mange fordele, hvis alle syn-

der var strengt forbudte …” (Summa Theologica, spørgsmål 78,

svar på indvending 3).

Thomas Aquinas beskæftiger sig det pågældende sted
med åger eller helt generelt det at tage renter for ud-
lånte penge. Og det bør nok tilføjes, at Thomas Aqui-
nas ikke dermed retfærdiggjorde åger, men dog tilsy-
neladende accepterende konstaterer, at menneskers
love – det vil sige de gældende civilretlige regler – gan-

ske vist ikke er fuldkomne, hvis en moralsk målestok
skal anvendes, men ikke desto mindre kan have en vis
nytteværdi. Derimod tydeliggør Mandeville noget
nyt, som inspirerede ikke bare de skotske oplysnings-
tænkere – især Ferguson og Smith – men liberale øko-
nomer helt op til i dag. Nemlig ideen om den sociale
og økonomiske orden som noget, der ikke er designet
eller bevidst planlagt, men derimod opstået i en pro-
ces, hvor en mangfoldighed af aktørers, ikke centralt
koordinerede, beslutninger og handlinger resulterer i
såvel økonomisk velstand som i civiliserede tilstande.

Kontekst og temaer

I 1603 arvede Kong James VI (1566-1625) af Skotland
den engelske krone og blev dermed tillige, som James
I, konge af England. Dette fik dog ikke nogen særlig
indflydelse på samspillet mellem Skotland og England
og dermed ingen større politisk og økonomisk betyd-
ning. Der var fortsat meget lidt handel mellem Eng-
land og Skotland. Men hundrede år senere (i Unions-
akten fra 1707) forenedes de to kongedømmer til ét.
Hermed startede en proces, hvor det relativt fattige og
tilbagestående Skotland – der blandt andet havde lidt
under Englands merkantilistiske politik – skulle finde
ud af at begå sig i det nye britiske fællesmarked – det
vil sige, det skulle konkurrere på lige fod med engelske
købmænd, der allerede levede og virkede under en
moderne markedsøkonomis betingelser. Det kunne
nok give anledning til bekymring og overvejelse. Og
netop spørgsmål relateret til økonomisk udvikling,
handel, konkurrence og de udfordringer, et kommen-
de kommercielt, borgerligt samfund i øvrigt stiller i
udsigt, blev centrale emner for de Skotske oplysnings-
tænkere.
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Fig. 2 Unionstraktaten ‘The Treaty of Union’ fra 1707,

som forenede England og Skotland i Storbritannien.

Øverst til venstre Dronning Anne af England, Skotland 

og Irland (1656-1714).
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I Mikkel Thorups bog Den skotske oplysning fra
2006 præsenteres Mandevilles digt i forordet, som ”et
bidrag fra den skotske oplysning”, hvilket dog ikke er
helt præcist. Dels var Mandeville jo som nævnt en
hollænder, der var flyttet til England, og dels kan man
ikke entydigt sige, at Mandevilles ideer blev delt af de
skotske oplysningstænkere. Tværtimod var den kro-
nologisk første af disse – Francis Hutcheson – en kon-
sekvent og vedholdende kritiker af netop Mandevilles
tanker. Og hverken Smith, Hume eller Ferguson kan
på nogen måde siges at tilslutte sig det specifikke syns-
punkt, som Mandeville forfægter, nemlig at lasterne
igennem deres konsekvenser er et entydigt gode for

samfundet. Skotterne har en rigere opfattelse af men-
neskelig motivation, men også et langt mere subtilt
begreb om egeninteressen kommer til at spille en
rolle. Dels betragtes egeninteressen hos skotterne ikke
som det eneste handlingsmotiv. Dels anser de heller
ikke egeninteressen som udelukkende defineret ved
lasterne. Man kan godt have interesse for andre perso-
ner. Og endelig har de andre grunde, der medvirker
til, at de ser med forholdsvis milde øjne på egeninter-
essen som handlingsmotiv. Det hænger sammen med,
at egeninteressen som motiv ganske vist ikke kan siges
at være speciel ædel, men netop noble motiver som
hæder og ære har ofte spillet en alt for vigtig rolle i før-
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moderne samfundsordner og her ofte med destrukti-
ve konsekvenser. Men ikke desto mindre kommer
nogle centrale aspekter af Mandevilles tanker til at
spille en stor rolle for i hvert fald dele af den dagsor-
den, der optager de fire hovedfigurer fra den skotske
oplysning.

Hovedpunktet i denne dagsorden har noget at gøre
med erkendelsen af det opkommende moderne kom-
mercielle samfund, det vil sige forståelsen af et entre-
prenant samfund med voksende rigdom domineret
og afhængigt af markedet, og forståelsen af en kom-
pleks social orden, i hvilken arbejdsdelingen spiller en
stadig mere betydningsfuld rolle med blandt andet
den følgevirkning, at en ny gensidig økonomisk og
kulturel afhængighed mellem mennesker opstår. I et
sådant samfund fører individuelle bestræbelser og
handlinger til udvikling af forskellige former for prak-
sis, der, når de gentages tilstrækkeligt mange gange og
derved får karakter af en stabil løsning på et tilbage-
vendende interaktionsproblem, bliver til institutioner.
Ferguson taler om dette i et historisk og sociologisk
udviklingsperspektiv, og Smith anvender tankegangen
i forståelsen af den moderne politiske økonomi.

Særlig interessant, ikke bare i forhold til Mande-
ville, men også i forhold til den typiske nutidige hver-
dagsforståelse – er Humes, Smiths og Fergusons op-
fattelse af fænomenet egeninteresse og deres forsøg på
at gøre denne til et omdrejningspunkt i forståelsen af
moderne kommercialiserede samfund. Smith f.eks., er
jo berømt for det udsagn i bog 1, kapitel 2 af Wealth of
Nations, hvor han siger, at ”Det er ikke af slagterens,
bryggerens eller bagerens godgørenhed, at vi forventer
mad på bordet, men fordi det er i deres egeninteresse”
(Thorup 2006 s. 107).

I det følgende er det som nævnt hensigten at kigge
nærmere på et begrænset antal temaer, der optræder
som centrale hos de skotske oplysningsfilosoffer. Det
drejer sig dels om det kommercielle samfunds op-
komst, som konsekvens af markedets og arbejdsdelin-
gens udvikling. Dels om den socialpsykologiske og
empirisk komplekse forståelse af menneskers hand-
lingsmotivation, som kommer til udtryk hos ikke
mindst Hume. Dels om deres opfattelse af begrebet
’interesse’, egeninteresse, selvinteresse og den i og for
sig ganske lidenskabsløse motivation, der karakterise-
rer netop egeninteressen i sin mest beregnende

udformning. Og endelig er der forholdet mellem øko-
nomi og politik og i den forbindelse ideen om civil-
samfundet, som især kommer til udtryk hos Fergu-
son.

Arbejdsdeling og marked

Adam Smith indleder sit værk med i det første kapitel
at gøre rede for arbejdsdelingen som det princip, der
har æren for, at produktiviteten i samfundet øges. Han
beskriver relativt detaljeret, hvordan ti nålemagere og
det nødvendige maskineri, hvor hver kun udfører et
begrænset antal operationer, er i stand til at producere
mere end 48.000 nåle på en dag. I gennemsnit er det
4800 pr. person. Men hvis de alle havde arbejdet sepa-
rat og uafhængigt af hinanden, så ”kunne de helt sik-
kert ikke hver have lavet 20, måske ikke én nål om
dagen” (Smith 1970, vol. I, s. 5) Det er arbejdsdelingen,
som fører til øgning af rigdommen i et samfund, og
det samfund, Smith lever i, er allerede et industrisam-
fund med en veludviklet arbejdsdeling. Og arbejdsde-
lingen vedrører ikke kun håndværkere og arbejdere.
Også de personer (der jo inkluderer Adam Smith
selv), hvis erhverv eller rolle består i ”ikke at gøre no-
get, men observere alt” (Smith 1970, vol. I, s. 10), kom-
mer til at udgøre en særlig gruppe af borgere i det
moderne fremadskridende samfund.

Arbejdsdelingen skyldes ikke en plan, der udsprin-
ger af menneskets forudseenhed og visdom. Den er
derimod 
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”det nødvendige, om end langsomme og gradvise resultat af en

bestemt tilbøjelighed, som er indbygget i den menneskelige

natur … Tilbøjeligheden til at bedrive handel, tinge om priser

og udveksle ting” (Smith 1970, vol. I, s. 12).

Antallet og varieteten af udvekslings- og transaktions-
aktiviteter, det som i nutidigt sprogbrug kaldes mar-
keting, definerer markedets omfang og sætter derved
tillige grænserne for arbejdsdelingens omfang. Hvis et
samfund har udbredt arbejdsdeling, så er et marked af
et vist omfang en simpel nødvendighed. Når menne-
sker laver noget forskelligt, bliver de jo afhængige af
hinanden, og såvel bageren og hans familie, som slag-
teren og hans familie er gensidigt afhængige af hinan-
dens og af mange andre producenter inden for for-
skellige erhvervs frembringelser. Men når systemet én
gang er blevet etableret, så virker de to principper,
markedet og arbejdsdelingen, gensidigt forstærkende
ind på hinanden. ”Når arbejdsdelingen først er blevet
grundigt etableret, er det kun en lille del af menne-
skets behov, som produktet af hans eget arbejde er i
stand til at tilfredsstille” (Smith 1970, vol. I, s. 19). Stør-
stedelen af behovene må tilfredsstilles gennem udvek-
sling af den overskydende del af eget arbejde. ”Ethvert
menneske lever således gennem udveksling eller bliver
i et vist omfang købmand, og samfundet selv bliver til
et kommercielt samfund” (Smith 1970, vol. I, s. 20).

Adam Ferguson begrunder og beskriver i sit værk
fra 1767 om det civile samfunds opståen stort set

arbejdsdelingens udvikling og betydning med samme
ræsonnementer som Adam Smith. I et historisk ud-
viklingsperspektiv spiller nydelsen af fredelige tilstan-
de og udsigten til at udveksle varer en rolle, der grad-
vist gør, at jægere og krigere bliver til småhandlende
og købmænd (Ferguson 2006, IV, 1, 17). Fergusons
historisk-sociologiske perspektiv giver dog anledning
til en række væsentlige overvejelser og bekymringer
over konsekvenserne af arbejdsdelingen, f.eks. den
bekymring at arbejdsdelingen har den konsekvens, at
menneskers færdigheder og kunnen specialiseres i en
grad, der mindsker deres almene indsigt i og forståelse
for fællesskabets eller samfundets anliggender, og at
ikke bare ulige kultivering, men også (helt i tråd med
Jean-Jacques Rousseau [1712-1778]) ulighed i livsbe-
tingelser i øvrigt gør det vanskeligt at opretholde
demokratiske stater (Ferguson 2006, IV, 6, 17).

Lidenskaber og etik
Om menneskers blandede 

handlingsmotiver

Davis Humes Afhandling om menneskets natur har et
omfattende og, kan man sige, også praktisk sigte. Det
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fremgår af undertitlen til værket, Et forsøg på at intro-
ducere den eksperimentelle metode på moralske emner,
at afhandlingen er et forsøg på at forsyne os med
grundbegreberne til en ny videnskab om menneskets
natur, det vil sige en empirisk forankret teori om men-
nesket. Men sigtet er – om end inspireret af naturvi-
denskabens succes (Isaac Newton [1642-1727]) og i
opposition til tidligere spekulativ filosofi – ikke natur-
videnskabeligt, men samfundsvidenskabeligt. Af-
handlingen sigter i sidste instans på forståelsen af
komplicerede samfundsmæssige og moralske fæno-
mener. Hume viderefører her – ligesom de tre øvrige
oplysningstænkere – den ’moral sense’ filosofi, som i
England dukkede op mod slutningen af 1600-tallet.
Grundtanken i denne er, at mennesket er motiveret af
to modsatrettede principper: egoisme og altruisme
(Thorup 2006 s. 14). Afhandlingen består derfor logisk
nok af tre bøger. Bog 1 om erkendelse (’human under-
standing’), bog 2 om lidenskaber (’passions’) og bog 3
om moralteori. Pointen er, at for at nå frem til en for-
ståelse af menneskers dyder og laster og komplicerede
moralske begreber som retfærdighed og ordholden-
hed må man bruge den erfaringsbaserede naturviden-
skabelige metode frem for en rationalistisk og speku-
lativ metode. Hume starter som nævnt sin afhandling
med erkendelsesteoretiske overvejelser, idet han tro
mod sin forskrift om empirisk forankring slår fast, at
bevidsthedens umiddelbare genstand altid er og må
være enten det, han kalder et ’indtryk’ (’impression’),
eller det, han kalder en ’idé’, som er til stede i bevidst-
heden. Tilstedeværelsen beror i begge tilfælde på ’per-
ceptioner’, som giver anledning til sanseoplevelser el-
ler ’sanseindtryk’ (’impressions’). Disse ’indtryk’ kan
være simple, som når man taler om farver og lugte,
men de kan også være komplekse, som når vi taler om
vores oplevelser fra et ophold i Beijing.

Men perceptioner giver, som sagt, også anledning
til ’ideer’. Ideerne forstås som svagere billeder eller
erindringer af sanseindtryk. Sanseindtrykkene er ka-
rakteriseret ved, at de har større styrke i vores bevidst-
hed end ideerne – og Hume placerer under denne
overskrift ”alle vores sanseoplevelser, lidenskaber og
emotioner” (Hume 2000 s. 7). Forskellen på ’indtryk’
og ’ideer’ lignes ved forskellen mellem det her og nu at
erfare (i betydningen sanse) noget og det på et senere
tidspunkt at erindre disse indtryk. Hume sondrer

mellem to arter af indtryk, ’sanseindtryk’ (’impressi-
ons of sensation’) og indtryk, som skyldes reflekteren-
de virksomhed (’impressions of reflection’). Den før-
ste kategori af indtryk (at føle varme, kulde, tørst, sult
osv.) har ifølge Hume ukendte årsager, mens den an-
den, som også kaldes ’sekundære indtryk’, i stort om-
fang opfattes som afledt af vores ideer. Sanseindtryk-
kene er karakteriserede ved, at de umiddelbart giver
anledning til ’nydelse og smerte’. Og det er på grund-
lag af disse sanseindtryk – i erindringen forbundet
med oplevelsen af smerte og nydelse – at der formes
’ideer’, som giver anledning til de ’sekundære indtryk’
(’impressions of reflection’). Det interessante er nu, at
ideerne derved kommer til at spille en aktiv rolle for
de indtryk, vi modtager. En ubehagelig oplevelse
(’pain’) fører f.eks. til et ønske om at undgå at komme
i en lignende situation en anden gang og en følelse af
aversion mod bestemte situationer. En sådan følelse er
et eksempel på et sekundært indtryk. Man kan fort-
sætte tankegangen og sige, at da sekundære indtryk nu
er kopieret af bevidstheden og dermed en del af
denne, så skabes der mulighed for, at disse selv bliver
kopieret og derved giver anledning til, at også ideer
kan være sekundære.

Hvis disse også giver anledning til følelser, så vil
disse udgøre et tertiært indtryk og måske give anled-
ning til tertiære ideer. I anden og tredje del af bog 1
udvikler Hume sin opfattelse af en række vigtige ideer
såsom rum, tid, årsag og virkning. Det virker måske en
anelse kompliceret, men giver en god fornemmelse af
den erfaringsforankrende tankegang, der hos Hume
er helt afgørende, også for tilgangen til de emner der
gøres til genstand for behandling i bog 2 om lidenska-
berne og bog 3 om moral.

Bog 2 handler om ’lidenskaberne’. Betegnelsen ’li-
denskaber’ refererer hos Hume typisk til de ovenfor
omtalte reflektive – eller sekundære – indtryk, det vil
sige følelser, der er afledt af ideer, der er opstået ud fra
erfaringer af smerte og nydelse. Det drejer sig dels om
de såkaldte ’indirekte lidenskaber’ og følelser som
f.eks. stolthed/ydmyghed, had/kærlighed, misundelse,
generøsitet, forfængelighed og omsorg og dels om de
såkaldte ’direkte lidenskaber’ som f.eks. begær, aversi-
on, håb og frygt. Betegnelsen ’direkte lidenskaber’
anvendes af Hume om følelser, som er en umiddelbar
følgevirkning af oplevelsen af nydelse og smerte, mens
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betegnelsen ’indirekte lidenskaber’ refererer til de
følelser, der ikke alene beror på nydelse og smerte,
men opstår i samspil med andre faktorer (Hume 2000
s. 182).

Hume sondrer endvidere mellem ’produktive li-
denskaber’ og ’modtagende lidenskaber’ (’responsive
passions’). Til den første kategori hører de lidenska-
ber, som producerer ’nydelse og smerte’ såsom sult,
tørst og seksuel lyst, men også f.eks. ønsket om at ’se
sine venner og familie glade og sine fjender straffet’.
De ’modtagende lidenskaber’ producerer ikke ’nydelse
eller smerte’, men er derimod resultater af eller re-
spons på oplevelsen af nydelse eller smerte.

Moralske fænomener, dyder og laster, hænger
grundlæggende sammen med oplevelsen af nydelse og
smerte, dog ikke således at dyd simpelthen kan redu-
ceres til behagelige følelser. Som optakt til sine moral-
teoretiske overvejelser, men stadig i bog 2 om liden-
skaberne, præsenterer Hume os for et begreb, som
spiller en helt afgørende rolle for hans – og i øvrigt
også Adam Smiths – opfattelse af etik. Hume beskæf-
tiger sig med det særlige fænomen, at andre menne-
skers meninger og holdninger i sig selv kan have ind-
flydelse på mine ideer om godt og ondt. Dette fæno-
men udspringer af et princip, som Hume kalder ’sym-
pati’ eller ’kommunikation’. Sympati er intet andet
end ”omdannelse af en idé til et indtryk (impression)
ved hjælp af fantasien” (Hume 2000 s. 273). Sympati
betyder altså hos Hume ikke bare velvilje over for eller
medfølelse med andre, men er en særlig evne, menne-
sker besidder, og som gør det muligt at tage del i
andres udtrykte tanker og følelser på en sådan måde,
at deres tanker, holdninger og meninger hos os bliver
til det, Hume kalder ’indtryk’. Det vigtige er her at for-
stå, at noget, der ifølge Humes tankegang er flygtigt og
svagt – nemlig ideer – via kommunikations- eller
sympatievnen kan omdannes til noget, der har vægt
og styrke, det vil sige noget, der gør ’indtryk’.

I bog 3 om Moral stiller Hume sig det grund-
læggende spørgsmål, hvordan vi er i stand til at skelne
mellem dyder og laster. Han mener nu at have slået
fast, at der ikke findes noget til stede i bevidstheden ud
over bevidsthedens perceptioner, og at det at ’se, høre,
dømme, elske, hade og tænke’ i sidste ende skyldes
perceptioner. Det samme gælder også vores sondring
mellem, hvad der er moralsk godt og ondt (Hume

2000 s. 293-294). Det centrale er her, at Hume ikke til-
lægger fornuften nogen betydende rolle for menne-
skers sondring mellem rigtigt og forkert, godt og slet.
Fornuften er ikke moralens grundlag. Vores sondring
mellem dyder og laster beror på ’moralske følelser’,
som er en særlig art følelser, der beror på en særlig
form for oplevelse af smerte og nydelse. Det særlige er,
at disse specielle følelser kun optræder, når mennesker
abstraherer fra deres egeninteresse. Fornuften spiller
som sagt ikke nogen aktiv rolle, idet vores sondring
mellem godt og ondt beror på, at der, når vi iagttager
en handling, vækkes en følelse af ’billigelse’ eller ’mis-
billigelse’. Når vi i bestemte situationer taler om eller
mener at opleve en kamp mellem følelser og fornuft,
så udtrykker vi os upræcist og ukorrekt, for ”fornuften
er og bør kun være lidenskabernes slave”, som Hume
(2000 s. 266) siger. Man kan måske undre sig over,
hvor dette ’bør’ kommer fra, set i lyset af Humes
stærkt psykologisk-empiriske tilgang og i lyset af, at
Hume jo netop mener, at man ikke gyldigt kan slutte
fra ’er’ til ’bør’. Men ræsonnementet er helt i overens-
stemmelse med de grundsynspunkter, Hume gør rede
for i bog 2 om lidenskaberne, som det der alene be-
væger os, og i opfattelsen (bog 1) af fornuften som
udelukkende en tænkeevne, der gør det muligt at skel-
ne mellem sandt og falskt. Fornuften er med andre
ord ikke en lidenskab og kan derfor intet udrette af sig
selv.

Hume stiller nu spørgsmålet, om vores moralske
kapacitet beror på vores natur slet og ret eller har noget
at gøre med vores opdragelse. Svaret er i begge tilfælde
ja og giver anledning til sondringen mellem de ’kunsti-
ge dyder’ og de ’naturlige dyder’. Til de naturlige dyder
henregner Hume blandt andet generøsitet, medmen-
neskelighed, taknemmelighed og omsorg, men listen
er meget længere. Blandt de dyder, som beror på kon-
ventioner, altså er historisk opstået og forbundet med
samfundsudviklingen og i den forstand ’kunstige dy-
der’, nævnes retfærdighed og ordholdenhed.

At der overhovedet kan foregå en sådan moralsk
udvikling tilskriver Hume to træk i den menneskelige
natur, dels at vi har en tilbøjelighed til at etablere ge-
nerelle regler, som vi så holder fast i – selv når den
snævre egeninteresse er på spil, og dels den tidligere
nævnte sympatiske evne. Det er altså ’sympati’, som
grundlæggende udrustning, der støttet af vanens
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magt befordrer udviklingen af menneskers og sam-
funds moralske forestillinger og normer.

Humes betragtninger afviger ikke væsentligt fra
f.eks. Adam Smiths, når sidstnævnte siger, at moralens
generelle maksimer som ethvert andet maksime for-
mes af erfaring og induktion. Ganske vist beror de
generelle maksimer ifølge Smith på induktion, det vil
sige på et princip, som i Humes og Smiths univers
hører til erkendelsens – og dermed fornuftens domæ-
ne. Men som Smith også siger, så er det absurd at for-
mode, at den ”første perception af rigtig og forkert
kan afledes fra fornuften” (Smith 1974 s. 319-321).

Interessebegrebet
– egeninteressen som civiliseringen 

af lidenskaberne?

Begrebet ’interesse’ (fra latin inter, mellem og esse,
væren) udvikles i handels- og retssproget i det 17. og
18. århundrede, og det er derfor næppe nogen tilfæl-
dighed, at begrebet spiller en rolle – ikke bare hos
Adam Smith – men også hos de øvrige skotske filosof-
fer. Hutcheson (2004 s. 5) siger noget i og for sig gan-
ske paradoksalt om begrebet interesse, når han hæv-
der, at 

”det måske kan synes mærkeligt, at der, når dyden i denne

afhandling formodes at være ’disinterested’, gøres en så stor ind-

sats … for at vise, at ’dydens glæder’ er de største, og at det føl-

gelig er i vores mest sande interesse at være dydige”.

Det paradoksale er selvfølgelig, at den moralske syns-
vinkel – ligesom senere hos Smith i Theory of Moral
Sentiments – hævdes at bero på, at den, der anlægger
en sådan, må være i stand til at være disinteresseret,
det vil sige slet ikke have en interesse (være interesse-
fri, upartisk, saglig) i det, som er genstand for de mo-
ralske overvejelser. Og samtidig hævdes det, at det
moralsk gode eller rigtige er vores mest sande interes-
se. Men, som det allerede vil være fremgået, så finder
man hos de skotske oplysningstænkere en særdeles
nuanceret og mangfoldig opfattelse af menneskelige
motiver og en indimellem flertydig omgang med in-
teressebegrebet. Hverken Hume eller Smith, som er
stærkt påvirket af vennen Humes psykologiske tanker,
ville kunne tilslutte sig den motivationelle reduktio-

nisme, der karakteriserer megen nutidig økonomisk
tænkning. En reduktionistisk præference, som allere-
de Hutcheson kalder ”en mærkelig forkærlighed for
enkelhed (simplicity) i den menneskelige naturs
struktur” (Hutcheson 2004 s. 5). Det er altså ikke sko-
lastikeren William af Occams (ca. 1288-1348) ragekniv,
der står som ideal for de skotske oplysningstænkere.
Og det er der både negativt og positivt gode grunde til.
Negativt, fordi skotterne i generel videreførelse af den
britiske empirisme står i direkte opposition til skola-
stikkens spekulative metode og religiøst forpligtede
univers, og positivt, fordi den moderne – fra naturvi-
denskaben inspirerede – erfaringsbaserede tilgang,
”den eksperimentelle metode” som Hume i sit hoved-
værk betegner fremgangsmåden, er et bevidst og villet
valg. Det er jo netop den erfaringsbaserede tilgang,
(den tilgang, som ud fra et fagfilosofisk perspektiv til
tider er blevet betegnet som ’psykologisme’) der resul-
terer i f.eks. Humes tvivl på, at egenkærlighed er men-
neskers eneste motivationsfaktor. Humes opfattelse er
her i overensstemmelse med Hutchesons, når han i
Undersøgelse af moralens principper (Hume 1966) taler
om det frugtesløse i diskussionen om, hvorvidt men-
nesker handler ud fra selvkærlige eller menneske-
kærlige motiver. Det frugtesløse skyldes, at bestræbel-
sen i sig selv beror på en ”kærlighed til simpelhed som
har været kilde til så mange falske ræsonnementer i
filosofien” (Hume 1966 s. 221). Hume har heller ingen
tiltro til, at man engang i fremtiden vil blive ”bedre til
at redegøre for de menneskekærlige følelsers oprin-
delse i de selviske og således bringe alle menneskesin-
dets følelser på en simpel formel” (Hume 1966 s. 221). I
Afhandlingen om menneskets natur tillader han sig
endog den essayistiske frihed at sige, at 

” … jeg er af den opfattelse, at selv om man sjældent møder én,

der holder mere af en hvilken som helst (anden) enkeltperson

end af sig selv, så er det dog sjældent at møde én, hos hvem alle

arter af følelser, under ét, ikke vejer tungere end alle de selviske”

(Hume 2000 s. 313).

Selv om Hume ikke tager afstand fra egenkærlighed
eller selvinteresse som motivationsfaktor og i øvrigt
også mener, at selv hvis det var sådan, at folk alene
handlede ud fra egenkærlighed, så er der jo gode
grunde til at billige handlinger, der udtrykker omsorg
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for andre og er nyttige for samfundet, og god grund til
at misbillige handlinger, der er hensynsløse over for
andre. Man skal her bemærke, at Hume baserer sit ræ-
sonnement på motivers og handlingers konsekvenser
og ikke på en vurdering af motivernes indre kvaliteter.
Og hovedsynspunktet i Undersøgelse af moralens prin-
cipper som konsekvens af den erfaringsbaserede til-
gang er, at det ganske enkelt er en dårlig idé, det vil sige
en idé, som ikke øger vores indsigt, at reducere men-
neskers handlingsmotiver til ét enkelt, herunder også
at reducere altruisme til egoisme. I øvrigt ville såvel
Smith som Hume og Ferguson nok mene, at anven-
delsen af blot ét princip, nemlig ’egeninteressen’, som
universel forklaring på al menneskelig adfærd i sidste
instans er ude af stand til at forklare noget som helst.
Derimod opfatter de skotske oplysningstænkere ikke
egeninteressen som et skadeligt motiv. Smiths tidlige-
re nævnte udsagn om, at det ikke er de handlendes
godgørenhed, der sikrer forbrugeren mad på bordet,
men deres egeninteresse, er jo en klar indikation af
dette. Det er i øvrigt klart, at såvel Hume som Fergu-
son opfatter udtrykket ’egenkærlighed’ som en uhen-
sigtsmæssig term og en betegnelse, der ikke er syno-
nym med egeninteresse (Hume 2000 s. 214). Det hæn-
ger til dels sammen med, at såvel Hume som Ferguson
er af den opfattelse, at følelsen kærlighed, og i øvrigt
også den modsatte følelse, had, altid er rettet mod
noget eksternt som f.eks. andre følende væsner.

Adam Ferguson baserer som nævnt sin opfattelse
af egeninteressen på fænomenet ’selvopretholdelse’.
Men begrebet om menneskets selvopretholdelse rum-
mer ikke bare en forestilling om en individuel biolo-
gisk organismes selvopretholdelse. En sådan analogi
passer mere til Hobbes. Hos Ferguson er det derimod
klart, at når man taler om mennesket, så taler man om
et i-samfundet-værende individ. ”Mennesket er født i
samfundet, og der forbliver det”, siger han med et citat
fra Montesquieu (1689-1755) (Ferguson 2006, I, 12, 54)
Det specielle ved egeninteressen, som gør, at den til
forskel fra andre lidenskaber har nogle interessante
civilisatoriske egenskaber, er, at selv om vore interesser
ganske vist er funderede i erfaringer af behov og
ønsker – helt på linje med andre dyr – så sigter de, som
Ferguson siger, ikke mod at tilfredsstille noget parti-
kulært behov, men mod at ”sikre midlerne til at til-
fredsstille alle”. Og, tilføjer han, interessen har det

hyppigt med at lægge bånd (restriktioner) på de
umiddelbare ønsker og tilbøjeligheder, der gav anled-
ning til dens opståen, og det på en måde, der er ”mere
kraftfuld og streng end de bånd, religion og pligt på-
lægger” os (Ferguson 2006 I, 9, 54). Ferguson er op-
mærksom på de betydninger, ord som egeninteresse,
selviskhed osv. har i hverdagssproget, og dermed også
på de tvetydigheder, der knytter sig til begrebets
anvendelse. I hverdagssproget er det ofte de snævrere
og egoistiske følelser, der forbindes med begrebet
egeninteresse. Set fra Fergusons perspektiv kan man
måske snarere tale om faren for, at vores omsorg for os
selv i nogle tilfælde degenererer til Mandevilles fra
laster til dyder forvandlede motiver: Begærlighed, for-
fængelighed osv. og derved undergraver vort eget bed-
ste (Ferguson 2006 I, 38, 54). Man kan – lidt forsigtigt
– sige, at Fergusons diskussion af begrebet, også selv
om hans analyse ikke er fyldestgørende, åbner døren
til en også meget nutidig diskussion om, hvorvidt
individualitet og fællesskab nødvendigvis skal opfattes
som yderpunkter på en endimensional skala, eller om
dimensionerne fællesskab og individualitet ikke mere
retvisende kunne eller burde udtrykkes ortogonalt.
Fergusons opfattelse af civiliseringsprocessen og det
civile samfunds opståen bygger jo på den helt grund-
læggende præmis, at ”samfundet synes at være så
gammelt som individet”. Det moderne kommercielle,
’polerede’ samfund rummer, til forskel fra tidligere
tiders ’rå’ samfund, derfor hos Ferguson et allerede
delvist udfoldet potentiale for såvel en rigere indivi-
dualitet som et rigere fællesskab.

Med hensyn til egeninteressens status og betyd-
ning hos Smith får man en tydelig indikation af hans
opfattelse, idet han i The Theory of Moral Sentiments
opererer med en stoisk idé om selvkontrol som lede-
tråd, det vil sige, at ikke følelser, men noget andet, som
skotterne vægrer sig mod at kalde fornuft, bør spille
en afgørende rolle, når man træffer beslutninger og
handler. Det er vigtigt her at bemærke sig, at den selv-
reflekterende abstraktion og selvkontrol, som Smith
tænker i, ikke er reducerbar til instrumentel fornuft,
men derimod beror på noget, han kalder den ’uparti-
ske iagttager’. Denne upartiske iagttager eller dommer,
som han også kaldes (Smith 1974 s. 129), er allerede
installeret i det enkelte menneske og optræder som
’menneskehedens repræsentant’ i bedømmelsen af

329d e n  s k o t s k e  o p l y s n i n g s t æ n k n i n g

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:20  Side 329

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



vore handlinger. Hvad enten man nu opfatter denne
abstraheringsydelse for fornuftsbaseret eller ej, så
indebærer den, at aktørerne har evnen til at tænke sig
om, inden de handler. Og den indebærer enten, at
man – i lighed med Humes opfattelse – er i stand til at
abstrahere fra sig selv og sin egeninteresse, eller at sel-
vet allerede er konstitueret som, hvis man bruger et
udtryk fra socialpsykologen George Herbert Mead
(1863-1931), ’den generaliserede anden’ (Mead 1934).
Men budskabet er ikke – hverken hos Smith eller
Hume eller Ferguson – den selvfornægtende god-
gørenhed som modgift mod egeninteressen. Tvært-
imod kunne man sige, at selvfornægtende og ofte
heroiske idealer hører en tidligere, men også mindre
civiliseret tid til.

Der er i øvrigt ikke – hvad man måske kunne tro –
nogen inkonsistens mellem den Smith, der er forfatter
til Teorien om de moralske følelser, og den Smith, der
skrev Nationernes velstand. Selv om den sidste tilsyne-
ladende er baseret på en påstand om, at individer kun
interesserer sig for sig selv, og den første dels opererer
med sympatiprincippet og den just nævnte upartiske
iagttager, så er det ikke udtryk for en mangel på konsi-
stens. Sympati betyder jo ikke godgørenhed til forskel
fra det modsatte, men er derimod – som hos Hume –
en særlig kommunikationsevne. De to værker er fuldt
ud forenelige inden for rammerne af en opfattelse, der
siger noget i retning af, at egeninteressen har sin sam-
fundsnyttige plads inden for de rammer, som den
upartiske iagttager afstikker.

Ifølge Stephen Holmes (1995 s. 4) er en del af for-
klaringen på, at de klassiske liberale tænkere, hvortil
Smith hører, opfattede egeninteressen som – en i hvert
fald overvejende – positiv egenskab, at egeninteresse
som handlingsmotiv lægger bånd på såvel destruktive
som selvdestruktive lidenskaber. En positiv indstilling
til rationel egeninteresse som handlingsmotiv kan
derfor hænge sammen med betragtninger over det
civilisatorisk ufrugtbare og unyttige i gamle aristokra-
tiske dyder og idealer som hæder og ære, men også
med kristne dogmer om arvesynden. Og endelig har
egeninteressen som motiv såvel egalitære som demo-
kratiske implikationer (Holmes 1995 s. 44).

Alexis de Tocqueville (1805-1859) udtrykker i år-
hundredet efter de skotske oplysningstænkere og med
udgangspunkt i egne iagttagelser fra sin rejse til

Amerika ganske godt de fordele, egeninteressen som
handlingsmotiv har, når han siger:

”Den velforståede interesse er ikke noget etisk højtstående prin-

cip, men det er enkelt og sikkert. Det sætter sig ikke høje mål,

men de mål, det sætter sig, når det uden større anstrengelser. At

forstå det stiller ingen krav til intelligens, enhver kan lære det og

huske det. Da det så udmærket kan forliges med menneskets

svagheder, får det let en vældig indflydelse, som det ikke har

nogen vanskelighed med at beholde, fordi det vender egennyt-

ten som et våben mod egennytten, og bruger det, som fremkal-

der menneskelige lidenskaber, til at styre lidenskaben med”

(Tocqueville 1978 s. 103).

Tocqueville er dog også helt på linje med tankegangen
hos Hume og de øvrige skotske oplysningstænkere,
når han fremhæver, at egeninteressen (egenkærlighe-
den) næppe kan forklare alle handlinger. Men som
han – ikke uden venlig ironi – siger, er amerikanerne
sjældent villige til at indrømme, at de indimellem
lader sig lede af uselviske og umiddelbare indskydel-
ser: ”De vil hellere ære deres filosofi end sig selv”.
Denne filosofi – den oplyste egeninteresse – som
Tocqueville benævner den, kan man ikke uden en del
forbehold tilskrive de skotske oplysningstænkere.
Hvad man derimod kan sige, er, at skotterne opererer
med et gennemgående tvetydigt forhold til begrebet
egeninteresse. På den ene side rummer egeninteressen
såvel et økonomisk (Smith) som et civilisatorisk po-
tentiale (Ferguson og Hume), og på den anden side
kritiseres samme egeninteresse, når den optræder i sin
degenererede form som egenkærlighed og egoisme.
Eller: På den ene side tilstræbes en teoretisk afklaring
af egeninteressens betydning, og på den anden ledes
der efter en pragmatisk forsoning med egeninteressen
– måske ikke så ulig Thomas Aquinas, der medgav, at
nyttige ting kan opstå af syndige handlinger.

At gøre egennytten til et våben mod egennytten er
dog helt i tråd med det synspunkt, Hume giver udtryk
for, når han siger, at ”der ikke findes nogen (anden)
lidenskab, der er i stand til at kontrollere følelsen af in-
teresse, end den følelse selv” (Hume 2000 s. 316).
Lidenskaben kontrolleres gennem ændring af dens
retning. Ganske vist er egennytten i sig selv, det vil sige
begæret efter at ”tilegne sig goder og besiddelser til os
selv og vores nærmeste venner”, umættelig, evig, uni-
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versel og direkte ødelæggende for samfundet, men
egennytten er i virkeligheden også bedre tjent med at
blive begrænset end i at få frit spil (Hume 2000 s. 316).
Det, Hume siger, er altså, at restriktioner på denne
særlige reflekterende lidenskab, som kaldes egeninter-
essen, i virkeligheden fremmer egeninteressen mere,
end hvis der ingen restriktioner var.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at Hume her rela-
terer ’egeninteressen’ til et udvidet selv, der indbefatter
ens nærmeste såsom familie og venner. Dette udvide-
de selv spiller også en rolle i Fergusons forståelse af
den civilisatoriske proces. Ferguson relaterer interes-
sebegrebet til fænomenet ’selvopretholdelse’. Menne-
sket har som andre dyr visse instinkter, som allerede
før enhver erfaring og oplevelse af smerte og nydelse
resulterer i bestemte tilbøjeligheder eller dispositio-
ner. ”Et sæt af dispositioner der refererer til dyrisk,
individuel og artsmæssig selvopretholdelse, og et
andet sæt, der fører til samfundet” (Ferguson 2006 I, 8,
54). For sidstnævnte sæt af dispositioner spiller ejen-
domsbesiddelsen en vigtig rolle, fordi menneskets
evne til at reflektere og tænke på dagen i morgen gør
det bekendt med det ”omsorgsobjekt, det kalder sine
interesser”. Med tiden erkender mennesket ”en relati-
on mellem sin egen person og sin ejendom, hvilket gør
det, som han kalder for sit eget, til noget, der på en
måde er en del af ham selv” (Ferguson 2006 I, 9, 54).

Civilsamfundet og forholdet 
mellem politik og økonomi 

Smith og Ferguson interesserer sig ikke primært for,
hvilken rolle staten spiller eller skal spille i et moderne
samfund. Ikke desto mindre er det klart, at de ikke
forestiller sig, at samfundet som helhed kan undvære

staten som magtinstans. Adam Smith giver klart ud-
tryk for sin opfattelse af statens rolle, når han frem-
hæver tre pligter eller opgaver ’af stor vigtighed’, som
staten eller suverænen skal udfylde: pligten til at ”be-
skytte samfundet mod vold og invasion af andre uaf-
hængige samfund”; ”pligten til at beskytte … ethvert
samfundsmedlem mod uretfærdighed eller under-
trykkelse af ethvert andet medlem af samfundet”, hvil-
ket sker gennem retssystemet. Og endelig en pligt til at
”oprette og vedligeholde visse offentlige arbejder og
visse offentlige institutioner, som det aldrig kan være i
enkeltindividers interesse at oprette og vedligeholde”
(Smith 1970, vol. II, s. 180 og 181). Smith er berømt for
udsagnet om ”den usynlige hånd”. Den enkelte aktør i
det økonomiske system handler ud fra egeninteresser
og uden ønske om at fremme almenvellet eller viden
om, i hvilket omfang hans handlinger faktisk er i
almenhedens interesse. Han bliver ”i dette som i
mange andre tilfælde ført at en usynlig hånd til at
fremme mål, som ikke var del af hans hensigt” (Smith
1970, vol. I s. 400). Smiths synspunkt er altså, at sam-
fundets vel fremmes mere, når de økonomiske aktører
handler ud fra egeninteressen, end når de handler ud
fra et stærkt følt ønske om at fremme almenvellet.
Sidstnævnte følelse er i øvrigt – tilføjer Smith – også
”meget ualmindelig blandt købmænd, og det er ikke
svært at overtale dem til at lade være med at tænke
sådan”. Selve ideen om, at den samfundsmæssige
orden ikke er designet eller planlagt, kommer allerede
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klart til udtryk hos Ferguson små ti år før udgivelsen
af Smiths Wealth of Nations:

”Hvert trin og hver bevægelse hos masserne, selv i det, der

betegnes som oplyste tider, bliver udført med blindhed over for

fremtiden; og nationer snubler over institutioner, som visselig

er et resultat af menneskelig handling, men ikke udførelsen af

nogen menneskelig plan” (Ferguson 2006 III, 11, 53).

Denne ’opdagelse’ spiller, som ovenfor nævnt en gan-
ske betydelig rolle i udviklingen af den liberale økono-
miske tænkning, men Fergusons betragtninger er ikke
begrænset til den økonomiske sfære alene. Der er også
et historisk og sociologisk perspektiv i udsagnet, der
rækker ud over markedets institutioner. Fergusons es-
say leverer dog ikke nogen omfattende og detaljeret
redegørelse for civilsamfundet, hvilket naturligt nok
hænger sammen med, at samme essay hovedsageligt er
en historisk redegørelse, der i et meget langt perspektiv
bidrager med såvel optimistiske som civilisationskriti-
ske betragtninger. Sociologisk set er der tale om tanker,
som først et senere århundrede udvikler yderligere.

Men i det historiske perspektiv, som Ferguson an-
lægger, er udviklingen fra det rå samfunds barbariske
tilstande til det polerede kommercielle samfund ken-
detegnet ved en socialpsykologisk karakterforan-
dring, der hænger snævert sammen med det forhold,
at mennesket erhverver sig kendskab til sine egne
interesser. Dette gælder udviklingen fra barbaren, der
aktiveres af de ”store lidenskaber, kærligheden til hæ-
der og ære og begæret efter sejr” (Ferguson 2006 II, 20,
26), og den handlende, der i samme tider tænker og
handler ”kortsigtet, svigagtigt og beregnende” (Fergu-
son 2006 III, 26, 53), til den moderne ’avancerede til-
stand’, hvor købmanden kendetegnes ved sin ”punkt-
lighed, sit frisind, sin pålidelighed og sin foretagsom-
hed” (Ferguson 2006 III, 26, 53). Det er denne civilisa-
toriske proces, der fører til markedet og arbejdsdelin-
gen og en deraf følgende mangfoldighed af erhverv og
positioner i samfundet, hvor ”enhver profession har
sit æreskodeks og sit system af manerer; købmandens
punktlighed og fairness i forhandlinger; statsmanden
sine evner og talegaver; samfundsborgeren sin gode
opdragelse og sit vid” (Ferguson 2006 IV, 7, 17).

Alt dette tilskriver Ferguson handelens grundlæg-
gelse og udvikling. Men han gør sig også bekymringer

angående det politiske fællesskab i et samfund, baseret
på den enkeltes ensidige forfølgelse af egeninteressen.
Hvordan kan den, som har begrænset sit udsyn til
egen overlevelse, tiltros evner til at deltage i ledelsen af
nationer. Bringer en sådan person ikke bare ”forvir-
ring, tumult, servilitet og korruption” ind i ledelsen af
fællesskabets anliggender? Han gør i øvrigt i den for-
bindelse opmærksom på, hvordan athenienserne i det
antikke Grækenland søgte at vedligeholde det folkeli-
ge styre ved blandt andet at forpligte håndværkere og
handlende – under trussel om bødestraf – til at delta-
ge i offentlige debatter om storpolitiske sager som krig
og fred. Og i øvrigt gennem belønninger at friste dem
til at deltage i retssager af såvel civil som kriminel
karakter (Ferguson 2006 IV, 5, 17).

Som sagt udfolder Ferguson ikke nogen teori om
civilsamfundet, og det er et åbent spørgsmål, om og i
hvilket omfang han faktisk forestiller sig muligheden
af et økonomisk, socialt og kulturelt selvregulerende
samfund med et minimum af indblanding fra stats-
magten. Det er til gengæld klart, at Smith mener, at
staten har en række opgaver, som ikke kan overtages af
civilsamfundet eller markedet. Men det er også klart,
at egentlig statsinterventionisme ikke hører til de
opgaver. Smiths kritik af merkantilismen er jo allerede
en kritik af statsinterventionistiske strategier forstået
som strategier, hvor staten gør sig selv til medspiller
eller aktør på markedet. Statens opgave er at udstikke
stabile og retfærdige rammer, men også at sikre sam-
fundets institutioner på områder, hvor den private
foretagsomhed ikke rækker til.

Den skotske oplysningstænknings 
aktualitet

Det gælder for alle de fire nævnte skotter, at de har et
moralsk og praktisk sigte med deres arbejde. For
Hume er sigtet med hovedværket, som allerede nævnt,
eksplicit moralteoretisk. Og for alle er det karakteristi-
ske udgangspunkt den dualistiske ’moral sense’ filoso-
fi, ifølge hvilken mennesket handler ud fra blandede
motiver baseret på to modsatrettede principper: ego-
isme på den ene side og altruisme på den anden.

Deres forhold til fænomenet ’egeninteresse’ er
absolut ikke uden nutidig relevans. Det uanset det ele-
ment af tvetydighed, som umiskendeligt karakterise-
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rer deres diskussion og behandling af fænomenet, på
den ene side tendensen til accept og på den anden en
række advarsler. Bestræbelsen på at markere forskel-
len mellem egeninteresse og egenkærlighed kan ses i
lyset af det dualistiske afsæt i ’moral sense’ filosofien,
som indebærer, at de kun vanskeligt kan forlige sig
med en adfærdsforklarende grundantagelse, der ude-
lukkende bygger på ét princip. Dette understreges
yderligere af skotternes modvilje mod skolastikernes
og andres forkærlighed for enkelhed, som de opfatter
som mærkelig og ufrugtbar. Endelig skyldes deres
ubehag nok også i nogen grad, at det er den degenere-
rede udgave af egeninteressen i betydningen egen-
kærlig og egoistisk, der både hos Hobbes og Mande-
ville, men også i vidt omfang i almindeligt sprogbrug
repræsenterer den fremherskende forståelse. Når tve-
tydigheden ikke bare ryddes af vejen, kan det hænge
sammen med, at de, om end i forskellige grader, aner-
kender den egoistiske udgaves økonomiske relevans
og dermed samfundsnytte.

Dertil kommer den tvetydighed, der klæber til be-
grebet egeninteresse i sig selv. Et individs interesser er
jo i sagens natur dets egne, men det er samtidig klart
for skotterne, at individer er i stand til at interessere sig
for andet og andre end sig selv. Her spiller ’moral-
sense’ perspektivet og deres ’common sense’ baserede
fastholdelse af lidenskabernes mangfoldighed ind
igen.Yderligere er det jo ikke mindst Fergusons pointe,
at den civilisatoriske proces, i hvilken handel og ejen-
domsbesiddelse spiller en vigtig rolle, befordrer udvik-
lingen af et udvidet selv. Det er en proces, som gør det
muligt at tale om individualitet og fællesskab som
andet end modsatte yderpunkter på en éndimensionel
skala og dermed også om egeninteressen som andet
end individuel egoisme. Netop på dette punkt præsen-
terer Ferguson en tankegang, som synes forskellig fra
Smiths og Humes. Smith ser nok mere begrænsede
sociale og kulturelle perspektiver i egeninteressen,
men forbinder den til gengæld med en meget betyd-
ningsfuld rolle som drivkraft i det økonomiske system
og dermed grundlaget for hele samfundets velstand.
Denne afgrænsning skal dog ses i lyset af Smiths
moralteoretiske betragtninger, der indebærer, at egen-
interessen ganske vist er samfundsnyttig, men kun
inden for de retningslinjer, som den upartiske iagtta-
ger udstikker for den enkeltes selvudfoldelse. Dette er

helt i tråd med Hume, der jo hævder, at egeninteressen
(i betydningen egennytten) er bedre tjent med at blive
begrænset end i at få frit spil. Men Hume er også i over-
ensstemmelse med megen moderne økonomisk regu-
leringstænkning, når han taler om at anvende egenin-
teressen som middel til at regulere sig selv.

Begrebet egeninteresse opfattes næppe særligt
meget anderledes i dag, end man gjorde på de skotske
oplysningstænkeres tid. Der er dem, som forsvarer
egeninteressen som motiv, og dem, som forkaster den
– og ikke at forglemme, alle dem, der siger både og.
Det gælder utvivlsomt blandt såvel læg som lærd.
Nutidens liberale økonomer betragter ofte den bereg-
nende egeninteresse som ’det klippefaste fundament’
for den økonomiske teori (Stigler 1971 s. 265). Og den
’hårde kerne’ (med et udtryk fra Lakatos 1970) i den
neoklassiske økonomiteori er netop opfattelsen af den
økonomiske agent som en, der instrumentelt rationelt
maksimerer sin egennytte. Og man behøver kun at
åbne den daglige avis, hvis man vil finde synspunkter,
der i form af f.eks. debatindlæg mere eller mindre for-
enklet og ideologisk priser egeninteressen. Ironisk nok
er denne reduktionistiske motivationsopfattelse mere
i familie med den tankegang, vi finder hos den før-
liberale Hobbes, der et århundrede før de skotske op-
lysningstænkere skrev om menneskers handlingsmo-
tiver og stort set reducerede disse til egenkærlighed,
end med Smith og de øvrige skotske oplysningstænke-
res ideer.

Der er selvfølgelig en sandhed i, at der ikke er no-
gen fornuftig grund til at gøre sig overflødige antagel-
ser, når noget skal forklares. Den skolastiske Occam-
inspirerede sparsomhed med hensyn til handlingsmo-
tiver, som de skotske oplysningstænkere gennemgåen-
de afviser, har dog også blandt nutidige økonomer
prominente kritikere. Det gælder f.eks. Amartya Sen
(1977), der stærkt har betvivlet det hensigtsmæssige i
at begrænse den økonomiske tænknings grundprin-
cip til den snævre egeninteresse alene. Og det hører til
grundindsigterne i den klassiske erhvervsøkonomis
organisations- og ledelsestænkning, at det er en fejl at
tro, at økonomiske incitamenter er de eneste og vigtig-
ste motivationsfaktorer (Barnard 1938). Også den
aktuelle debat om virksomhedsetik og herunder
spørgsmålet om virksomheders samfundsansvar kan
føre tråde tilbage til de skotske oplysningstænkere.
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Det gælder ikke mindst Adam Fergusons begreb om
civilsamfundet. I den aktuelle diskurs optræder der
ideer om forholdet mellem stat, marked og samfund,
om virksomheders samfundsansvar, om virksomhe-
den som ’samfundsborger’ (”corporate citizenship”)
og om politisk forbrug. Ideer der – med visse supple-
rende idéhistoriske mellemregninger – ikke desto
mindre har rødder i den skotske oplysningstænkning.
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Der er udbredt enighed om, at det klassiske økonomi-
ske paradigme blev skabt af skotten Adam Smith
(1723-1790), samt af de to englændere David Ricardo
(1772-1823) og Thomas Robert Malthus (1766-1834).
Og af de tre er det især Adam Smith, der opfattes som
den egentlige skaber af paradigmet. De to andre spille-
de også væsentlige roller, men det er i første omgang
Adam Smith, jeg vil koncentrere mig om.

I det første afsnit vil jeg forsøge at karakterisere
Adam Smiths økonomiske teorier med udgangspunkt
i hans to hovedværker The Theory of Moral Sentiments
(TMS) fra 1759 og The Wealth of Nations fra 1776. I det
næste afsnit følger en fremstilling af hans økonomiske
teorier i snævrere forstand, det vil sige teorierne ved-
rørende arbejdsdeling, markedsmekanismen, værdier
og priser samt kapital- og vækstproblematikken. Det
tredje afsnit vil indeholde en vurdering af de bidrag,
som kom fra Ricardo og Malthus, og af i hvilket om-
fang det påvirkede paradigmets senere udvikling. Til
slut vil jeg prøve at samle trådene til en konklusion,
der blandt andet vil rumme et forsøg på at vurdere,
hvordan eftertiden har forvaltet arven efter Adam
Smith.

Adam Smiths økonomiske paradigme

Det er som nævnt alment anerkendt, at Adam Smith
formulerede det paradigme, som stadigvæk udgør
grundlaget for økonomisk teori. På en måde er det lidt
overraskende, at det netop blev ham, som kom til at
spille så stor en rolle. I midten af 1700-tallet var der
nemlig andre, som beskæftigede sig med samfunds-
økonomiske problemer, og som afslørede større ind-
sigt i de økonomiske mekanismer, end Adam Smith
nogensinde gjorde. Alene i Skotland kan vi nævne

hans gode ven David Hume (1711-1776) og først og
fremmest James Stewart (1723-1790). Især i forhold til
sidstnævnte har Adam Smith betydelige mangler. Der
er nemlig ingen tvivl om, at Adam Smiths to hoved-
værker, The Wealth of Nations og The Theory of Moral
Sentiments, rummer mange uklarheder og direkte
selvmodsigelser. Den største selvmodsigelse er netop
mellem disse to værker og omtales ofte som Adam
Smith-problemet.

I Moral Sentiments forsøger Smith at besvare
spørgsmålet om, hvordan man lever et etisk godt liv,
hvordan man akkumulerer etisk kapital. Det gør man
ved at leve og opføre sig på en måde, som den uparti-
ske iagttager – vores samvittighed – kan godkende. Og
den applauderer, når vi glæder os over andres succes,
og sørger med dem, når det går dem dårligt. Og natu-
ren har indrettet os således, at ”hvor selvisk mennesket
end kan antages at være, så er der visse principper i
dets natur, som gør, at det interesserer sig for andres
skæbne og gør deres lykke nødvendig for sig selv, på
trods af at det eneste, man opnår, er glæden ved at se
denne lykke” (de første linjer i Moral Sentiments). Der
er her intet om, at det enkelte individ maximerer sin
nytte uden hensyn til andre. Tværtimod,

”den person, hvis dyd er mest fuldkommen, den person, som vi

ganske naturligt elsker og ærer mest, er den, som forbinder den

mest fuldkomne beherskelse af sine oprindelige og selviske fø-

lelser med den mest udsøgte følsomhed over for andres oprin-

delige og sympatiske følelser” (Smith 1976 s. 35).

Og hvis vi heroverfor stiller et par citater fra Wealth of
Nations, er det let at se, hvorfor mange har haft svært
ved at se harmonien mellem de to værker. I første bog
af Wealth of Nations side 13 læser vi f.eks. denne be-

335d e t  k l a s s i s k e  ø k o n o m i s k e  p a r a d i g m e

23
A R N E  G O T F R E D S E N

Oplysningstidens klassiske 
økonomiske paradigme

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:20  Side 335

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



rømte formulering: ”Det er ikke af bryggerens, slagte-
rens eller bagerens godgørenhed, at vi forventer mad
på bordet, men fordi det er i deres egeninteresse”. Og i
samme værk læser vi, at det ikke drejer sig om at akku-
mulere etisk kapital. Her gælder det materiel kapital,
og enhver nøjsom mand er en offentlig velgører.

Men jeg vil tillade mig at gå ud fra, at Adam Smith
fuldt ud var klar over, hvad han selv havde skrevet, og
han så åbenbart ingen alvorlig modsætning mellem de
to værker, som han jo gentagne gange udsendte i nye
udgaver, indtil han døde i 1790. Og han foretog ingen
væsentlige ændringer, som kunne lette vores arbejde
med at få de tilsyneladende modstridende synspunk-
ter til at forliges. Så jeg vil i det følgende tage udgangs-
punkt i begge hans værker.

Normalt betragter man Adam Smiths produktion
og synspunkter som et resultat af oplysningstiden, og
den forbinder man med fornuft og rationalitet. Men
det er ikke de egenskaber, der karakteriserer Adam

Smiths økonomiske teorier. Arbejdsdelingen, som
han jo tilskriver en meget stor del af æren for væksten
i velstand og rigdom, er således ikke et resultat af rati-
onelle overvejelser. Snarere må årsagen søges i en be-
stemt tilbøjelighed i den menneskelige natur til at
bytte og tuske. De enkelte individer stræber ganske
vist efter at opnå rigdom, men denne stræben er ikke
baseret på rationelle overvejelser, som vi finder i vore
dages økonomiske teori. Individerne hos Adam Smith
søger materiel rigdom, først og fremmest fordi det
medfører andres beundring og anerkendelse. Han
skriver i Moral Sentiments:

”Den rige stråler i sine rigdomme, fordi han føler, at de gør ham

til det naturlige midtpunkt for andres beundring. Hvorimod

den fattige kommer og går ubemærket og er lige så ubemærket i

midten af en menneskemængde, som hvis han er lukket inde i

sin hytte” (Smith 1976 s. 71).
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Og Adam Smiths foragt for materielle goder fremgår
vel ingen steder klarere end i følgende citat fra Moral
Sentiments:

”Den fattige mands søn, som himlen i sin vrede har udstyret

med ambitioner, beundrer de riges forhold, når han begynder at

se sig omkring. Han synes, at hans fars hytte er for lille til at være

bolig for ham, og forestiller sig, at han ville være langt behageli-

gere anbragt i et slot. Han er utilfreds med at være tvunget til at

vandre til fods, han ser de bedre stillede blive båret rundt i

maskiner, og han forestiller sig, at i en af disse kunne han rejse

med mindre ubehag. For at opnå disse behageligheder udsætter

han sig det første år, nej den første måned af indsatsen for mere

udmattelse af kroppen, og mere ubehag for sjælen, end han ville

have lidt i hele livet, hvis han havde undværet dem. Han stude-

rer for at udmærke sig i en eller anden besværlig profession.

Med den mest utrættelige flid arbejder han dag og nat for at

erhverve talenter, som overgår konkurrenternes, han gør sig til

tjener for dem, som han hader, og er ydmyg over for dem, som

han afskyr. Det er først i hans livs sidste timer, hvor hans legeme

er ødelagt af slid og sygdom, at han endelig begynder at forstå,

at velstand og storhed blot er bagateller af ringe nytte og ikke er

mere egnet til at skaffe legemlig og åndelig ro end legetøjs nips-

genstande” (Smith 1976 s. 260-261).

Men det er dette selvbedrag, der ustandseligt får men-
neskene til at stræbe efter materielle goder og dermed
skabe basis for den akkumulation af rigdom, som
beskrives i Wealth of Nations. Også i dette værk findes
passager, hvor materiel rigdom nedvurderes, som
f.eks. i afsnittet om ’labour-command teorien’, hvor
det fastslås, at tid er den konstante værdimåler, me-
dens materielle goders grænsenytte er hastigt falden-
de. Men selvbedraget tjener på en måde et godt for-
mål. Naturen narrer os til at stræbe efter materielle

goder, og som af en slags usynlig hånd føres vi til, at
vores formålsløse stræben giver et godt resultat. For
det er godt, at naturen griber ind over for os på denne
måde. Det er dette selvbedrag, som vækker menneske-
ne og holder dem i stadig aktivitet. Det er et lidt
besynderligt argument, som Adam Smith her fører
frem, idet han lader naturen udnytte menneskets
negative og irrationelle sider for at opnå et tvivlsomt
højere gode.

Den usynlige hånd

Et hovedformål med at skrive Wealth of Nations var at
gøre op med den eksisterende økonomiske orden,
som var baseret på de principper, som han kaldte mer-
kantilistiske. De var blandt andet karakteriseret ved, at
et lands økonomiske forhold måtte reguleres via en
omfattende statslig styring. For merkantilisterne var
det absurd at tænke sig, at enkeltpersoners egoistiske
stræben kunne føre til et godt resultat for helheden.
Allerede fysiokraterne havde taget kraftigt afstand fra
den stærke statslige styring, som de anså for at være en
alvorlig hæmsko for at realisere et lands potentielle
muligheder. Lad os blive fri for al den regulering, lad
os selv bestemme, hvad vi vil gøre og hvordan, ”laisser
passer, laisser faire” skrev de og formulerede dermed
den grundsætning, som siden har været kodeordene
for tilhængerne af en sand markedsøkonomi. Adam
Smith tilbragte årene 1763-1766 i Frankrig og plejede
megen omgang med de ledende fysiokrater, f.eks.
François Quesnay (1694-1774). Hvor meget han lærte
fra disse bekendtskaber, og hvor meget de påvirkede
hans økonomiske teorier, er uklart, men det står dog
fast, at han havde til hensigt at dedikere Wealth of
Nations til netop Quesnay, som han betegnede som
den mest indsigtsfulde person med hensyn til politisk
økonomi, han nogensinde havde mødt. Det blev dog
ikke til noget, blandt andet fordi Quesnay døde, inden
bogen blev offentliggjort, men tankegangen bag ud-
trykket ’laisser faire’ tilsluttede han sig i hvert fald.
Staten skulle ikke regulere den økonomiske aktivitet
med forbud og påbud og da slet ikke ved tildeling af
privilegier eller monopoler, som den merkantilistiske
stat havde gjort brug af i stort omfang. Og Adam
Smith var ikke bange for, at alles egoistiske stræben
ville ende i kaos og anarki. Mennesket var af Gud eller
naturen udstyret med en række instinkter eller til-
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bøjeligheder, der sikrede, at den individuelle stræben
blev et gode for helheden. Dette instinkt eller denne
kraft betegner Adam Smith ’den usynlige hånd’, en
slags parallel til den usynlige kraft, hvis eksistens
Newton havde påvist som den, der styrede himmelle-
gemerne og sikrede orden og forhindrede kaos. Denne
usynlige hånd omtaler Adam Smith første gang i
Moral Sentiments i forbindelse med spørgsmålet om
en mere retfærdig fordeling af goderne. I datidens
engelske klassesamfund var det svært at se rimelighe-
den i den bestående fordeling, men så kommer den
usynlige hånd til hjælp. De rige kan nemlig kun få
glæde af deres rigdom ved at bruge den på forskellige
luksusvarer såsom store huse, fine vogne og frem for
alt tjenere. Og dermed bliver rigdommen jo givet
videre til al folket, og fordelingen er ikke noget stort
problem takket være den usynlige hånd. At forbrug og
luksus kan føre til noget godt, blev jo også fremført
med stor styrke af Adam Smiths samtidige Bernard de
Mandeville (1670-1733), som i Fable of the Bees beskrev
et samfund, der er ved at tørre helt ud på grund af ind-
byggernes overdrevne sparsommelighed og dydighed.
Først da de begynder at forbruge alt, hvad de orker, og
se mildere på, at folk falder for alle mulige laster,
blomstrer samfundet op med masser af arbejde og
stor velstand. Denne måde at leve på tiltalte dog ikke
Adam Smith, der normalt hævdede, at enhver nøjsom
person var en offentlig velgører, og at et land blev rigt
ved at spare op og ikke ved at forbruge.

Selv om staten ikke skulle blande sig i dagligdagens
økonomiske aktiviteter, var der dog en række opgaver
for statsmagten ud over at sørge for landets forsvar og
opretholde lov og orden. Som nævnt lagde Adam
Smith stor vægt på arbejdsdelingen på grund af de
store effektivitetsgevinster, som den medførte. Men
den havde desværre en meget uheldig bivirkning,
nemlig det der senere er blevet kaldt for fremmed-
gørelse. Han skriver f.eks. i Wealth of Nations:

”Det menneske, hvis hele liv bruges til at udføre nogle få simple

operationer, hvis virkninger altid eller næsten altid er de

samme, har ingen mulighed for at anvende sin forståelse eller

opøve sin evne til en sådan, og bliver derfor i almindelighed så

sløv og uvidende, som det overhovedet er muligt for en menne-

skelig skabning at blive” (Smith 1961 bd. 2, s. 302-303).

Så her ser han det som en opgave for staten at etablere
offentlige skoler, som kan give en basal undervisning
og dermed modvirke arbejdsdelingens uheldige sider.
Og så er det vigtigt, at staten bekæmper monopoler af
enhver art, for intet er så vigtigt for det økonomiske
fremskridt som en effektiv konkurrence.

Det gælder også i handelen med andre lande. Her
er det på ingen måde statens opgave at gribe ind med
reguleringer, som kan begrænse den frie handel. Det
var netop på det område, at merkantilisterne havde
begået deres største fejl. De var af den opfattelse, at
hvis et land havde en fordel af handelen, måtte det
eller de andre lande, som indgik i handelen, nødven-
digvis lide et tab af samme størrelse. Den opfattelse
forkastede Adam Smith fuldstændig og fastslog, at alle
landene havde fordel af at handle med hinanden, hvis
blot de kunne fremstille en af de pågældende varer bil-
ligere end de andre lande.

Selv med Frankrig kunne man trygt handle uden
fare for at blive snydt, og man skulle ikke ønske sig fat-
tige naboer. Tværtimod havde man større fordel af at
handle med rige naboer end med fattige. Denne abso-
lutte version af teorien for udenrigshandel forbedrede
David Ricardo senere, idet han påviste, at det var til-
strækkeligt med relative omkostningsfordele, for at
handel mellem landene var en fordel for alle.

Adam Smith om værdi og vækst

Et af kritikpunkterne mod merkantilisterne var, at de
ikke havde forstået, hvad et lands rigdom egentlig
bestod af. Mange beskyldte dem for at forveksle
mængden af ædle metaller i et land med dets virkelige
rigdom. Adam Smith starter derfor Wealth of Nations
med allerede på de første linjer at fastslå, at ”enhver
nations årlige arbejdsindsats er den fond, som oprin-
delig forsyner den med livets nødvendigheder og
behageligheder”.

Årsagen til et lands rigdom er altså mængden og
kvaliteten af dets arbejdsstyrke. Derved havde Adam
Smith lagt grunden til arbejdsværdilæren, som skulle
få så stor betydning for den klassiske økonomiske
teori og herunder også for Karl Marx (1818-1883).

Adam Smith fastslår dog ikke kun, at menneskelig
arbejdskraft er årsag til al rigdom, men bytteforholdet
mellem to varer er også bestemt af den mængde (det
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vil sige den tid) af arbejdskraft, som er medgået til
fremstillingen af en given vare. Han er dog godt klar
over, at det kun gælder, hvis arbejdskraft er den eneste
produktionsfaktor, en tilstand som han kalder for
samfundets primitive stade. Så snart der også anven-
des kapital, holder den enkle arbejdsværdilære ikke
længere, en sandhed som de senere klassiske økono-
mer som f.eks. Ricardo og Marx havde svært ved at
acceptere. De klassiske økonomer bestemte varernes
bytteværdi udelukkende ud fra udbudssiden. Og spe-
cielt hvad angår Adam Smith, er det overraskende i
betragtning af den betydning, som han tillagde sub-
jektive og psykologiske forhold i Moral Sentiments.
Han diskuterede ganske vist også brugsværdi eller
nytte i et berømt eksempel om prisen på vand og dia-
manter. Han funderede over, hvorfor diamanter var så
dyre, om end ret unyttige, medens vand var meget bil-
ligt, selv om det var uhyre nyttigt. Han løste ikke pro-
blemet, men konkluderede, at varernes brugsværdi
ingen betydning havde for deres bytteværdi. De øvrige
klassiske økonomer tog ikke problemet op og beskæf-
tigede sig i det hele taget ikke med efterspørgselssiden.
Først 100 år senere blev der rettet op på det, og proble-
met med prisen på vand og diamanter blev løst.

Wealth of Nations handler, som navnet siger, om
velstand, og kan meget vel betegnes som et værk om
vækst, og væksten bestemmes af mængden og kvalite-
ten af produktionsfaktorerne. I forbindelse med om-
talen af arbejdsdelingen beskrev Adam Smith indgå-
ende, hvordan denne proces også gav anledning til
tekniske forbedringer og til forbedring af arbejdskraf-
tens kvalitet i kraft af specialiseringens fordele. Men
der er ingen tvivl om, at stigende kapitalmængde er
hovedårsagen til vækst i hans forestillingsverden.

Kapitalisterne beskæftiger arbejderne og udstyrer
dem med de nødvendige råvarer, redskaber og maski-
ner, så jo større kapitalmængde jo større beskæftigel-
se, og jo større kapitalmængde jo større produktion
pr. arbejder. Det er derfor væsentligt at vide, hvordan
man kan sikre en stor forøgelse af kapitalmængden.
Smith gav ikke noget særligt klart svar på, hvordan vi
kan øge kapitalakkumulationen. Han anførte ganske
vist, at en stor profit var vigtig, for profitten blev op-
sparet i stort omfang, og kapital blev jo naturligvis pr.
definition skabt ved opsparing, men noget rationelt
motiv til at spare op bliver vi ikke præsenteret for. Folk

reagerer, som de gør, på grund af naturgivne tilbøje-
ligheder, og det er åbenbart sådan, at en vis del af
menneskeheden har en ubændig trang til at akkumu-
lere velstand uden nogensinde at få lyst til at forbruge.
Den slags mennesker bliver altså kapitalister, og for
dem gælder Marx’ udsagn ”akkumuler, akkumuler,
det er Moses og profeterne!”

En nøjsom mand var altså efter Adam Smiths op-
fattelse en offentlig velgører, men der var enkelte, som
mente, at det også kunne blive for meget med al den
sparsommelighed, for hvem skulle købe alle de varer,
hvis alle kun var optaget af at spare, og ingen ville for-
bruge. Jeg har allerede nævnt Bernard de Mandeville,
hvis bisamfund først blomstrede op, da de havde for-
ladt nøjsomhedens og dydens smalle sti. Adam Smith
afviste disse bekymringer og mente ikke, at for stor
opsparingstilbøjelighed kunne føre til arbejdsløshed,
for ingen ville beslutte sig for at spare op uden også at
ville investere. Diskussionen blussede op fra tid til
anden, men i 1803 formulerede den franske økonom
J.B. Say (1767-1832) det, der senere er blevet kendt som
Says lov. Han fastslog her, at overproduktion er umu-
lig, idet varer i realiteten købes med varer, og hvis der
er for meget af én vare, må der mangle noget af en
anden. Penge var for ham kun et smøremiddel, men
de havde ingen realøkonomisk betydning, og han anså
det for utænkeligt, at nogen skulle spare op i kontanter
og lægge disse penge ned i en kasse. Så opsparing førte
til investering, og derfor var der ingen problemer med
for stor opsparing. Problemet blev taget op igen i en
diskussion mellem Malthus og Ricardo omkring 1815,
men Says lov forblev et væsentligt element i det klassi-
ske paradigme, indtil J.M. Keynes (1883-1946) tog det
under behandling i 1936.

Thomas Robert Malthus

Malthus er den anden af de store klassiske økonomer,
selv om han normalt ikke regnes for at være helt så
betydningsfuld som Smith og Ricardo. Men via sin
befolkningsteori bidrog han med noget meget væ-
sentligt til det klassiske paradigme. I bogen Essay on
Population fra 1798 fremsatte han den antagelse, at
befolkningen altid ville have en tendens til at vokse
hurtigere end fødevareproduktionen. Han forudsatte,
at befolkningen ville fordobles hvert 25. år, hvis eksi-
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stensgrundlaget tillod det, og endvidere at eksistens-
grundlaget – fødevareproduktionen – i bedste fald
kun voksede med samme absolutte mængde hvert 25.
år. Folketallet ville altså hurtigt løbe fra produktionen
af fødevarer med den konsekvens, at levestandarden
altid ville bevæge sig omkring eksistensminimum.
Nogle år med god høst kunne kortvarigt hæve leve-
standarden op over dette minimum, men de bedre
levevilkår betød faldende børnedødelighed, større
vækst i folketallet, og efter få år var den onde cirkel
sluttet, og vi var tilbage på eksistensminimum. Og der
forblev befolkningens store flertal på grund af syg-
domme, krige og anden elendighed.

Det var et ret pessimistisk budskab, men det
skræmte ikke Malthus, der ikke havde megen tiltro til
oplysningsfilosoffernes optimisme og tro på, at der
kunne skabes et paradis på jorden. Og befolkningsteo-
rien kom til at spille en central rolle for de klassiske
økonomer, idet den forsynede dem med en lønteori.
Adam Smith havde skrevet en del om de forhold, der
bestemte reallønnens højde, men noget klart resultat

var han aldrig kommet frem til. Nu havde Malthus
næsten bevist, at arbejdernes realløn altid ville ligge
omkring eksistensminimum, og at alle forsøg på at
skaffe det store flertal en bedre tilværelse var omsonst.
Det var måske ikke helt uden grund, at politisk øko-
nomi i mange kredse blev kendt som den bedrøvelige
videnskab.

Men uanset hvad, så kunne økonomerne bruge
lønteorien, hvorefter man nu blot manglede at forkla-
re, hvad der bestemte profitten, som tilfaldt kapitali-
sterne, og jordrenten, som jordejerne – adelen – mod-
tog. Fordelingen mellem disse tre klasser var af mange
grunde interessant, og økonomerne anså den for at
være altafgørende, idet den gav indsigt i de kræfter,
som drev samfundsudviklingen. Det blev David
Ricardo, formentlig den største af de klassiske økono-
mer, der fik de sidste brikker til at falde på plads.

David Ricardo

Ricardo overtog arbejdsværdilæren fra Adam Smith
og mente endda, at den ikke kun var fuldt anvendelig i
samfundets primitive tilstand, men i det store og hele
også i datidens virkelige verden. Men det, der først og
fremmest optog ham, var fordelingen af national-
indkomsten mellem samfundets tre klasser. Fra den
malthusianske befolkningslære overtog han den op-
fattelse, at reallønnen ville være konstant. Men hvor-
dan bestemmes indkomsten for jordejerne og kapita-
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listerne, som modtog henholdsvis jordrente og profit.
For at besvare det spørgsmål tog Ricardo udgangs-

punkt i en ren landbrugsøkonomi, hvor arbejderne
naturligvis udfører det manuelle arbejde, kapitalister-
ne lejer jord fra adelen, betaler dem en afgift, jordren-
ten, forestår driften og forsyner arbejderne med de
nødvendige redskaber.

Nu antager vi, at jorden er af forskellig kvalitet, og
man tager den bedste jord i anvendelse først. Al den
jord, der ikke aktuelt anvendes, er frit tilgængelig og
kan tages i anvendelse uden betaling, men den er altså
af ringere kvalitet end den allerede dyrkede. En kapi-
talist, der ønsker at udvide produktionen, har derfor
valget mellem at betale sig ind på den jord, der allere-
de er i anvendelse, eller at tage ny jord af ringere kvali-
tet i anvendelse. Den pris, han må betale for at kunne
anvende jord, som allerede er dyrket, vil naturligvis
være bestemt af forskellen i kvalitet mellem de to
jordstykker. Vælger han at tage ny jord i anvendelse,
skal han ikke betale jordrente, så udbyttet på den mar-
ginale jord skal anvendes til aflønning af arbejdskraft,
og resten tilfalder kapitalisten som profit. Disse sam-
menhænge er illustreret i figur 3.

Dyrkningsgrænsen er angivet ved pkt. G, som af-
hænger af folketallet. Jo større folketal jo længere ryk-
ker dyrkningsgrænsen mod højre. I punktet G deles
det marginale udbytte GE mellem løn GF og profit FE.
På dyrkningsgrænsen er der ingen jordrente, men
jordrenten af den intramarginale jord er vist ved tre-

kanten CDE. Hvis folketallet vokser, rykker dyrk-
ningsgrænsen mod højre, og vi ser, at som konsekvens
heraf falder profitten; lønnen er jo konstant, og jor-
drenten vokser. Ved pkt. H når vi en situation, hvor
profitten er nul, lønnen er stadig konstant, og jordren-
ten har nået sin maksimale størrelse. MP-kurven viser
udviklingen i produktionen ved indsats af yderligere
en arbejdstime.

Det var en udvikling, som de klassiske økonomer
så på med den største bekymring. Det var kapitalak-
kumulationen, som var vækstmotoren, og i praksis
var det kun kapitalisterne, som sparede op ud af deres
profit. Arbejderne kunne ikke spare nævneværdigt op,
da de levede på eksistensminimum, og jordejerne
foretrak at bruge deres indkomst på luksus.Vi nærme-
de os med andre ord det stationære samfund, hvor det
store flertal levede i armod, profitten nærmede sig nul,
og jordejerne sad på store indtægter, som de ødslede
bort. Sådan som det er i Kina, som Adam Smith ud-
trykte det.

Ricardo så to muligheder for at vende denne ud-
vikling. Den ene var tekniske fremskridt, som kunne
øge produktiviteten i landbruget, det vil sige løfte MP-
kurven på figuren. Den anden mulighed var at impor-
tere billige fødevarer fra udlandet og dermed ophæve
beskyttelsen af det engelske landbrug. De tekniske
fremskridt stolede Ricardo ikke på, blandt andet fordi
han frygtede, at jordejerne ville forsøge at bremse
dem, da de jo udgjorde en trussel mod jordrenten.
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Midlet til at standse og eventuelt vende den truende
udvikling måtte derfor være en friere udenrigshandel.
Allerede Adam Smith havde vist, at handel mellem
forskellige lande ville være en fordel for dem alle, hvis
blot de kunne fremstille en vare til lavere omkostnin-
ger end konkurrenterne. Ricardo påviste nu, at det var
en unødvendig streng betingelse, for selv om England
kunne fremstille samtlige varer billigere end andre
lande, så ville det alligevel være en fordel for alle lande
– også England – at åbne for fri handel. Kravet var
blot, at Englands forspring ikke var procentvis lige
stort for alle varer, og den situation var nærmest
utænkelig. Med denne lov om komparative fordele
kunne han konkludere, at frihandel var til alles fordel.
Med import af billige fødevarer kunne man sænke
omkostningerne til lønninger, og man kunne erstatte
dårlig engelsk jord med bedre jord andre steder i ver-
den. Dyrkningsgrænsen kunne rykkes tilbage med en
positiv virkning for profit og vækst, og det truende
stationære samfund var i hvert fald skubbet længere
ud i fremtiden.

I dag ved vi, at de pessimistiske spådomme på in-
gen måde blev opfyldt. Tværtimod blev tiden efter
Ricardos død indledningen til den mest eksplosive
vækst i såvel folketal som indkomst pr. indbygger i
Vesteuropa og USA, som Martin Paldam har vist i sin
artikel i denne bog. Ricardo fik ikke ret i sine dystre
spådomme, men de midler, som han anbefalede som
løsning på den truende krise, viste sig at være uhyre
effektive.

Konklusion

Mange af de bidrag, som de klassiske økonomer ydede
til økonomisk teori, er naturligvis blegnet eller blevet
gjort irrelevante af udviklingen i de forløbne 200 år.
Det gælder f.eks. Malthus’ befolkningsteori og den
lønteori, som blev udledt derfra. Men det fundament,
som klassikerne lagde, består stadigvæk, og Ricardos
teori for udenrigshandel lever i bedste velgående.
Adam Smiths tanker vedrørende arbejdsdelingen og
markedsmekanismen er lige så relevante i dag, som da
han fremsatte dem. Hans usynlige hånd er nok blevet
omformuleret, men ideen var udgangspunkt for neo-
klassikernes formulering af de betingelser, som netop
sikrer, at det frie marked i ligevægt giver det bedste
resultat for alle.

Som nævnt i begyndelsen af artiklen var Adam
Smiths økonomiske indsigt ikke altid lige overbevi-
sende, og mange har hævdet, at han ikke bidrog med
ret meget nyt; det meste var der allerede. Men som det
f.eks. senere var tilfældet med Keynes, var Smiths stør-
ste fortjeneste nok, at han formåede at samle alle
stumperne til et overbevisende helhedssystem, som
efterfølgerne forholdsvis let kunne perfektionere. Ri-
cardo løste en stor del af den opgave, og med ham
kom rationaliteten ind i økonomisk teori, medens
instinkter og tilbøjeligheder gled i baggrunden.

De fleste økonomer tager i dag udelukkende ud-
gangspunkt i Wealth of Nations, når Adam Smiths bi-
drag til økonomisk teori skal vurderes, og mange vil
helst glemme de modsætninger, der synes at være
mellem Wealth of Nations og The Theory of Moral Sen-
timents. Det er forståeligt, at hans umiddelbare efter-
følgere kun tog udgangspunkt i Wealth of Nations, for
klassikerne beskæftigede sig kun med økonomiens
udbudsside.

Da neo-klassikerne i slutningen af 1800-tallet tog
over, og efterspørgselssiden kom i centrum, kunne de
efter min mening med fordel have hentet inspiration i
Moral Sentiments. Det kunne måske have medvirket
til at skabe en homo økonomicus, som er mere reali-
stisk og nuanceret end den eremitagtige type, som vi i
dag finder i de økonomiske lærebøger.
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I det værk, der bruges som grundlag for undervisnin-
gen i verdenshistorie ved Historisk Afdeling, Aarhus
Universitet, hedder det om Oplysningen, at den først
og fremmest var en intellektuel revolution. Det hed-
der endvidere om den, at den var en helt og holdent
sekulær foreteelse (McKay m.fl. 2007 s. 538). Syns-
punktet kan have noget for sig. Voltaires (1694-1778)
deisme, der nok anerkendte Guds skaberkraft, men
også forfægtede synspunktet, at Vor Herre efter at
have skabt verden havde trukket sig tilbage i ”splendid
solitude” og overladt mennesket at gøre arbejdet fær-
digt, kunne pege i den retning. Men vel vidende at
man, når sagen som hos McKay med flere drejer sig
om synteser, må hugge en hæl og klippe en tå, fore-
kommer udsagnet dog lidt for firkantet i forhold til
situationen i Danmark og den øvrige del af Norden.
Der skal derfor i det følgende argumenteres for, at net-
op det stærke samarbejde mellem stat og kirke var en
central del af Oplysningen i Norden. Det er artiklens
første grundtanke.

Dette kan så give anledning til at holde fast i Roy
Porters idé om, at der ikke findes én, men mange
Oplysninger (Porter 1997). Ligesom Oplysningen ikke
uden videre kan siges at have sin oprindelse kun i
Frankrig, men også i blandt andet 1600-tallets neder-
landske republik, kan Oplysningen ikke kun reduceres
til et vest- og midteuropæisk territorium. Oplysnin-
gen strakte sig fra Palermo til Uppsala og blev alle ste-
der ved siden af kosmopolitiske ideer farvet af de loka-
le forhold, både med hensyn til strukturer og menne-
sker. Rationalismen i Sverige var anderledes end den
franske, og den lundensiske udgave af den adskilte sig
fra rationalismen i Stockholm (Wallerius 1975). Op-
lysningen drejede sig ikke kun om universalisme, men
også om partikularisme og lokale, pragmatisk be-

stemte behov. Det er artiklens anden grundtanke, at
dette spillede en særlig rolle i den nordiske Oplysning.

På den anden side kan man også gå i rette med Roy
Porter, der er af den opfattelse, at Oplysningen først og
fremmest drejede sig om et intellektuelt opbrud og
dermed var et elitært anliggende. Det er der en solid
tradition for at mene, og med Frankrigs historie in
mente giver det også god mening at holde fast i, at
denne åndselite i løbet af 1700-tallet blev stærk nok til
at udfordre både adel, stat og præstestand, medens
man i Centraleuropa snarere gjorde fælles sag med
myndighederne (Porter 1997 s. 84). Dette sidste har
også gyldighed for Norden og Danmark, men det er
samtidig kendetegnende for vores del af Europa, at
man – og det vil i vid udstrækning sige bønderne – her
klarede sig fint uden den intellektuelle elite. Artiklens
tredje grundidé er da, at Oplysningen her ikke kun
angik universiteter, selskaber og saloner, men også
bønder og skolestuer. I Norden er Oplysning i høj
grad lig med folkeoplysning, ligesom Fornuft her flan-
keres af bondsk snusfornuft. Det drejer sig om en
oplysningsvirksomhed, der ikke står i modsætning til
hverken stat eller præsteskab, men som heller ikke
udelukkende er varetaget af disse to aktører. Bønderne
kunne godt selv, men lod ikke dette udmønte sig i
hverken oprør eller anti-statslighed. Tværtimod var
det koordinationen af bondens og statens kræfter,
som kendetegnede den nordiske Oplysning.

Den nordiske bonde var i mangel af et stærkt intel-
lektuelt borgerskab en central størrelse i den nordiske
Oplysning, og karakteristisk for ham var, at han var
for konservativ til at blive radikal og for radikal til at
blive konservativ (Witoszek 1997). Nok forsvarede han
gerne sin individuelle frihed og sine lokale kollektive
rettigheder, men det foregik som hovedregel ved hjælp
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af forhandling og taktisk politisk snilde i interaktion
med centralmagten. En væsentlig faktor til frembrin-
gelse af en sådan, man fristes til at sige mentalitet, var
netop den bevidsthedsmæssige homogenisering, der
var kendetegnende for de nordiske samfund siden Re-
formationen, og som udmøntede sig i en stærk kon-
sensustænkning, der på den ene side var dygtigt kon-
fliktmanøvrerende, men som på den anden side også
frembragte en betydelig konformitet og skræk for at
skeje ud og gå til ekscesser. Kirkens og dermed stats-
magtens stærke greb om befolkningen var en væsent-
lig baggrund herfor.

Inden vi ser nærmere herpå, kan der indlednings-
vis være grund til at kaste et blik på netop forholdet
mellem begreberne universalisme og partikularisme,
for så derefter at indkredse Nordens oplysning i en
europæisk kontekst.

Universalisme og partikularisme

Den svenske idéhistoriker Sven-Eric Liedman har
gjort sig til talsmand for, at man inden for moderni-
tetstraditionen kan konstatere udviklingen af to mod-
stridende opfattelser af to centrale spørgsmål: for det
første om der findes en fælles menneskelig natur eller
ej, for det andet om der findes en etik, som er gyldig
for alle fornuftsvæsener eller ej, det vil sige, om der
skal være lige adgang til rettigheder eller ej. Disse to
opfattelser benævner han henholdsvis universalisme
og partikularisme.

Universalistiske principper ikke mindst med hen-
syn til det første spørgsmål begyndte at gøre sig gæl-
dende så tidligt som i 1600-tallet, affødt af blandt
andet opdagelsesrejserne og den tidlige kolonialisme,
medens det andet spørgsmål for alvor begyndte at
blive aktuelt i løbet af 1700-tallet for at kulminere
under Den Franske Revolution, hvor begge univer-
salismens aspekter blev sat på dagsordenen og forfæg-
tet mere konsekvent end nogensinde (Liedman 1997 s.
156). Man talte om mennesket i al almindelighed og
gjorde gældende, at alle mennesker grundlæggende er
ens: Om man er mand eller kvinde spiller ingen rolle;
raceteorier er irrelevant pjat, for i grunden er alle
mennesker ens og lige; udrustede som de er med
samme muligheder og beherskede af de samme idea-
ler. Køns- og klasseforskelle var i overensstemmelse

hermed “tilfældigheder”, som kunne overvindes. Som
det ses, daterer en sådan tankegang sig tilbage til
naturretsfilosofferne.

Den standardiserede opfattelse går ud på, at der er
en klassisk europæisk hovedvej til fornuft og civilisati-
on, nemlig den som består i, at den kritiske intelligent-
sia i Frankrig og England, provokeret af absolutismen,
fremførte en række oplysningsmæssige ideer, som fra
oven via en omfattende publiceringsvirksomhed
bredte sig ned i de øvrige samfundsklassers idé-arsenal
og fremkaldte Den Franske Revolution med dens løf-
ter om frihed, lighed og broderskab, der siden – med
variation – fik universel gyldighed i Vesteuropa.

Historiens udvej lå nu ikke længere, som tidligere
oprørske bevægelser havde ment, i fortiden og i en
venden tilbage til de idealiserede gode gamle tider,
hvor ret og rimelighed herskede. Den var placeret i
den kommende fremtid – i Vesten; under forudsæt-
ning af at fornuften sejrede og blev enerådende. Den-
ne oplysningsmæssige universalisme fik karakter af en
videnskabelig absolutisme (Toulmin 1995), der med
stor selvsikkerhed ville fordrive ikke kun ’l’ancien re-
gime’, men også irrationalitetens og overtroens uvæ-
sen. I realiteten betød det, at den religiøse tro blev er-
stattet af troen på fornuft og videnskab. Man mente, at
mennesket havde en fundamental evne til udvikling,
som hvilede dels på menneskets formbarhed, dels på
menneskehedens unikke evne til at tage ved lære og
bruge fornuften (Porter 1997 s. 33). Man ville, at for-
nuften skulle blive lig med historien.

I det 20. århundrede har denne universalisme kun-
net hente næring i den positivistiske natur- og
samfundsvidenskab med dens bestræbelse på at finde
universelt gyldige og værdifri – det vil sige ikke-parti-
kularistiske – sandheder, baseret på så omhyggelige
virkelighedsstudier som muligt med den højeste grad
af korrespondance mellem virkelighed, analyse og
teori. Samtidig var det natur- og samfundsvidenska-
bernes kultur- og samfundsrelatering, der gav anled-
ning til de første problematiseringer af dem i f.eks.
den berømte tyske positivismestrid i 1960’erne og et
årti frem og i filosoffen Thomas Kuhns (1922-1966)
problematisering af det naturvidenskabelige videns-
paradigme. Denne kritik var et hårdt slag mod den
universalisme, der havde tiltro til den rene, videnska-
belige fornuft (Liedman 1997 s. 194), og den gav næ-
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ring til et mere relativistisk og pluralistisk syn, som
man kan betegne som partikularisme.

Forbindelsen mellem en politisk, kulturel og vi-
denskabelig partikularisme ses eksempelvis hos Clif-
ford Geertz (1926-2006). Illustrativ er hans skelnen i
Local Knowledge mellem ”law” og ”right” (Geertz 1993
s. 167 ff.). I modsætning til en ren og skær kortlægning
af fakta f.eks. i kriminalsager, hvor det drejer sig om at
gøre rede for, hvad ’der skete’, må loven også beskæfti-
ge sig med, hvad ’der sker’, det vil sige, loven må også
sandsynliggøres. Det kaldes også undertiden konteks-
tualisering, hvor der tages skyldigt hensyn til de givne
omstændigheder af generel samfundsmæssig og social
art, herunder også verdensbilleder, menneskesyn og
forestillinger af mere kosmologisk art.

I den forbindelse skelner han mellem lov og ret.
Her refererer lov til det universalistisk gyldige, der
ikke tager hensyn til de involveredes forudsætninger (i
sociologisk forstand) eller præferencer (i kulturel for-
stand), medens dette ikke er tilfældet, når man taler
om ret, som man også kan betegne som ’det passende’,
eller ’det rimelige’ – eller måske bedst: ’ret og rimelig-
hed’ (Geertz 1993 s. 187). Det kan sammenfattes med
det preussiske slogan ”Jedem das seine”, hvor enhver
skal have det, som tilkommer vedkommende ud fra
hans position og behov. Det, der er på tale, er hen-
visninger til sund fornuft, hævdvundne rettigheder og
livsformer, som befordrer det særlige, det egenartede
og det afvigende, og som altså er et forsvar for hen-
holdsvis erfaring og lokal historie – som imidlertid i
hegeliansk forstand stiltiende altid forudsætter en
almenhed; – ellers kan ingen vide, at der er tale om
noget særegent og lokalt.

Intetsteds er kritikken af universalismen formule-
ret stærkere end hos Stephen Toulmin i hans kritik af

den vesteuropæiske subjekt- og bevidsthedsfilosofi i
bogen Kosmopolis fra 1995. Her slår han et slag for det
tidsbundne, det mundtlige, det lokale, det særegne, i
modsætning til det universelle, det almene, det tids-
løse og det rumløse (Toulmin 1995 s. 54 ff.), og her
giver han i tilknytning til såvel John Dewey (1859-
1952) som Richard Rorty udtryk for, at universalismen
med rod i det cartesianske verdensbillede gør sig skyl-
dig i overgreb, idet man bortser fra dels historiske tra-
ditioner, dels erfaringer: det er ikke nok at tænke; det
er heller ikke nok at tale. Man må også se på handlin-
gerne og gøremålene i deres konkrete sammenhænge.
Fornuften anskues med andre ord som både historisk
og lokal.

Kritikken af en sådan opfattelse ligger lige for,
nemlig at man alt for let havner i kulturrelativisme
(Iggers 1997 s. 110 og 124), og at man alt for let kommer
til at gøre sig til talsmand for liberalistisk laissez faire
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Fig. 1 I 1865 blev statuen af oprørslederen Engelbrekt ind-

viet i Örebro under afsyngelse af blandt andet første vers af

”Vor Gud han er så fast en borg”. Engelbrektoprøret i

1430’erne rettede sig blandt andet mod kronens krav. Her

er han fremstillet som en bestemt, men også besindig

mand. Langtfra nogen revolutionær. Vi befinder os i det

harmoniliberale tidehverv i Sverige i 1860’erne. 
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og vilkårlighed. For hvem afgør, hvad der er passende?
Og hvorledes afgør man det? Ved henvisning til va-
nens magt, der ikke tilsidesætter hierarkisering? Eller
ved sværdets magt? Bliver det hele ikke blot et spørgs-
mål om at rage til sig? Fra interesseorganisationernes,
lobbyisternes og fundamentalisternes side? 

Ikke desto mindre forekommer det relevant at stil-
le det intrikate spørgsmål, om ikke universalismens
kontemplative ideer i sidste instans blot ender i
mundsvejr og hensigtserklæringer? Hvorledes bliver
de gode hensigter til praksis? Og hvem sørger her for
udførelsen? Hvad sker der ved transformationen fra
ord til handling? Ender det hele ikke blot med, at de
oplyste enevoldsfyrster med Katarina den Store (1729-
1796) i spidsen glemmer alt om oplysning og menne-
skerettigheder, styrker livegenskabet og sørger for
Polens deling? Ivan Turgenjevs (1818-1883) bittersøde
ironiske afklædning af russiske godsejeres frankofile
varme luft peger i samme retning som afdækningen af
Voltaires ondskabsfuldheder over for den unge Fre-
derik den Store (1712-1786) på grund af hans homofile
tilbøjeligheder, ligesom påpegningen af samme Frede-
rik den Stores permanente dilemma mellem elemen-
tær vilje til magt på den ene side og humanitær for-
nuft på den anden side (Erdmann 1985 s. 34).

En sådan kritik af den universalistiske fornuftstil-
lid er imidlertid fortsat ikke gængs i alle kredse. I et
interview i Weekendavisen 4.2.2000 medgav forman-
den for Det radikale Venstres folketingsgruppe
Elisabeth Arnold, at “det rigtigt gedigne folkelige lig-
ger nok ikke til os. Det har det vistnok aldrig gjort, når
man ser på vores historie”. Tilliden til fornuftens selv-
fede klare lys stråler stadig. I en hegeliansk optik ville
man imidlertid sige, at fornuften her opfattes som
abstrakt almen, det vil sige som det, der er fælles for
alle, uden at man kerer sig om, endsige kommer i
tanke om, at der kan være forskellige udgaver af for-
nuften (Østerberg 1997 s. 232).

Kritik af standardopfattelsen

Denne opfattelse har da også, ikke mindst fra histori-
kere, fremkaldt et gensvar, hvor man har påpeget det
problematiske i at opfatte Europas historie i 1700- og
1800-tallet homogent. Der er ikke kun tale om én
standardiseret vej brolagt med fornuftens og frihe-

dens hårde sten. Tysklands og Østeuropas historie
siden 1800 vidner om helt andre historiske udviklings-
forløb end det ovenfor skitserede. Her har der ikke
kun været tale om mangel på liberalisme, men snarere
direkte terror og undertrykkelse, hvor diktatoriske og
formynderiske regimer har været regelen mere end
undtagelsen. Initiativtageren til denne opfattelse har
primært været den socialliberale vesttyske historiker
Hans-Ulrich Wehler, der optaget af at forklare mulig-
heden for nazismens opkomst fandt, at man måtte gå
tilbage til de særegne betingelser for kombination af
stats- og nationsdannelse, der gjorde sig gældende i
Tyskland i 1800-tallet. Set i dette lys bliver den særlige
tyske udgave af moderniteten i form af en nødtvun-
gen tysk-national forening i 1848, en hurtigt gennem-
ført industrialisering og en kombination af østelbisk
junker-vælde og preussisk administrativt selvsving
midt i denne modernitet afgørende. For Wehler og
hans kolleger i den såkaldte ’Bielefeld-skole’ er proble-
met med andre ord en ukomplet modernitet i Tysk-
land, idet den industrielle revolution ikke var ledsaget
af en tilsvarende modernisering af de sociale og politi-
ske samkvemsformer.

Wehler opererer derfor med begrebet ’Der deut-
sche Sonderweg’ (”Den særlige tyske vej”) som be-
tegnelse for denne anden tradition i Europa. I grun-
den er den domineret af en anti-rationalistisk strøm-
ning, der første gang kom til udtryk i den sværmeriske
romantik med dens sans for det irrationelle og det,
som ikke var fornuftsbegrundet. Man har dyrket en
radikal revolte mod fornuftens klare lys og i stedet hyl-
det fænomenet ’Dämmerung’ (Sørensen og Stråth
1997 s. 3) som betegnelse for en nostalgisk længsel
efter holistiske fællesskaber, hvor ikke den uhæmmede
frihed, men den kontrollerede lighed i form af ’com-
munitas’ var i højsædet. Som det er blevet formuleret
om Tyskland i 1800-tallet: Intetsteds i Vesteuropa blev
befolkningen betragtet så meget som subjekter og så
lidt som samfundsborgere (Berger, Donovan og Pass-
more 1999 s. 9 f.). Partikularisme, ikke universalisme
var i højsædet i Tyskland, for så vidt som samfundsor-
ganiseringen fortsat havde rod i det feudale stands-
samfund. I de tysktalende lande var det ikke civilisa-
tionens universalistiske ’liberté, egalité, fraternité’,
som var højt i kurs, men statens evne til at skabe en
“machtgeschützte Innerlichkeit”, det vil sige individets
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inderlige søgen efter at realisere sit inderste potentiale
(Berger, Donovan og Passmore 1999 s. 10). Dette skab-
te helt anderledes vilkår for intelligentsiaen, som i
Midt- og Østeuropa udviklede sig i mere elitær, poli-
tisk-utopisk og visionær retning end i Vesteuropa,
hvor den mere direkte adgang til politisk indflydelse
gav anledning til, at de intellektuelle kunne indtage
mere systemtro ekspertlignende positioner (Lepenies
1992).

Det er blevet gjort gældende, at de to typer også
drejer sig om et tidsmæssigt forløb. Den vesteuropæ-
iske, politiske type hører 1700-tallet til og drejer sig
om en mobilisering af, i princippet, frie og lige borge-
re, medens den anden, midt- og østeuropæiske og
’kulturelle’ type, hører hjemme i det tidlige 1800-tal og
knytter sig til først Johann Gottfried von Herders
(1744-1803), siden den tyske romantiks kongstanke
om en ’folkesjæl’, med rod i kulturen som modvægt til
civilisationen (Stoklund 1999 s. 9 f.) og med et ønske
om en organisk udvikling af individets egne slum-
rende kræfter, det vil sige et indre, personligt anliggen-
de, som munder ud i individets selvrealisering og in-
dre vækst (Gustavsson 1998 s. 18 ff.). Medens den fran-
ske oplysningstraditions vigtigste politiske aktør var
citoyen’en med almen stemmeret og medborgerrettig-
heder, inkarneredes den tyske tradition i fænomenet
’Bürger’, der i højere grad stod for partikularisme og
lokale interesser (Stråth 1992 s. 113).

Spørgsmålet er imidlertid, om det ikke er udtryk
for en tysk beskedenhed at tale om en tysk ’Sonder-
weg’, når nu der i realiteten er tale om den anden store
europæiske hovedvej. Måske skal betegnelsen ’Son-
derweg’ snarere reserveres som betegnelse for den
nordiske samfundsudvikling. Også her havde stats-
magten et solidt greb om befolkningen, men i mod-

sætning til Tyskland skete det – mest udpræget i
Sverige og Finland – i anerkendelse af den frie og lige
odelsbondes rettigheder og evne til selvforvaltning og
– mest udpræget i Danmark og Norge – i en tiltro til
det fornuftige i at inddrage bonden i den lokale for-
valtning, da bortforpagtningen af statsmagten til
godsejerne ophørte sidst i 1700-årene (Løgstrup 1985),
og der opstod et forvaltningsmæssigt tomrum. Det er
denne nordiske ’Sonderweg’, som den udmøntede sig i
skole- og oplysningsvirksomhed, som der, efter en
kort historiografisk introduktion, skal ses nærmere på
i det følgende.

Den skandinaviske tredje vej

I overensstemmelse med ovenstående er man i de
senere år i skandinaviske historikerkredse begyndt at
interessere sig for en tredje vej: den skandinaviske
politiske kultur med dens aner tilbage til enevælden
og den svenske “stormakts-tid”. Denne type forskning
fik op gennem 1990’erne en stadigt stigende placering
i både svenske, norske og finske historikerkredse; ty-
deligst tematiseret i antologierne The Cultural Con-
struction of Norden (Sørensen og Stråth 1997) og Vär-
detraditioner i nordiskt perspektiv (Bexell og Stenius
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Fig. 2 Bosmålatorpet fra Ursholt sogn i Småland er et

såkaldt ”soldattorp” og skylder den svenske centralmagt i

1600-tallet sin oprindelse. Således, mener man i dag, boede

de svensk-finske bondesoldater, der fik jord tildelt af sta-

ten. Huset indgår i det kulturhistoriske museum Kulturen

i Lund. 
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1997), hvor de forskellige bidrag hver tegnede en facet
af denne nordiske Sonderweg.

I modsætning hertil har man i Danmark med få
undtagelser ikke været opmærksom på denne histo-
rieforskning og har stort set negligeret tanken om et
nordisk politisk-kulturelt særpræg. I de øvrige nordi-
ske lande indgår de historiske studier af den nordiske
”Sonderweg” som en naturlig del af politisk-kulturel
behandling af de nordiske samfunds historie set i et
længdesnit, og både historikere og etnologiske kultur-
forskere griber problemet an som et middel til ind-
kredsning af Nordens historie i 1700- og 1800-tallet.
Det kunne man blandt andet konstatere i forbindelse
med jubilæumsudgivelserne i forbindelse med hund-
redåret for unionsopløsningen 1905 (Kayser Nielsen
2006). Således i blandt andet Bo Stråths Union och
demokrati. De förenade rikena Sverige-Norge 1814-1905
(Stråth 2005) og Francis Sejersteds Socialdemokratins
tidsålder – Sverige och Norge under 1900-talet (Sejer-
sted 2005). Begge værker trækker stærkt på Rune
Slagstads bog De nasjonale strateger om den særlige
nordiske hegeliansk farvede ”sædelighed” i samfunds-
opfattelsen, hvor den enkelte virkeliggør det almene
gennem sine særlige handlinger, og hvor al særegen-
hed bestandigt udtrykkes i noget alment (Slagstad
1998). På svensk hedder det, at man hver især ”drar sitt
strå till stacken”. I historiske termer kaldes fænomenet
undertiden ”harmoniliberalisme”.

Det er kendetegnende for opfattelsen af den nordi-
ske ’Sonderweg’, at den i overvejende grad har kredset
om spørgsmålet vedrørende relationen mellem den
lokale samfundskultur med konkrete aktører og de
statsligt-centrale politiske målsætninger. I den forbin-
delse har undersøgelser af de historiske kanaler og
arenaer for formidling mellem det lokale perspektiv
og centralmagtsperspektivet helt tilbage til 1600- og
1700-tallet spillet en stor rolle. I den forbindelse har
staten både haft en hierarkiserende og en fællesskabs-
fremmende funktion, hvor der både har været tale om
pres fra oven og modstand fra neden (Gustafsson
1994). Denne formidling tegnes ikke i et idylliserende,
nostalgisk skær med heroisering af fortidens glade
fællesskaber og huldsalige ’communitas’er’. Ofte be-
tones magt og kamp. Der er ikke tale om konsensus-
nostalgi, for man undersøger især konflikter og typer
af konfliktløsninger. I stedet for konsensus taler man

om kompromis-evne, for så vidt som kompromiset
indebærer en institutionaliseret evne til at finde medi-
eringer mellem konfliktuerende synspunkter (Søren-
sen og Stråth 1997 s. 19).

På den anden side har denne kompromisets for-
rang frem for konsensus-tænkning sin rod i en stærk
forpligtelse over for og moralsk tilknytning til forestil-
lingen om et fælles samfund: at man af hensyn til sam-
fundsmæssigheden må komme til rette med hinanden
(Kettunen 1997). Her blev den lutheransk farvede
konsensus-tænkning og konformitet medieringen
(Stenius 1997a og 1997 b). Det foregik sammen med de
udvekslingsrelationer mellem lokal- og centralfor-
valtning, der var en konsekvens af den lutherske kirkes
status som en fyrste- og dermed centralmagtskirke,
hvor præsterne både var kongens loyale embedsmænd
og lokalsamfundets repræsentanter.

Disse udvekslingsrelationer har ikke mindst Eva
Österberg undersøgt med sine studier i de lokaladmi-
nistrative institutioners varetagelse dels af lokalsam-
fundets praktiske opgaver, dels af repræsentationen i
forhold til øvrigheden (Österberg 1987 og 1993). Nær-
mere bestemt gælder det de såkaldte ’sockenstämmor’
– med en parallel i institutionen ’sexmän’ som mora-
lens strenge vogtere, hvor et hvast blik fra en sexman
nok kunne skaffe ro på kirkebænkene – som lokale
institutioner neden under de lokale landsting. ’Sock-
enstämmorna’ og ’sexmansinstitutionen’ var møde-
stedet for øvrighed og lokale traditioner, som nok
hjalp centralmagten til at stramme grebet om lokalbe-
folkningen, men som også tillod de lokale at ytre sig
og udøve selvforvaltning. Eva Österberg bruger beteg-
nelsen “interaktion” til bestemmelse af udvekslingen
mellem lokalt og centralt. Der sigtes hermed til, at den
brede befolkning ikke kun var et offer for øvrighedens
vilkårlighed, men også kunne yde modstand; ikke
mindst når lokale traditioner i det sociale liv blev gået
for nær, medens man på mange måder ellers var ind-
stillet på at godtage nye initiativer fra oven. Univer-
salistiske forvaltningsprincipper måtte her – med
bondepræsterne som medierende instans – komme
partikularistiske særinteresser og vaner i møde. Det
vil sige, at hvor bonden i Midt- og Østeuropa blev hyl-
det som begreb og romantisk konstruktion, var han i
Norden en lyslevende politisk og økonomisk aktør
(Stråth 2003 s. 182). Han var i højere grad reform-
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pragmatiker end anti-kleralist og nærede ikke ønske
om at gå i flæsket på præsterne. Forudsætningen her-
for var utvivlsomt, at han blev behandlet som subjekt
mere end som objekt.

Det centrale i denne proces er en afbalancering af
forholdet mellem frihed og lighed. Dette er sammen
med oplysningens pragmatiske udformning i Norden
det, som overordnet karakteriserer den nordiske
’Sonderweg’. Denne ’Sonderwegs’ borger adskiller sig
som begreb fra både citoyen og ’Bürger’ ved hverken
at forfægte universalistiske friheder og rettigheder
eller partikulære særinteresser. Han – det var i 1800-
tallet fortrinsvis et mands-projekt – betonede indivi-
dets rettigheder og protestantiske pligter mere end
holistisk kollektivisme som i den tyske udgave, men
sluttede sig samtidig sammen i først associationer,
siden masseorganisationer (Stråth 2003). Det indivi-
duelle kalds-ansvar blev her koblet sammen med fæl-
les varetagelse af opgaverne (Slagstad 1998). Eller sagt
på en anden måde: Den konflikt inden for modernite-
ten, som ellers har kendetegnet Midt- og Vesteuropa,
mellem fornuft og subjekt, kom aldrig til at spille en
væsentlig rolle i Norden (Kettunen 1997 s. 167). Det
skyldes ikke mindst den særegenhed ved oplysningsti-
den og dens aflæggere i de nordiske civilsamfunds-
associationer og foreningsdannelser i 1800-tallet, at
der over disse organiseringer også altid var en duft af
mødding og kostald, forstået på den måde at det ikke
så meget var det idealistiske og utopiske præg, der
dominerede; snarere var det pragmatiske og bonde-
snu overvejelser, som var i højsædet. Den nordiske op-
lysningsrationalisme var en studehandels-rationalis-
me. Den partikularistiske side af sagen – forstået som
det muliges kunst på lokalt plan – spillede bestandigt
en afgørende rolle. Den højstemte idealisme og de

floromvundne utopier, som i den tyske og midteuro-
pæiske arv, var altid holdt i ave af en vesteuropæisk
prakticisme. Det er ikke for ingenting, at højskole-
forstander Ludvig Schrøder (1836-1908) fra Askov
Højskole, som ellers nok var god for et vidtløftigt ide-
alistisk foredrag, ønskede sig en ajletønde i sølvbryl-
lupsgave …

Tydeligst kommer denne pragmatiske grundhold-
ning til udtryk på skole- og oplysningsområdet.

Folkelig oplysning 
i Danmark og Norden

Omdrejningspunktet på dette felt var den såkaldte
hustavle, et tillæg til Luthers katekismus med dens
Lutherske trestandslære, der skulle sørge for, at alle
husholdets medlemmer blev holdt i Herrens tugt og
formaning. Denne husstandslære kom under pres i
løbet af 1700-årene i alle de nordiske lande. Fortrinsvis
som følge af dels omlægninger af landbruget i form af
udskiftning og udflytning med en stigende individua-
lisering til følge, dels en tiltagende personliggørelse af
den luthersk-protestantiske religiøse arv.

Den patriarkalske husholdstænkning forsvandt
imidlertid ikke som ved et trylleslag i løbet af oplys-
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Fig. 3 Lindforska Huset. I København fik svenskeren Per

Henrik Ling (1776-1839) i løbet af de første år af 1800-tallet

kendskab til de nye ideer om kropskulturel dannelse og

udviklede derefter systematiske legemsøvelser i Sverige.

1807-1818 beboede han som fægtemester ved Lunds Uni-

versitet dette hus, som i dag er en del af det kulturhistori-

ske museum Kulturen i Lund.
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ningstiden, men blev gradvist erstattet af et parløb
mellem en stadig mere indgribende statsmagt på den
ene side og en voksende individualisering og dermed
kimen til en medborgerliggørelse af samfundets ind-
byggere på den anden side. Denne medborgerlig-
gørelse indebar samtidig en tydelig tendens til homo-
genisering af befolkningen, dels i klassemæssig hense-
ende, hvor de mange lokale enklaver efterhånden i
1800-tallet udviklede sig til samfundsklasser, dels i
henseende til de formelle rammer omkring individer-
nes liv, hvor statsmagtens myndighed ofte via uddele-
geret magt til sogne og kommuner trængte mere og
mere frem på bekostning af gamle ”feudale” in-
stitutioner med lokale særpræg.

Denne nedbrydning af standssamfundet, der ac-
celererede kraftigt i de sidste årtier af 1700-tallet og
fortsatte op gennem 1800-tallet, er blevet betegnet
som en ”ublodig revolution” (Jensen 1975 s. 232 f.). Det
er en revolution, som blandt andet via fjernelse af
merkantilismens toldbeskyttelse i 1797 i Danmark lod
nye liberale tanker tone frem, men dette fandt sted,
samtidig med at der fra statens side blev taget sociale
hensyn til afbødning af den værste form for laissez
faire, blandt andet i form af beskyttelse af både gård-
mænd, husmænd og landarbejdere. Det liberale ele-
ment blev lempet og modificeret af en statslig omsorg
for befolkningen, som var unik for Norden (Jensen
1975 s. 234).

På den måde var denne del af Nordens historie
typisk for den generelle sameksistens i oplysnings-
tidens tidehverv mellem frigørelse, opbrud og frihed
på den ene side og behovet for lighed og nye bindinger,
der indordnede det frigjorte i nye former for sam-
hørigheder på den anden side. Den fremvækst af et
individualiseret menneske, der foregik fra begyndel-
sen af 1800-tallet og op igennem århundredet, blev
flankeret af statslige initiativer, som i en blanding af
omklamring og omsorg tog hånd om dette individ.
Det skete ikke kun af humane årsager, som man ganske
vist ikke skal underkende, men også af frygt for, hvad
et sådant individualiseret og løsrevet menneske kunne
finde på og lokkes til af demagoger. I Danmark-Norge
kendte man nok til revolutionsmagere i kølvandet på
1789, i Stockholm blev Gustav III (1746-1792) myrdet i
teatret i 1792 af utilfredse adelsmænd, der ville gøre op
med enevælden og den kongelige almagt, der i stigende

grad måtte betjene sig af populistisk leflen for at holde
skansen. Og et par tiår senere kunne optøjerne i
Stockholm 1810 med pøbelens mord på Hans Axel von
Fersen (1755-1810) i tilslutning til afsættelsen af Gustav
IV Adolf (1778-1837) og enevældens afskaffelse nok
skræmme magthaverne (Hultman 2002). Især en
kombination af gamle nedarvede forestillinger med
rod i den folkelige hverdagskultur og nye, udefrakom-
mende ideer og tankegange gav anledning til både for-
skrækkelse og bekymring, men aldrig til panik. Man
leder i Norden forgæves efter barrikader, blod i gader-
ne og byer i flammer (Witoszek 1997 s. 79). En stærk,
men også reformvillig stat var et bolværk mod kræfter
fra både venstre og højre. Der er derfor megen fornuft
i Hans Jensens udsagn, at det ikke var ”republikansk
indstillede Fantaster” som Malthe Conrad Bruun
(1775-1826) og P.A. Heiberg (1758-1841), der var de mest
betydningsfulde innovatorer af samfundslivet og de
”sande Revolutionsmænd”, men snarere progressive
realpolitikere og pragmatikere som Henrik Stampe
(1713-1789), Chr. Colbiørnsen (1749-1814) og A.S. Ør-
sted (1778-1860) (Jensen 1975 s. 238 ff.). Totalt at ville
afskrive en oplysningsbevægelse i Norden er at tage
munden for fuld, men den udviklede sig aldrig til rase-
ri og affekt (Sandmo 2005 s. 47). Den stærke central-
magt gav både ro i sindet og på bagsmækken.

Alfabetisering

Som helhed lå nordiske lande generelt på et højt alfa-
betiseringsniveau i forhold til resten af Europa – med
undtagelse af Preussen, Skotland og dele af Schweiz.
Ove Korsgaard citerer i den forbindelse den ellers så
kritiske Robert Molesworth (1656-1725), der i sin
danmarksbeskrivelse fra 1692 trods alt medgiver, at
det jævne folk gennemgående kan læse og skrive
(Korsgaard 2004 s. 87). Tilsvarende var den omstæn-
dighed, at hvert hushold i de sydösterbottniske lands-
byer i Finland i 1816 skulle modtage et eksemplar af en
skriftlig landsbyvedtægt, også en indikator på læse-
færdighed (Villstrand 2002 s. 44). Imidlertid skal man
være forsigtig med at tro, at dette var et resultat af
offentlig skolegang. Der var mange andre måder at
lære at læse og skrive på – f.eks. i hjemmet.

Som helhed var undervisningen ganske mangel-
fuld og i høj grad uensartet og præget af lokale for-
hold. Men den var der. Ganske vist skulle man med en
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karakteristisk formulering kun lære til ”husbehov”,
men ikke desto mindre var der allerede i ortodoksiens
tidsalder tale om undervisning i ikke-statslige gods-
ejerskoler rundt om i Danmark. (Dahlerup 1995). Det
sikrede en vis læsefærdighed, som sandsynligvis rakte
ud over en blot og bar udenadslæsning, og som udvik-
lede sig til en funktionel læsefærdighed (Appel 1995 s.
42). Studier i skolevæsenet i Hertugdømmerne i 1600-
tallet peger i retning af skoler, hvor der blev undervist
både på tysk og på dansk, men at holdningen i øvrigt
har været, at skole var noget, som myndighederne ikke
skulle blande sig i. Bondeskolerne i Slesvig-Holsten
bar præg af, at bønderne var blevet inddraget i det
økonomiske samfundsliv og dermed ud fra en funkti-
onel tanke var interesserede i undervisning i verdslige
fag (Christensen 2006 s. 218).

Skoleloven af 1739 for Danmark-Norge påbød sko-
legang for alle børn på landet, men den praktiske
iværksættelse heraf bød på problemer for oprettelsen
af et egentligt statsligt organiseret almueskolesystem. I
Norge skulle skolen finansieres lokalt, medens det i
Danmark med den bortforpagtede statsmagt blev
overladt til godsejerne at bære omkostningerne ved
skolens drift, hvilket primært vil sige lærerlønninger.
Som følge af de norske bønders modvilje mod finansi-
eringen og de danske godsejeres desinteresse i opga-
ven var det dog så som så med skolegang ud over
undervisning i kristendom og elementære kundska-
ber i regning og læsning samt en smule skrivning. Der
var store forskelle fra sogn til sogn, og skolen stod op
igennem 1700-tallet i udpræget grad i partikularis-
mens navn.

Dette hindrede ikke de norske bønder i selv at læse
og selv at lære deres børn at læse. Vi har takket være en
række systematiske undersøgelser især fra Vestlandet
og Øvre Telemark i Norge et godt kendskab til bogbe-
standen i norske bondehjem i disse dele af landet.
Denne var så stor, at man med føje kan tale om ”læ-
sende bønder” både på Sunnmøre og i Møre og Roms-
dal. På basis af skiftedokumenter er det påvist, at der
ca. 1760 på Sunnmøre var tale om bøger i over halvde-
len af bondehjemmene. I Romsdal var tallet 38% og i
Nordmøre 42% (Døssland 2003 s. 44). I virkeligheden
er tallet for bøndernes vedkommende nok endnu
højere, idet afdøde ikke behøvede at være den eneste i
husholdet, som ejede bøger. Af samtidige berettende

kilder fremgår det, at bogbestand også var ensbety-
dende med læsekultur og skrivefærdighed. Andre dele
af Norge udviste ganske vist et andet mønster. I Nord-
hordaland, det vil sige området nord for Bergen ligele-
des på Vestkysten, var der kun bøger i 4% af dødsbo-
erne. Men her bør man tage hensyn til, at der godt kan
forekomme bøger og læsestof, som ikke blev anset for
så ”fint”, at det blev talt med ved skiftet. Henrik
Horstbøll har i sin disputats peget på forekomsten af
norsk-danske flyveskrifter og småtryk, der udkom i så
store oplag, at de også må have fundet vej ud i al-
muehjemmene, men at de i skifteprotokollerne blot
figurerer som ”en stak gamle kalendere” (Horstbøll
1999 s. 154).

Også i Sverige regner man med en husstandslæse-
færdighed allerede i anden halvdel af 1600-tallet, om
end det samtidig skønnes, at det først var i løbet af
1700-tallets anden halvdel, at den kristne skriftkultur
nåede ud til de brede masser, derved at bibler, kate-
kismer og salmebøger blev hver mands eje (Bergfeldt
1997 s. 180). Skrivefærdighederne stod ikke helt mål
hermed. I Sverige-Finland voksede skolen frem af de
sporadiske initiativer med hensyn til almuens under-
visning, der var et resultat af reformationen. De lå pri-
mært hos kirken. I kirkeloven af 1686 hjemledes det, at
præsterne skulle drage omsorg for, at børnene lærte at
læse i bog, og at klokkeren – en mellemting mellem
ringer, organist og kordegn – skulle holde skole. Præ-
sten skulle med husfaderen som mellemmand være
ansvarlig for, at hvert medlem af husstanden kunne
forhøres i Luthers Katekismus. Effekten heraf lader sig
kun med besvær dokumentere, men der er solide
argumenter for, at bonden havde kendskab til det
skrevne ord og dets vægt i en argumentativ sammen-
hæng, som f.eks. petitioner og supliker (Sundberg
2002). Man regner med, at læsefærdigheden omkring
1800 i Sverige-Finland lå på ca. 80%, medens ca. 25%
kunne skrive (Gustafsson 1997 s. 133).

I Finland var situationen meget lig den svenske.
Forældrene underviste deres børn derhjemme. En kil-
de fra 1780’ernes Gamla Finland, det vil sige den østli-
ge del af Finland, som i årene 1721-1811 var under rus-
sisk styre, ved at berette, at befolkningen dér normalt
læste både Bibelen, katekismer og almanakker (Kemi-
läinen 1998 s. 109). Generelt regner man med, at mel-
lem 30 og 50% af befolkningen i Finland kunne læse,
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medens det stod meget dårligere til med skrivefærdig-
heden, hvor det i en kilde fra 1830’erne hedder sig, at
kun ca. 5% kunne skrive (Villstrand 1999 s. 90 f.).

I alle fire lande fandtes der således en religiøs læse-
færdighed, inden en statsligt organiseret eksaminati-
on heri blev etableret med konfirmationens indførel-
se, det vil sige, at man fra udenadslære af religiøse
remser og katekismer var nået frem til selv at kunne
”læse i bog”. Horstbøll anslår, at læsefærdigheden var
almindeligt udbredt før skoleloven af 1814. Med til ud-
bredelsen af læsefærdigheden hørte også den sam-
fundsmæssige prestige, der knyttede sig til den. Læse-
færdighed var en del af bondens symbolske kapital og
muliggjorde indflydelse som lokal leder og talsmand.

Danmark var først blandt de nordiske lande med
hensyn til et offentligt tilrettelagt skole- og undervis-
ningssystem. Årsagen hertil kan måske findes i den
omstændighed, at behovet herfor var særligt stort, i
det mindste i dele af den danske helstat. I den vestlige
del af Slesvig-Holsten havde der allerede gennem flere
århundreder været kendskab til læsning og skrevne
dokumenter. Årsagen hertil er nok at finde i den
omstændighed, at bønderne her var frie og uafhængi-
ge og havde stor nytte af skrive- og læsefærdigheder i
deres handelstransaktioner med omverdenen (Loren-
zen-Schmidt 2002 s. 45).

I den del af Helstaten, der var kongeriget, blev de
første initiativer til at skaffe børnene almindelig
undervisning gjort af Christian II (1481-1559), og dette
blev i 1539 fortsat med Christian III’s (1503-1559)
kirkeordinans om degnelæsningen, der blandt andet
havde en bestemmelse om, at børnene skulle samles
med degnen efter gudstjenesten for at få kendskab til
den protestantiske kirkes lære. Det blev i 1604 fulgt op
af Christian IV (1577-1648), som pålagde bønderne i
de større landsbyer at holde en skolemester og et
skolehus. I 1721 kom så Frederik IV’s (1671-1730)
bestemmelser vedrørende oprettelse af de såkaldte
’rytterskoler’ på kronens ryttergods. Initiativet var be-
gyndt 1719 med en skole i Herlev ved Hillerød og blev i
løbet af 1722-1727 fulgt op andre steder i landet.
Rytterskoleordningen indebar, at der blev oprettet ca.
240 skoler rundt om i de 12 rytterdistrikter, hvor der
altså i statsligt regi skulle undervises i kristendom,
læsning, skrivning og om muligt regning, hvis foræl-
drene ville betale ekstra herfor. Rytterskolerne efter-

fulgtes af Christian VI’s (1699-1746) forordning af 1739
om almueskoler på sognebasis. Udgifterne hertil skul-
le afholdes af sognets hartkorn, men godsejernes
generelle desinteresse bevirkede, at skolesagen var af-
hængig af de enkelte godsejeres lokale initiativer. Det
bevirkede, at forordningen kun i nogen grad blev
efterlevet. Degnenes vilkår var, hvis der blev oprettet
skoler, ikke de bedste. Degnelønnen finansieredes dels
af hartkornet, dels af indtægterne fra et lille jordstyk-
ke, samt af de ofringer i kirken der blev givet ved høj-
tiderne.

I tilslutning til Den Store Skolekommission, der
blev nedsat i 1789, blev lokaladministrationen anmo-
det om at indsende oplysninger om skolevæsenets
stade i lokalområdet. Af disse oplysninger fremgår
det, at der var store forskelle fra sogn til sogn. Nogle
steder havde man omgangsskoleholder, visse steder et
egentligt skolehus, medens ”Sogne-Mændene” andre
steder lejede en ”beqvem Stue” i en gård, hvor der så
blev holdt skole (Nørr 1998 s. 295 ff.). Der var derfor et
stort behov for en homogenisering af praksis. Resul-
tatet af Den Store Skolekommissions arbejde forelå
ganske vist først i 1814, men bidrog væsentligt hertil,
da det endelig forelå. Imidlertid havde der forinden
været private tiltag i retning af etablering af en mere
målrettet og systematisk skolegang og seminarieud-
dannelse; tiltag som havde sin baggrund i land-
boreformerne.

Reventlowske skoleideer

Primus motor i disse initiativer var brødrene Johan
Ludvig (1751-1801) og Chr. Ditlev Reventlow (1748-
1827) på henholdsvis Sydfyn og Lolland. Johan Ludvig
Reventlow var nok den mest udfarende af de to, men
til gengæld stod han ikke alene på Sydfyn. I 1784 var
grevskabet Muckadell blevet oprettet ved sammen-
lægning af de fire godser Arreskov, Brobygård, Gel-
skov og Ølstedgård. Her blev der oprettet hjemme-
industrielle spinderier og spindeskoler for godsets fat-
tige i et tæt samarbejde med linnedvævemesteren på
Brahetrolleborg. Det på én gang patriarkalske og
filantropiske islæt her kom f.eks. til udtryk ved gratis
uddeling af medikamenter til enhver på godset, der
havde brug for det.

På godset Hvidkilde havde baron Poul Abraham
Lehn (1732-1804), en af Fyns rigeste godsejere som i
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1760 havde arvet godset efter sin onkel Johan Lehn
(død 1760), oprettet en lille bomuldsfabrik til produk-
tion af olmerdug og dynevår. Her blev den fattigste del
af bondealmuen oplært til at karte og spinde. Fabrik-
ken skulle ikke statssubsidieres, men klare sig på libe-
ralistisk vis. Længere vestpå i Dreslette havde godsejer
Niels Ryberg (1725-1804) i typisk rationalistisk ånd
ladet opføre et observatorium på en platform oven på
kirketårnet. Også han var optaget af skoleideer. På sin
lærredsfabrik i Køng på Sydsjælland havde han til-
knyttet spindeskoler, hvor de fattigste børn og unge
skulle oplæres i såkaldte arbejdsskoler. Som led i den-
ne hjælp til selvhjælp lod han også børnene synge en
række spindeviser, forfattet af præsten H.C. Bunke-
flod (1761-1805), med et moraliserende dydsindhold,
som angreb tiggeri og skørlevned og priste flid og
”Vindskibelighed”. Sammen med V.K. Hjorts (1765-
1818) Sange for unge Piger, især med Hensyn til Offent-
lige Spindeskoler fra 1799 blev der indskærpet en prag-
matisk nyttemoral, der var lige dele rationalistisk og
pietistisk præget (Kayser Nielsen 1993 s. 33 ff.).

Det var lignende tanker, der lå til grund for brød-
rene Reventlows tiltag. For dem var oplysningen og
skolesagen omdrejningspunktet i hele komplekset af
landboreformer. Således skrev J.L. Reventlow i indled-
ningen til skolereglementet for skolerne ved Bra-
hetrolleborg gods i 1783, at ”Børnenes opdragelse er
ustridig det vigtigste, som skal give et grundet håb til
en mere oplyst almue, og derved fremmes deres sande
lyksalighed i fremtiden” (Peitersen 1973 s. 10). Revent-
low havde i 1777 overtaget Brahetrolleborg gods, som
var forfaldent og misligholdt og fremstod som et
urentabelt foretagende. For at rette op på dette gik han
i gang med en række reformer, herunder en større
udskiftning i 1788, der også implicerede, at hoveri og

tiende blev afløst af pengeafgifter (Holtse 1989 s. 16)
samt en udbygning af skolevæsenet for almuen. Alle-
rede i 1783 havde han indviet to nye skoler i henholds-
vis Gerup og Hågerup og samtidig indført tvungen
skolegang for børn af begge køn i alderen seks til fjor-
ten år. Det blev i 1795 fulgt op med oprettelsen af et
seminarium på Brahetrolleborg.

Det stod også klart, at J.L. Reventlow ved at tillæg-
ge oplysning og undervisning en så afgørende betyd-
ning måtte satse på kvalitative forbedringer af indhol-
det i undervisningen, på udvidelse af fagkredsen og på
at gøre undervisning og indlæring så attraktiv og lyst-
betonet som muligt. Til det formål kom belønninger
efter indbyrdes konkurrence børnene imellem tit til at
spille en stor rolle. Børnenes naturlige tilbøjelighed til
kappestrid skulle danne fundamentet, og belønning
ske på baggrund af præstation.
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Rutger Macklean (1742-1816), der var foregangs-
mand med hensyn til reformer og udskiftning i Skåne
med afsmittende virkning for resten af Sverige, var
inde på samme ideer som brødrene Reventlow i
Danmark. Også han indførte obligatorisk skole for
sine bønders børn. Dette initiativ blev senere fulgt op
af ledende kræfter i bondestanden i Rigsdagen, men
som helhed var stænderne imod offentlig skolegang,
hvor dog borgerstanden efterhånden støttede tanken.
Bøndernes modvilje skyldtes ikke undervisningen
som sådan, men de udgifter der var forbundet her-
med. Hos adels- og præstestanden skyldtes modviljen
især, at man frygtede, at skolegang og oprettelse af
seminarier ville indebære en farlig højnelse af almu-
ens selvværd, hvilket kunne true det etablerede magt-
system. Trods modstanden lykkedes det alligevel i 1842
under ledelse af liberale folk i borgerstanden at få gen-
nemført en lov om en almen folkeskole i Sverige.
Loven hjemlede, at der skulle oprettes og drives skole i
ethvert sogn. I første række skulle menigheden beko-
ste undervisningen, men snart trådte staten til med
bidrag, så at lærerne i praksis blev statsligt aflønnede
(Hägg 2003 s. 372).

At J.L. Reventlows ideer var vidtløftige og ambi-
tiøse, kan man se ved at sammenligne med et andet
tiltag i samme tidsrum, nemlig i Vester Nebel i det
gamle Koldinghus Rytterdistrikt. Ved ryttergodssalget
i 1765 overgik skoleudgifterne her til de selvejende
bønder, der købte parceller i det tidligere krongods.
Det var nu op til dem selv at bestemme, om de ville
lade deres børn modtage undervisning i læsning, reg-
ning, skrivning og katekismus. I Vester Nebel gik
landsbyens bønder – 13 gårdmænd og 1 husmand – i
1784 sammen om ansættelse af en lærer i landsbyen,
mod at gårdmænd og husmænd årligt erlagde et vist
beløb til lærerens underhold (Walther 1987). Desuden
hjalp man ved at skaffe læreren et lån, så at han kunne
købe et husmandssted og ad den vej sikre sig ud-
kommet. Læreren blev med andre ord husmand først,
lærer siden. Tilsvarende var bøndernes fordringer til
undervisning små: i kontrakten mellem lærer og
forældre fastslås det, at børnene skulle lære at læse i
bog samt lære Luthers lille Katekismus udenad.

I forhold til disse beskedne ambitioner var de sko-
letanker, J.L. Reventlow søgte at realisere på Brahe-
trolleborg gods i 1780’erne, revolutionerende og båret

af langt mere vidtrækkende visioner. Hvor Vester
Nebel-bøndernes selvorganiserede skolevirksomhed
nærmest havde en defensiv karakter, var Reventlows
skolepolitik djærv, ambitiøs og offensiv – men også alt
andet end demokratisk. J.L. Reventlow befandt sig,
skønt progressiv og moderne, i udpræget grad i over-
gangsfeltet mellem standstænkning og liberalisme,
hvor man tydeligt ser spor af pietistisk arv. Hans egen
skolegang var præget af pietisterne Speners (1635-
1705) og Franckes (1663-1727) idealer, og det er sand-
synligvis herfra, hans ideer om udvikling af personlig
moral og disciplin stammer (Korsgaard 2004 s. 177).

Man må samtidig holde sig for øje, at på trods af de
epokegørende skridt havde J.L. Reventlow først og
fremmest en begrænset målgruppe i tankerne, nemlig
gårdmændenes børn. I modsætning til broren Chr.
Ditlev Reventlows skolereglement for Christianssæde
på Lolland fra 1792, der trindelte børnene efter evner –
og dermed som noget helt afgørende nyt tog hensyn
til deres individuelle færdigheder – trindelte skole-
reglementet på Brahetrolleborg efter “erhvervsgrup-
pe”: der blev stillet større krav til de børn, som skulle
være fremtidige gårdejere, end til de kommende hus-
mænd, og af disse krævedes der igen mere end af de
kommende daglejere. Men karakteristisk universali-
stisk blev det samtidig slået fast, at ingen børn burde
udskrives, før de kunne læse og regne til husbehov
(Markussen 1988b s. 215 f.). Man mærker tydeligt nok
en spænding mellem en stats-borgerlig og en gods-
ejer-administrativ tænkning. For J.L. Reventlow var
det i første række bønderne, ikke husmænd, daglejere
og indsiddere, som burde rustes til at håndtere den fri-
hed og usikkerhed, som stavnbåndsophævelsen inde-
bar, og som var forbundet med overgang til selveje
eller arvefæste. Den sidste ordning mente han princi-
pielt var en sovepude, men accepterede den dog
(Stendal Pedersen 1991). Det universalistiske lå i
mindstekravet om at kunne læse og regne; det parti-
kularistiske lå i en social differentiering af kundskabs-
formidlingen. Husmands-, daglejer- og inderstebørn
behøvede ikke at lære noget om regning og om avl.

Imidlertid var J.L. Reventlows ideer om pædagogik
ikke enerådende i Danmark. Det fremgår af den leven-
de debat, der blev ført i Den Store Skolekommission af
1789 om uddannelse af lærere og om forordninger for
landsbyskoler. Enighed om indholdet i læreruddan-
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nelsen og undervisningens form var der langtfra.
Uenigheden drejede sig blandt andet om kristen-
domsundervisningen og legemsøvelserne. Biskop Bal-
le (1744-1816) stod fast på det dogmatiske standpunkt,
at Luthers Katekismus skulle læres udenad, og kropslig
udfoldelse havde han først og fremmest sans for i dan-
nelsesøjemed. J.L. Reventlow, der var associeret med-
lem, holdt derimod på, at skolevæsenet skulle følge
“Naturens vej” (Larsen 1984 s. 63, fodnote). På bag-
grund heraf foreslog J.L. Reventlow, at det første of-
fentlige danske seminarium skulle placeres ved Blå-
gård, ved søerne uden for Københavns volde. Her var
der lys og luft og plads for børnene til at muntre sig
med legemlig bevægelse i den øvelsesskole, der skulle
tilknyttes seminariet (Markussen 1988b s. 236). Ikke
kun jorden, men også kroppen skulle bringes i kultur.
I tråd med tidens ånd og sikkert inspireret af Niels
Rybergs pietistisk-rationalistiske spindeskoler for
børn af fattiglemmer, husmænd og inderster mente
Reventlow endvidere, at øvelsesskolens elever skulle
udgøres af Vajsenhusets børn. Det blev dog ikke til
noget, men Blågård-placeringen blev fastholdt. Her
var der haver, stikkelsbærbuske og “Ribstræer”, som
kunne dyrkes af seminaristerne, ligesom de havde et
indhegnet stykke jord, hvor de kunne spille bold.
Haverne skulle være nyttehaver, og omgivelserne skul-

le i det hele taget udnyttes til kroppens forfriskelse.
Medens J.L. Reventlow havde været primus motor

bag udformning og indhold ved læreruddannelsen
ved Blågård Seminarium fra 1792 og Brahetrolleborg
Seminarium fra 1795, var det broderen Chr. D. Revent-
low, der i tæt samarbejde med sin sognepræst, P.O.
Boisen (1762-1831) i Vesterborg på Nordlolland, havde
hånd i hanke med den anden type læreruddannelse i
rationalismens oplysningsprojekt 1780-1800: de så-
kaldte præstegårdsseminarier, der blev startet med
Vesterborg Seminarium i 1801. Målet for denne type
uddannelse var ud over fædrelandskærlighed og kri-
stenhed at opøve flid og vindskibelighed. Men nok så
bredtfavnende som i Brahetrolleborgs reglementer
blev det i tilknytning til Chr. Ditlev Reventlows egen
idrætsinteresse – han var en god fægter og en dygtig
rytter – og til hans overvejelser i indledningen til sko-
lereglementet for Christianssæde-skolerne fra 1792
betonet, at seminaristerne også skulle have kendskab
til “legemets beskaffenhed” og til de almindeligste
diætistiske regler. Det er da også karakteristisk, at
seminaristerne frit måtte øve sig i svømning og roning
i Vesterborg Sø, ligesom de praktiserede en form for
legende gymnastik. Ingrid Markussen påpeger, at der
her ikke gjaldt de samme strenge ordensregler som på
Blågård og Brahetrolleborg (Markussen 1988b s. 247).
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maleri, litteratur og historie.
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På Brahetrolleborg skulle skolebørnene eksempelvis
føre dagbog, som skolekommissionen så checkede,
hvorefter lærerne i en såkaldt ”Fliids-Journal” kom-
menterede ikke kun børnene realviden, men også
deres personlige egenskaber og opførsel (Holtse 1989
s. 13). På præstegårdsseminarierne gik man mindre
rigidt til værks.

Den Store Skolekommissions arbejde kronedes
med skoleloven af 1814. Den blev i langt højere grad
præget af statens ønske om kundskaber og færdighe-
der for statens borgere end af J.L. Reventlows på én
gang højstemt idealistiske og pietistisk-rationalistiske
påkalden hin enkeltes moral i bestræbelsen på lige dele
driftighed og dyd. Nu trådte anderledes robuste hen-
syn til. I det enevældige Danmark var den militære fy-
siske opdragelse nok så efterstræbt som led i en idé om
at smelte befolkningen sammen til et nationalt sam-
fundslegeme. I stedet for Blågårds vidtløftigheder sat-
sede man på de mere jordnære præstegårdsseminarier.

Fra skole til folkeoplysning

Boisens seminarium i Vesterborg på Lolland inspire-
rede en række af de præstegårdsseminarier, der så
dagens lys efter 1800: Brøndbyvester 1802, Skårup
1805, Borris 1806, Besser 1812, Snedsted 1812, Lyngby på
Djursland 1813 og Nylars 1816. Som man kan se af
lokaliteterne, dækkede de store dele af landet ind. Og

selv om der var forskel fra seminarium til seminari-
um, blandt andet fordi de enkelte forstander”ildsjæle”
havde en betydelig mulighed for selvstændig tilrette-
læggelse af undervisningens konkrete udførelse, fore-
gik der samtidig en i mange henseender ensartet un-
dervisning, der var homogeniseringsfremmende og
bidrog til en vis fællesskabsfølelse og et fælles erfa-
ringsgrundlag.

Senere kom seminariet i Jonstrup til samt Jelling
1841, Gedved i 1862, medens Snedsted blev overflyttet
til Ranum i 1848. Disse præstegårdsseminarier havde i
høj grad statsmagtens velvilje. Læreruddannelsen her
var væsentlig anderledes end på de rationalistiske og
filantropiske lærerseminarier, der var blevet oprettet i
1790’erne (Korsgaard 2004 s. 180 ff.). Med præste-
gårdsseminarierne blev det slået fast, at læreruddan-
nelsen var statens anliggende, og at børnene var sta-
tens børn. Helt sådan kom det nu ikke til at gå. Også
her kom det til at dreje sig om troldmanden og lærlin-
gen. Sigtet med præstegårdsseminarierne var nemlig,
at læreren skulle være en fornuftig bonde blandt bøn-
der og ikke en belærende øvrighedsrepræsentant, lige-
som undervisning i praktiske og jordnære fag mere
end pietistisk farvet borgerdyd stod centralt.

I 1831 kom 117 af Maribo Stifts lærere fra Vesterborg
(Holgaard Rasmussen 1979). Det betød blandt andet,
at den indbyrdes vekselundervisning, der ellers var så
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populær i skolerne i disse årtier, ikke nød fremme, idet
C.D. Reventlow og Boisen havde afskaffet den og i ste-
det lagde vægt på klasseundervisning med større
mulighed for individuelle hensyn (Markussen 1988a s.
56). Seminariet i Snedsted i Thy var blevet oprettet af
pastor N.L. Bentzon (1780-1846), som ledede det indtil
1830, hvor G.P. Brammer (1801-1884), den senere
biskop i Aarhus, tiltrådte stillingen som forstander.
Bentzon var en rationalistisk præst, der betonede de
praktiske fag. Han ville udlægge præstegårdsjorden til
praktiske øvelser i agerdyrkning og var selv en kyndig
avlsmand med forstand på både stude- og hestehandel
(Kristiansen 1986). I hans tid blev der lagt vægt på, at
seminaristerne ikke kun skulle være lærere, men også
foregangsmænd på landbrugsområdet. Af de i alt 169
lærere, der udgik fra Snedsted i årene 1814-1831, blev 91
varigt ansat nordenfjords og kom her til at præge
egnen gennem de næste 40-50 år på både folkeoplys-
nings- og agerbrugsområdet. Det gjaldt f.eks. med
hensyn til beplantning og havedyrkning, ligesom det
gjaldt udskiftning af fællesjorden dér, hvor dette
arbejde endnu ikke var tilendebragt.

Det var betydningsfulde skolefolk og politikere,
som blev uddannet på disse præstegårdsseminarier.
Således dimitteredes Christen Kold (1816-1870) fra
Snedsted i 1836, medens Rasmus Sørensen (1799-
1865), der spillede en stor rolle både i de religiøse væk-

kelser og som bondepolitiker i 1840’erne, var uddan-
net på Vesterborg 1816-1818. Hos blandt andet disse to
løb mange tråde sammen, som forbandt lægmandsbe-
vægelsens religion, udviklingen af nye skoleformer og
politiske initiativer, der rettede angreb på embeds-
mændene, enevælden og manglen på folkestyre. Præ-
stegårdsseminariernes folk var i høj grad med til at
gøde jorden for både bøndernes politiske vækkelse, de
store folkelige bevægelser og den kombination af de-
mokratikrav og nationalisme, der skulle blive Venstre
og grundtvigianernes sag i anden halvdel af 1800-tal-
let.

Afslutning 

Den nordiske stat, i al dens forskellighed, var i
luthersk-protestantisk ånd optaget af oplysning af
bondebefolkningen; i det mindste i henseende til læs-
efærdighed. Man skulle – i privat samtale med Gud –
kunne læse i Bibelen og i Luthers Lille Katekismus.

I tilknytning til bondebefolkningens egne ønsker
om at kunne læse, regne og skrive – en bestræbelse
som blev fremmet af de jordreformer med udflytning
og udskiftning, der så dagens lys i Sverige-Finland fra
midten af 1700-tallet og derefter ligeledes i Helstaten –
udmøntede der sig i løbet af 1700- og 1800-årene en
almueskole og siden en folkeskole. Med denne blev
der lagt en grundsten, som med sin homogeniserings-
bestræbelse var med til at tømre de nordiske befolk-
ninger sammen. Det vil sige, at der som et supplement
til den løsrivelse fra husstand og hustavle, der blev et
resultat af pietismen og de folkelige vækkelser, også
foregik bestræbelser fra statens side på at skabe ens-
artethed i befolkningen. Løsrivelsen fra standssam-
fundet var resulteret i skabelsen af civile translokale
og transsociale samvirker, der som en immanent
pædagogik trænede befolkningen i nye abstrakte fæl-
lesskaber. Det blev flankeret af en statslig skoleopdra-
gelse til fællesskab, der som konsekvens havde en ikke
ubetydelig homogenisering af befolkningen. Træning
i abstrakt fællesskab og standardisering af viden og
adfærd var centrale mål for statsmagten i de nordiske
lande; men de blev på undervisningsområdet flanke-
ret af bondens pragmatiske ønske om at kunne læse,
skrive og regne. Dette ønske havde oplysningsfilo-
sofferne intet at skaffe med, ligesom dette oplysnings-
projekt var af en ganske anden beskaffenhed end øn-
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sket om universalistisk oplysning af menneskeheden.
Jordnære, praktiske og partikularistiske behov for
både bondevelstand og samfundsmæssigt kit spillede
en langt større rolle end vidtløftige principper.

Aktørerne i form af lægmandsprædikanter og ide-
alistiske skolelærere spillede her en ikke ubetydelig
rolle, når det drejede sig om at føre tingene ud i livet.
Skolens og uddannelsens integrative funktion havde
også stærke drivkræfter fra neden. Det var ikke Vol-
taire, Kant (1724-1804) og Rousseau (1712-1778), der
gjorde, at de nordiske folk på oplysningens grund fik
fornemmelsen af at leve i samfund med hinanden,
men udskiftning, religion og skole – foranstaltet af
centralmagten og varetaget i statsligt regi af lokale
skoleholdere, degne og præster, der tog sig af både kir-
kelige og verdslige opgaver. Almueskolen i Norden
blev indført som en statsskole og var en forlængelse
dels af de private initiativer rundt om i Norden i 1700-
årene, dels af den norm for undervisningspligt, der
blev indført med kirkeloven i Sverige-Finland 1686,
siden reformkomplekset i Danmark-Norge i 1730’er-
ne. Den fik sin udformning ikke ud fra universalistiske
ideer, men ud fra partikularistisk farvede behov og
afspejlede, hvad der var brug for i samtiden, langt
mere end principper og overordnede teorier. Den var
ikke kun et sekulært forehavende, men også en ud-
præget lutheransk og protestantisk institution, hvor
stat og bonde arbejdede sammen om en oplysnings-
virksomhed til gavn for begge parter. Et modsæt-
ningsforhold var det svært at få øje på.
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Hvis nogen i 1700-tallets Danmark var modtagelig for
indflydelse fra det røre på det retlige og øvrige sam-
fundsvidenskabelige område, der var skabt rundt om-
kring i Europa, ikke mindst på grund af Montesquieus
(1689-1755) værk L’ésprit des Lois (Lovenes ånd) fra
1748, var det generalprokurør, assessor i Højesteret
med videre Henrik Stampe (1713-1789). Det er almin-
delig kendt, at en af Montesquieus hovedtanker var
den såkaldte magtadskillelse, hvorved forstås, at den
lovgivende, den udøvende og den dømmende magt er
adskilt. Denne tanke har i dag spredt sig til moderne
forfatninger. Som vi skal se, var Henrik Stampe stærkt
optaget af Montesquieus lære om, hvor vigtigt det er
for borgernes retssikkerhed, at domstolene holdes ad-
skilt fra øvrighedsmyndigheden. Men både før og efter
enevældens indførelse i 1660 og Højesterets oprettelse i
1661 var kongen rigets øverste dommer. Hvordan kun-
ne Stampe – som en af enevældens højest placerede
embedsmænd – overhovedet omsætte disse nye euro-
pæiske ideer i praksis? Hvordan så kongen på Henrik
Stampes initiativer? Sidst, men ikke mindst, hvordan
så samtiden på Henrik Stampe, enevælden og oplys-
ningstiden? Det er disse og andre spørgsmål, som vil
blive forsøgt besvaret i det følgende.

Retslærd, embedsmand og minister

Henrik Stampe blev født den 28. januar 1713 i Hammer
præstegård i Vendsyssel (Deuntzer 1891 s. 3 ff.). Hans
far Jens Stampe var præst til Hammer, ligesom dennes
far, farfar og oldefar havde været det. Henrik Stampe
var den ældste af otte søskende, men det fortælles, at
familien på trods af sin størrelse var velhavende – både
på grund af det gode kald og en ikke ubetydelig arv.

Den 17. juli 1728 blev Henrik Stampe immatrikule-

ret som student ved Københavns Universitet, og efter
at have taget filosofisk eksamen og opnået graden som
baccalaureus den 27. juli 1729 blev han teolog den 4.
juni 1731. Stampes interesse var ikke teologien, men
derimod filosofi, matematik og jura. Særligt filosofien
og juraen havde Henrik Stampes interesse, i hvert fald
forlod han efter bare fire år teologien og drog til Mar-
burg i Tyskland for dér at høre en af datidens største
skønånder, den berømte professor i matematik samt
natur- og folkeret Christian Wolff (1679-1754). Her-
med fulgte Henrik Stampe den tradition for åndeligt
udviklede unge mænd fulde af virkelyst, der uden for
rigets grænser søgte at finde den næring, som de umu-
ligt kunne finde i Danmark (Holm 1883 s. 23). I efter-
året 1738 drog han over Strasbourg til Basel og videre
til Paris, hvor han blev i otte måneder. I slutningen af
juli 1739 rejste han til England, hvor han kom i be-
røring med en række fremtrædende danske og norske
mænd. Da Henrik Stampe i slutningen af november
1739 rejste til Holland, modtog han brev fra den dan-
ske statsminister J.L. Holstein (1694-1763), som opfor-
drede ham til at komme hjem og tiltræde det ledig-
blevne professorat efter juristen Andreas Hojer (1690-
1739). Professoratet gik imidlertid til juristen Peder
Kofod Ancher (1710-1788), der senere skulle blive den
første herhjemme til at drage konsekvensen af Mon-
tesquieus synspunkter for retsvidenskaben. Som led i
konkurrencen om professoratet havde Henrik Stampe
udarbejdet en afhandling om testamenter, som ind-
bragte ham den juridiske doktorgrad, og i 1741 blev
han udnævnt til professor i filosofi. I 1743 blev Henrik
Stampe optaget i Det Juridiske Fakultet og Konsi-
storium, og den 16. februar 1753 udnævntes han til
ordinær juridisk professor. Han havde sideløbende
med sit professorat i filosofi påtaget sig flere offentlige
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hverv, blandt andet som assessor i overadmiralitets-
retten og fra 1748 generalauditør, ligesom han 1749-
1751 sammen med Henrik Hielmstjerne (1715-1780)
var kommissarius på dansk side ved afgørelsen af
grænsespørgsmålene mellem Norge og Danmark. Ud-
nævnelsen til juridisk professor fik aldrig nogen prak-
tisk betydning, i hvert fald blev Henrik Stampe samme
dag som professoratsudnævnelsen udnævnt til gene-
ralprokurør – et arbejde, som kom til at lægge beslag
på det meste af hans arbejdstid. Dobbeltudnævnelsen
havde en økonomisk fordel, idet Henrik Stampe frem
til 1784 oppebar løn både som generalprokurør og
som professor.

I den enevældige forfatning indtog embedet som
generalprokurør en central rolle. Som generalproku-
rør var Henrik Stampe tilknyttet Danske Kancelli, og
han skulle afgive erklæringer over praktiske og juridi-

ske spørgsmål, der blev forelagt af kancelliet, ligesom
han skulle udarbejde udkast til nye love (Tamm 1992
s. 89 f.). Henrik Stampes virke som generalprokurør 
fik senere fast form i værket Erklæringer, Breve og 
Forestillinger, General-Prokurør-Embedet vedkommen-
de (1793-1807) i seks bind, udgivet af Jens Laasby Rott-
bøll (1766-1824). Det er Erklæringerne, som har udø-
deliggjort Henrik Stampes navn for eftertiden, og det
er i disse hen ved 1.000 erklæringer fra hans hånd, vi
ser påvirkningen fra Montesquieu, som det vil blive
vist nærmere nedenfor. Med generalprokurørembe-
det fulgte et sæde i Højesteret, hvor Henrik Stampe
frem til 1767 deltog flittigt. Man får hermed lejlighed
til at se, hvorledes han omsatte sine egne love til prak-
sis. Året 1753 må have været bevægende for Henrik
Stampe, i hvert fald blev han 20. november 1753 gift
med Christine Elisabeth von Klöcker (1734-1761), ene-
ste datter af borgmester i København, Herman Lenge-
reck von Klöcker. Efter 15 år som enkemand giftede
Henrik Stampe sig i 1776 med enken Margrethe
Elisabeth Grøn (1727-1798).

Den politisk bevægede periode fra 1770 til 1. januar
1772, hvor J.F. Struensee (1737-1772) var landets reelle
magthaver blev skæbnesvanger for blandt andre en
lang række højt placerede embedsmænd, men Struen-
see syntes velvilligt stemt over for Henrik Stampe
(Deuntzer 1891 s. 53 f.). Som vi snart skal se, var denne
velvillighed ikke gengældt, for i 1772 var Henrik
Stampe medlem af den kommissionsdomstol, som
dømte såvel J.F. Struensee som Enevold Brandt (1738-
1772) til døden. Og traditionen hævder, at det var
Henrik Stampe, som skrev den i hast udarbejdede
dom.

Med regeringsskiftet i 1784 faldt den magtfulde
stats- og kabinetssekretær Ove Høegh-Guldberg (1731-
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Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. 
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1808), og fire nye ministre blev udnævnt, heriblandt
Henrik Stampe, som nu tog plads i Statsrådet. Ud-
nævnelsen betød, at han ophørte med at være ge-
neralprokurør, ligesom han definitivt tog afsked med
sit professorat.

Henrik Stampe døde 10. juli 1789, og han efterlod
sig en stor formue og et bibliotek på over 14.000 bind
(Deuntzer 1891 s. 131 f.). Ved universitetets mindefest,
17. december 1789 gav Jakob Baden (1735-1804) følgen-
de karakteristik af Henrik Stampe:

”Imod hans Slægtninge og Paarørende, hvoraf han havde man-

ge, som trængte til Hjælp, var han godgjørende og ædelmodig,

dog langt fra ødsel, da han ikke vilde, at Nogen skulde saaledes

stole paa ham, at han forsømte det Tilstød, han havde hos sig

selv til at komme frem, eller bruge hans Godhed til Dovenskab,

ikke som en Anledning til at gjøre sig fortjent, thi han hjalp ikke

af Pral og Ærgjerrighed men for at tjene det Almindelige.

Enhver havde Adgang til ham, han holdt Ingen fra sig ved

Haanhed og Fornemhed men modtog Alle med Høflighed og

Venlighed og tjente Enhver med Raad og Daad … aldrig har

man hørt ham sige eller gjøre noget, som smagte af Overmod

eller Stolthed, men han beholdt i enhver Forfatning den samme

Jævnhed, Værdighed og Fasthed” (Deuntzer 1891 s. 128).

Ud af denne karakteristik træder billedet af en høflig,
omgængelig og såre jordnær person. Men dette er ikke
hele sandheden, i hvert fald var Henrik Stampe bu-
reaukrat fra isse til fod, enhver regerings værdifulde
støtte og enevældens loyale tjener. Hvordan kunne
Henrik Stampe som en sådan overhovedet omsætte de
europæiske oplysningstanker i praksis? Som vi skal se,
gjorde han dette ved at forsøge at forene enevældens
princip med oplysningstidens principper om borger-
nes retssikkerhed og domstolenes uafhængighed. Men
hvordan forener man nogle tilsyneladende uforene-
lige principper?

Det europæiske røre og 
Henrik Stampe

Perioden 1680-1780 var en gæringstid i Europa med et
fremvoksende borgerskab, der stillede krav om delta-
gelse i magten og dermed satte spørgsmålstegn ved
enevælden. Tidens løsen var folkestyre, menneskeret-
tigheder og fornuft. I takt med udviklingen af natur-

videnskaben trængtes kirkens lære og forklaring på
naturfænomener i baggrunden. Fundamentet i kri-
stendommens hus skælvede. Den naturvidenskabelige
revolution satte også sit præg på politikken og juraen.
Den britiske filosof John Locke (1632-1704) udgav i
1690 hovedværket Two Treatises of Government (To af-
handlinger om statsstyre), som straks blev en af libera-
lismens klassikere, og som senere skulle blive det ideo-
logiske grundlag for det fremstormende borgerskab,
der krævede del i enevældens magt. Næppe noget sted
er oplysningstidens ideer formuleret stærkere end i
Frankrig, særligt af pædagogen og skribenten Pierre
Bayle (1647-1706), Voltaire (1694-1778), redaktørerne
af oplysningstidens mest ambitiøse værk l´Encyclo-
pédie Denis Diderot (1713-1784) og Jean le Rond
d’Alembert (1717-1783), Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778) samt Charles de Secondat de Montesquieu.
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Som nævnt var det Montesquieus bog om Lovenes
ånd, der i Danmark fik så stor betydning for blandt
andre Henrik Stampes syn på forholdet mellem dom-
stolene og overøvrigheden, det vil sige enevældens
administration.

Med udgangspunkt i John Locke og sicilianeren
Giambattista Vico (1668-1744), som i 1725 havde udgi-
vet Den nye videnskab, formulerede Montesquieu den
tese, at de menneskelige værdier er under stadig
udvikling og er et produkt af samfundet. I dag fore-
kommer et sådant synspunkt såre indlysende, men i et
statisk samfund, hvor konge og kejser betragtes som
Herrens salvede, er det en anden sag. Uden i øvrigt at
komme nærmere ind på alle Montesquieus overvejel-
ser om lovenes ånd kan man fastslå, at det er hans tan-
ker om magtadskillelsen, som gjorde værket særlig
berømt, selv om denne lære kun udgør en begrænset
del af det store værk. I dag forstår man ved magtad-
skillelse en adskillelse af den lovgivende, den udøven-
de og den dømmende magt. Selv om Montesquieus
lære har dannet forlæg for denne moderne form for
magtadskillelse, var det ikke en så fast magtfordelings-
model, Montesquieu opstillede. Lidt forenklet er
grundtanken i hans lære den, at idealstaten er enhver
stat (monarki eller republik), der giver sine borgere
sikkerhed mod overgreb og frihed til at leve efter faste
love. Et despoti er derimod kendetegnet ved, at en
enkelt person regerer efter sin vilje og sine luner og
uden lov og regler. Mange mente, at enevælden var en
despotisk styreform, og uden for det danske riges
grænser blev dette synspunkt luftet i forhold til den
danske konge. Det var et synspunkt, som hverken den
danske konge eller hans embedsmænd, heriblandt
Henrik Stampe, delte. Af samme grund skulle der ikke
i Danmark en politisk omvæltning til for at føre
Montesquieus tanker om statsstyret ud i det virkelige
liv (Tamm 1992 s. 242).

Men hvorledes kom da Montesquieus ideer til
udtryk hos Henrik Stampe? Sandt at sige finder man i
Henrik Stampes Erklæringer ikke mange henvisninger
til Montesquieu. Grunden er den, at erklæringerne er
afgivet i anledning af den brogede vrimmel af sager,
som fremkom til kancelliet, og der var således for
Henrik Stampe ikke den store mulighed for eller an-
ledning til nærmere at udvikle Montesquieus lære. I to
tilfælde, hvor Henrik Stampe direkte påberåbte sig

Montesquieus autoritet, skete det i forbindelse med
behandlingen af forholdet mellem overøvrigheden og
dommerembedet:

”Jeg har ofte tilforn erindret, at det er skeet med meget god

Overlæg, og passer sig overmaade godt med vor Forfatning, at

Øvrigheds- (især de høie) og Dommerembede næsten overalt

hos os er adskilte, og at det neppe nogensteds fortiener nøiere at

iagttages, end i Danmark og Norge, som den berømte Montes-

quieu antager, at en Konges Ministre og de høie Kollegier ikke

bør befatte sig med at dømme, men til Lands Lov og Ret henvise

alle de Sager, som ere af den Beskaffenhed, at de kunde komme

under Dommerens Paakiendelse, fornemmelig naar en af Par-

terne paastaar det. Dette er en Regel, som man bestandig og

uden Undtagelse iagttager i den danske Kancellie, som Justits-

departementet, og som man der nøie paastaar af de øvrige

Kollegier, at de ligeledes skulle iagttage, uden at man nogen-

lunde samtykker i det, som kan synes at være derimod” (Stampe

1793-1807 bd. 5, s. 416 – se også bd. 4, s. 196).

Som det fremgår af citatet, er Henrik Stampe ikke i
tvivl om domstolenes uafhængighed, og i nøje forbin-
delse hermed står hans bestræbelser på at koncentrere
tilsynet med og omsorgen for retsplejen hos kancelli-
et. Det er i denne sammenhæng, at man skal forstå
Henrik Stampes henvisning til ”Lands Lov og Ret”.
Med denne vending forstod Henrik Stampe, hvad
man med et moderne udtryk vil betegne som retssik-
kerhed, her forstået som det forhold, at borgerne kun
kunne straffes efter dom og ikke (vilkårligt) af ad-
ministrative myndigheder. Dette princip blev ofte be-
tonet af Henrik Stampe, og et sted udtrykker han lige-
frem, at det gør ham 

”ondt at erfare, at en Amtmand kan ræsonnere saaledes og er

istand til at troe, at deres kongl. Majestæt Allernaadigst skulde

finde for godt, uden foregaaende Lovmaal og Dom, at kiende i

en Sag, som har Anseende af en Delinqventsag og ved kongl.

Resolution at paalegge Parter en anseelig Mulkt, som aldrig ere

stævnede til at lide Dom, og om hvilke man aldeles ikke veed,

hvad de kunde have at sige til deres Undskyldning eller Forsvar”

(Stampe 1793-1807 bd. 3, s. 115).

Bedre blev det ikke, da vicestatholder Jakob Benzon
(1688-1775) i Norge foreslog en lignende fremgangs-
måde; Henrik Stampe skrev indigneret: ”Jeg kan ikke
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begribe, hvorfor den brave Herre, som alletider pleier
at være saa meget for Lands Lov og Ret, herudi har
fulgt ganske andre Principper” (Stampe 1793-1807 bd.
3, s. 654). Adskillelsen mellem administrative myndig-
heder og domstolene betyder, at dommerne ikke kan
spørge de administrative myndigheder om, hvordan
de skal dømme i en sag, lige så lidt som de administra-
tive myndigheder kan foreskrive dommerne, hvordan
de skal dømme. Dette har tilsyneladende været et pro-
blem, i hvert fald fandt Henrik Stampe ofte anledning
til at fastslå, at  ”man ikke lettelig bør vænne Domme-
re til at forespørge sig i Kancelliet, enten direkte eller
indirekte om, hvorledes de skal dømme”, og at ”Amt-
manden ikke skulde komme i Vane med at giøre
Spørgsmaal om Lovens Forstaaelse på Dommerens
Vegne, og for at sige dem, hvorledes de skulde døm-
me” (Stampe 1793-1807 bd. 1, s. 114).

Som nævnt var kongen rigets øverste dommer, så
spørgsmålet er, hvilken rolle Henrik Stampe havde til-
tænkt denne, når det nu var Danske Kancelli og Høje-
steret, som skulle værne retfærdighed og retssikker-
hed i Danmark, og ikke kongen (Holm 1883 s. 95).
Svaret er, at i de tilfælde, hvor endelig straffedom var
afsagt, kunne kongen kun eftergive eller formilde
straffen ved benådning. Derimod kunne kongen ikke
skærpe straffen. Det fremhæves ofte af Henrik
Stampe, at 

”der fra Deres Majestæts Throne umiddelbar ikke kan flyde

andet end Naade og Mildhed, og de fortiente Straffes

Eftergivelse eller Formindskelse, da Deres Majestæt derimod

har overladt til Domstolene at øve den Retfærdighed, som vil, at

den, der haver forseet sig eller mishandlet, skal paalægges Straf

og Revselse” (Stampe 1793-1807 bd. 1, s. 489).

Som nævnt afgav Henrik Stampe mere end 1000 er-
klæringer i en lang række forskelligartede sager. Ken-
detegnende for Henrik Stampes erklæringer er, at han
stedse fører sin opfattelse af de enkelte tilfælde tilbage
til visse almindelige grundsætninger, som i hoved-
sagen kan føres tilbage til Montesquieu, og som ikke
efterlader tvivl om, hvordan han så på forholdet mel-
lem kongen, kancelliet og domstolene. Men hvordan
så samtiden på disse spørgsmål? Svaret er, at Henrik
Stampe langtfra stod alene med sine ideer. En lang
række af datidens prominente intellektuelle som f.eks.
retshistorikeren Peder Kofod Ancher, forfatteren Jens
Schielderup Sneedorff (1724-1764), historikeren Cas-
par Peter Rothe (1724-1784) og historikeren Erik Pon-
toppidan (1698-1764) delte Henrik Stampes grundsyn.
Men hvad mente kongen? Kongen delte tilsyneladende
samtidens opfattelse, i hvert fald af forholdet mellem
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administrationen og domstolene. Men Henrik Stampe
forstod også kunsten at behage majestæten:

”Alle saavel Indfødte som Fremmede, hvilke derom have nogen

Kundskab eenstemmig tilstaae, at Undersaatterne leve under

den mildeste og meest faderlige Regiering, og derhos i Hense-

ende til deres Ære, Liv og Gods og alt hvad de have fuldkommen

Ret til, nyde den største Sikkerhed og Roelighed, og tillige den

største Friehed, for saavidt samme kan være dem nyttig, som

nogen Nation i Verden” (Stampe 1793-1807 bd. 2, s. 648).

Og værnet for friheden var retssikkerheden eller
”Lands Lov og Ret”, som Henrik Stampe udtrykte det:
”Lands Lov og Ret er i begge Rigerne Undersaatternes
Yndlingsord, og ansees af dem som det sikkerste
Gierde om enhvers Velfærd” (Stampe 1793-1807 bd. 2,
s. 334)

Fra ideal til virkelighed

Som det er fremgået, lykkedes det Henrik Stampe
både at formulere og at fastholde en adskillelse mel-
lem de administrative myndigheder og domstolene.
For Henrik Stampe var målsætningen undersåtternes
retssikkerhed. Dette afsnit forfølger to spor. For det
første skal vi se, hvorledes Henrik Stampe realiserede
sit syn på frihed og lighed i egentlige lovreformer. For
det andet skal vi se, at Henrik Stampes flotte ord om
borgernes retssikkerhed kunne gradbøjes og tilsynela-
dende ikke gjaldt i retssagen mod J.F. Struensee og
Enevold Brandt.

Henrik Stampes syn på frihed, lighed og privat
ejendomsret kommer intetsteds så tydeligt frem som i
hans udtalelser om landbruget. Det har sin naturlige
forklaring, i hvert fald var Henrik Stampe utilbøjelig
til store indgribende lovreformer på næsten alle andre
områder end netop landbruget (Deuntzer 1891 s. 90).
Det var afskaffelsen af hoveriet, som var kommet på
dagsordenen. Hvad angår Henrik Stampes personlige
holdning, kom denne til udtryk i et brev, som han i
august 1757 skrev til 

”en god Ven til Hove, som ofte havde fortalt mig om den Nytte,

der for det almindelige Bedste vil flyde deraf, om Hoverie efter-

haanden kunde afskaffes, og Bønderne derfor befries, og

Fæstebønder forvandles til Eiendomsbønder” (Stampe 1793-

1807 bd. 2, s. 545 f.).

I brevet anførte Henrik Stampe endvidere, at han var
af den opfattelse, at ejendomsret havde en utrolig
påvirkning ”hos en Bonde eller Jordbruger”, der som
fæstebonde knap kan betale den årlige landgilde, men
som ”Eiendomsbonde bliver ei alene istand til aarlig at
udbetale langt mere, men desuden at samle Penge”.
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Men én ting var idealet om en fri og selvstændig bon-
de, noget andet var de politiske realiteter, som Henrik
Stampe blev konfronteret med i den kommission, der
i 1755 var nedsat for at overveje bondens vilkår, og
hvor Henrik Stampe var formand. Henrik Stampe
beskrev det første møde på følgende måde:

”… da Commissionen første Gang var samlet, [blev] adskillige

indkomne og derhen hørende Forslage og Betænkninger frem-

lagte, og derhos erklæret, at man især maatte overveie, hvad der

kunde fastsættes til Fordeel for Bondestanden i Henseende til

deres personlige Frihed, i Henseende til Hoveriets enten For-

mindskelse eller Indskrænkelse og Bestemmelse, og endelig i

Henseende til Eiendomsret eller Arvefæster til deres paaboende

Gaarde, saavel som Stifterne efter dem, Tiendens Ydelse, med

videre”.

Som det fremgår, var friheden og selvejet de to væ-
sentligste faktorer i bestræbelserne på at lette “Bon-
dens Vilkaar”. Henrik Stampe var imidlertid klar over,
hvilke vanskeligheder – særlig med godsejerne – det
ville medføre at give bønderne frihed og selveje, for
han tilføjede: ”Da den Materie om Bondestandens
Frihed befandtes, fornemmelig for Tiden, at møde
utallige Vanskeligheder, saa blev Commissionen enig
om at udsætte den”. I stedet koncentrerede kommissi-
onen opmærksomheden om hoveriet og særligt den
form for hoveri, hvor omfanget af arbejdsforpligtelsen
ikke var nærmere fastlagt. Og dette arbejde bar frugt. I
forsommeren 1769 kom fire forordninger i hurtig ræk-
kefølge. Den 6. maj kom Forordningen Om Hoveriets
Bestemmelse i Danmark, den 13. maj Forordningen Om
Selveier-Bønder i Danmark og de dem allernaadigst for-
undte Fordele, den 6. juni Forordningen Angaaende
Straffens nærmere Bestemmelse for dem, som have øde-

lagt eller ødelægger Bøndergaarde, samt lade saadanne
ødeblevne Gaarde ubebygt, henligge, med videre, i Dan-
mark og endelig 28. juli Forordning Om Fællesskabets
videre Ophævelse i Danmark. Æren for bondens fri-
gørelse er ikke alene Henrik Stampes, men også C.D.
Reventlow (1748-1827) og Christian Colbiørnsen
(1749-1814) bør nævnes i denne sammenhæng. Men
forordningerne blev opkaldt efter Henrik Stampe, og
de bærer i dag navnet ”de Stampeske landbolove”.
Bondesagen er et smukt eksempel på et ideal, som blev
omsat til virkelighed.

I bondesagen havde Henrik Stampe et alvorligt,
men også klart sprog. Det kunne se ud, som om Hen-
rik Stampe havde overvejet at benytte stærke midler i
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bondesagen, hvis han var stødt på modstand. Det
modsatte synes imidlertid at have været tilfældet, i
hvert fald beskriver den samtidige forfatter Peter Fre-
derik Suhm (1728-1798) Henrik Stampe som ”en stor
Ven af Bondens Frihed, men ængstelig. Dertil skal en
Luther, og han var en Melanchton” (citeret fra Holm
1883 s. 125). Det var muligvis denne ængstelighed, som
gjorde sig gældende i 1772 i retssagen mod J.F.
Struensee og Enevold Brandt.

Historien om J.F. Struensee og Enevold Brandt vil
være de fleste bekendt. I 1770 indledte Struensee, som
var kongens livlæge, et kærlighedsforhold til dronning
Caroline Mathilde (1751-1775), der året efter fødte
prinsesse Louisa Augusta, som officielt var kongens
datter. Struensee fik hurtigt stor politisk indflydelse,
og i 1771 blev han udnævnt til geheimekabinetsmini-
ster, som i realiteten betød, at han havde uindskrænket
magt. En lang række reformer blev gennemført, først
og fremmest pressefrihed – alt sammen i overens-
stemmelse med oplysningstidens tanker. Enevold
Brandt blev i 1771 gjort til lensgreve, og han og Struen-
see udgjorde frem til deres arrestation natten mellem
16. og 17. januar 1772 de egentlige magthavere i Dan-
mark. Begge blev tiltalt for majestætsforbrydelse, og
kravet var dødsstraf. Henrik Stampe var ét af de ni
medlemmer, som den 25. april 1772 afsagde dom i
sagen. Dette vender vi tilbage til, men først skal vi have
belyst, hvordan forholdet var mellem Struensee og
Henrik Stampe. På en række punkter delte Struensee
og Henrik Stampe opfattelse, og det gjaldt ikke mindst
synet på adskillelsen mellem administrationen og
domstolene samt princippet om, at ingen straf kunne
pålægges uden dom. Men hvis Struensee af den grund
var velvillig stemt over for Henrik Stampe, har dette
næppe været gengældt af Henrik Stampe. Som ene-
vældens loyale embedsmand må Henrik Stampe have
set med både skepsis og ubehag på, hvorledes kancelli-
et og de øvrige myndigheder kom til at tjene som red-
skab for en person som Struensee, der hverken var
lærd eller havde praktisk erfaring med landets lovgiv-
ning og administration. Hertil kom Struensees næsten
maniske reformiver, der udmøntede sig i en stadig
strøm af love – en indgriben, som på mange områder
skabte uro og usikkerhed (Deuntzer 1891 s. 54). Den
25. april 1772 dømte en enstemmig kommission Ene-
vold Brandt og J.F. Struensee til at have forbrudt ære,

liv og gods. Som tidligere nævnt er det ifølge traditio-
nen Henrik Stampe, som affattede dommen. Der har
muligvis været meget dårlig tid til at skrive dommen, i
hvert fald har eftertiden kritiseret den for dens man-
gelfulde ordning og savnet af en klar argumentation.
Men værre endnu bærer dommen med J.H. Deuntzers
ord mere præg af ”en Parts Uvillie end af en Dommers
overlegne Ro”, hvilket ikke stillede ”Stampe i noget
ophøiet Lys som Struensees Dommer” (Deuntzer 1891
s. 55). Spørgsmålet er naturligvis, om Henrik Stampe
var sig dette bevidst, og om han på baggrund af de
fakta, som dengang var fremme i sagen, var klar over,
at kommissionen ikke kunne dødsdømme Struensee.
Uden i øvrigt at komme ind på sagens detaljer kan
man her nøjes med at henvise til J.H. Deuntzers kon-
klusion, nemlig at dommen efter nutidens retsansku-
else næppe er holdbar (Deuntzer 1891 s. 59). Dommen
over Enevold Brandt blev ikke affattet af Henrik
Stampe, men af et andet medlem af kommissionen,
nemlig Jens Krag Juel-Wind. Efter at dommen over
Brandt var affattet, forsøgte Henrik Stampe at redde
Brandts liv ved at indsætte et stykke i dommen, hvor
han pegede på den omstændighed, at en række fakti-
ske forhold var uklart belyst, og at kun kongen havde
mulighed for at vide noget derom. Hermed havde
Henrik Stampe henskudt spørgsmålet om bedømmel-
sen af disse faktiske forhold til kongen, men lige lidt
hjalp det. Selv om Henrik Stampe havde den opfattel-
se, at Enevold Brandt ville blive benådet af kongen,
underskrev han ikke desto mindre dommen, der ved
en urigtig motivering resulterede i en alt for streng
straf. Hverken dommen over J.F. Struensee eller Ene-
vold Brandt stiller Henrik Stampe i et særligt gunstigt
lys, og det viser, at der – i hvert fald i disse sager – var
endog meget langt mellem ideal og virkelighed.

Afslutning

Stampes idealisme var først og fremmest kendetegnet
ved at være tilsat en god portion realitetssans. Stampe
var ikke en af oplysningstidens bannerførere, som
hævdede at være realistisk ved at tro på mirakler, hvor
der her tænkes på mirakler i form af afskaffelse af ene-
vælden. Henrik Stampe var ligesom resten af sin sam-
tid stærkt påvirket af oplysningstidens ideer om lig-
hed og frihed, men som en af enevældens højest place-
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rede embedsmænd kunne han ikke tilslutte sig alle
oplysningstidens ideer, lige så lidt som han var i stand
til konsekvent at omsætte de ideer i praksis, som han
tilsluttede sig. Oplysningstiden i Danmark var en
overgangstid, hvor store modsætninger mødtes, og
Henrik Stampe var en overgangstidens mand og en af
de bedste repræsentanter for den.

Litteratur

Deuntzer, J.H. 1891: Henrik Stampe, Meddelelser om hans Liv

og hans Virksomhed. I: Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns

Universitets Aarsfest til Erindring om Kirkens Reformation.

København.

Holm, Edvard 1883: Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed i den

dansk-norske Stat 1746-70. I: Indbydelsesskrift til

Kjøbenhavns Universitets Fest i Anledning af Hans Majestæt

Kongens Fødselsdag den 8. April 1883. København.

Stampe, Henrik 1793-1807: Erklæringer, Breve og Forestillinger,

General-Prokurør-Embedet vedkommende, bd. I-VI.

København.

Tamm, Ditlev 1992: Retsvidenskaben i Danmark. En historisk

oversigt. København.

369h e n r i k  s t a m p e

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:21  Side 369

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:21  Side 370



I 1674 holdt Københavns Universitets rektor, den lær-
de professor Rasmus Bartholin (1625-1698), en pom-
pøs latinsk tale med titlen: De studio linguæ danicæ
(om studiet af det danske sprog). Rasmus Bartholin var
en international berømthed inden for naturvidenskab
og medicin, men dertil en ægte patriot, som, adskillige
år før oplysningstiden indfandt sig i Danmark, havde
en eminent forståelse for sprogets betydning for jævne
folks liv og velfærd og dermed også for rigets velfærd i
nationaløkonomisk henseende. Der skal skrives bøger
på dansk om alle hånde nyttige videnskaber og hånd-
værk, siger Rasmus Bartholin, for derved fremmes
danskernes flid og foretagsomhed. Men ikke nok med
at dansksprogede bøger er nyttige for nationen, de er
også med til at højne folks sociale adfærd. Jævne folk
vil have en tilbøjelighed til at tilbringe deres fritid på
kroer og værtshuse. ”Derfor ser vi”, bemærker den
lærde rektor, ”at Størstedelen af dem, som paa Hellig-
dage søger Adspredelse eller som stadig er hengivne til
Lediggang, begaar saa meget slet; at de i Reglen væn-
ner sig til at lægge sig ud med Folk og til at bruge
Skældsord; at de ypper Klammeri og stadig søger de
Fornøjelser” (citaterne fra Bartholins tale er gengivet
efter den danske oversættelse i Bertelsen 1979, bd. VI).
Kuren mod disse uordner er enkel:

”For alle disse Ulemper vilde vi let kunde bringe Lægedom, der-

som vi paa Modersmaalet udgav Skrifter om de forskellige Vi-

denskaber, Historie, Sagn, Ord og Gerninger, Alvor og Ad-

spredelser, Digte o.a., og saaledes gav hver enkelt Lejlighed til at

vælge det, som bedst passede for hans naturlige Anlæg; paa den

Maade vilde vi give mange Lejlighed til at samle Kundskaber,

anspore de fleste til Dyd og Arbejdsomhed og skænke alle et saa

stort og forskelligartet Underholdningsstof, at de hverken i

Alvor kunde savne Adspredelse eller i Adspredelse savne Alvor”.

Selv kvinder skal have mulighed for at læse danske
skrifter for ikke at forfalde til tant og fjas:

”Saa sandt som Plato har udtalt det Ønske, at Kvinderne skulde

have en lærd Opdragelse, og saa sandt som nu til dags ikke saa

faa Kvinder har drevet det til noget i Videnskaberne, saa maa der

nødvendigvis af disses Flid flyde noget Udbytte til almen Gavn.

Og hvorfor skulde det ikke kunne taales, at de Kvinder, som er

fri for huslige Bekymringer og derfor har rigelig Fritid, lægger

sig efter at læse Bøger; thi ved Læsning af de bedste Forfattere

kan de kun blive klogere”.

Hvordan de kvinder, der ikke er fri for huslige bekym-
ringer og ikke har rigelig fritid, skal blive klogere, siges
der intet om.

Modersmålets dyrkelse har dog ikke blot til formål
at fremme dyd og arbejdsomhed i det borgerlige sam-
funds tjeneste, det har også langt væsentligere og mere
almenmenneskelige aspekter. I en mere højstemt del
af den ellers så jordbundne tale siger Bartholin om det
danske sprog og dets brug:

”Thi uden Brug af Modersmaalet kan man ikke let yde noget af

det, der er til Gavn og Glæde i Livet. Uden det kan vi hverken

selv lære, hvad vi ikke ved, eller lære andre, hvad vi ved. Ved

dette opmuntrer vi, ved dette overtaler vi, ved dette trøster vi de

nedbøjede, ved dette sætter vi Mod i de forskræmte, ved dette

holder vi de overmodige tilbage, ved dette dæmper vi Liden-

skaber og Heftighed”.

Rasmus Bartholin foregriber på mange centrale
punkter den debat om sproget og sprogets funktion,
der er et markant træk i den danske oplysningstid.
Den traditionelle akademiske dannelse, baseret på
klassisk lærdom og de klassiske sprog, skulle om ikke
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erstattes af så dog suppleres med en progressiv borger-
lig dannelse, hvor mennesker uden akademisk bog-
lærdom skulle have adgang til tidens nye forestillinger
om det rationelle samfund og den oplyste borger,
befriet for uvidenhedens og dumhedens skadelige føl-
gevirkninger for såvel sjæl som legeme. Skismaet mel-
lem de to kulturer – den klassiske og den moderne –
kan følges op i gennem 1700-tallet. På Københavns
Universitet, der ikke just var center for moderne ideer,
trivedes det klassiske dannelsesideal med enkelte und-
tagelser stort set uanfægtet i størstedelen af perioden.
De moderne oplysningsideer kom til orde på andre
uddannelsesinstitutioner som f.eks. Sorø Akademi, i
den hastigt voksende avis- og tidsskriftlitteratur og
blandt frie intellektuelle. Til den sidste gruppe hørte
den lærde polyhistor Peter Frederik Suhm (1728-1798).

I en artikel skrevet i 1762 med titlen: Fornødent Biblio-
thek nævner han en række bøger, skrevet i nordiske
tungemål, der må anses for passende læsning for oply-
ste borgere, ”hvad enten de ere Hofmænd, Politici,
Krigsmænd, Jurister, andre Embedsmænd, eller og
leve for sig selv, ja endog Fruentimmer”. (Suhm 1791 s.
62). Om forholdet mellem klassisk og moderne dan-
nelse skriver han på en måde, som placerer det klassi-
ske i et svagt ironisk skær:

”Det er fornødent, at alle Mennesker ere fornuftige, faa derimod

behøve at være lærde, ikke at det jo var ønskeligt, at alle vare

lærde, men Omstændighederne tillade det ikke. En herlig

Opdragelse, moden Eftertanke og gode Bøger giøre fornuftig.

Stor Styrke i det latinske og græske Sprog udfordres for at være

lærd, og uden nøie Kundskab i dem maa ingen tænke at kunne

erlange Lærdom. Derimod kan man, siden saa mange gode

Bøger ere skrevne i de nyere Sprog, ganske vel uden dem blive

fornuftig, nyttig i Staten og en god Bruger af Tiden”. (Suhm 1791

s. 61).

Ovennævnte to udtalelser fremsat med 88 års mellem-
rum om modersmålets betydning for den borgerlige
dannelse og oplysning er karakteristiske for studiet af
det danske sprog både videnskabeligt og som led i den
generelle sociale og kulturelle debat op igennem 1700-
tallet. I det følgende vil nogle centrale aspekter i denne
debat blive diskuteret, primært med udgangspunkt i
danske forhold, men også med udblik til Sverige, hvor
konflikterne mellem de gamle og de moderne var om
muligt endnu skarpere markeret end hos os, antage-
ligvis som en følge af de mere borgerligt-demokrati-
ske tendenser i den svenske frihedstid fra Karl XII’s
(1682-1718) død 1718 til Gustav III’s (1746-1792) stat-
skup 1772.
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Nu er interessen for nationalsprogene i Norden
naturligvis ikke noget, der udelukkende hører oplys-
ningstiden til; også i 1600-tallet var der adskillige skri-
benter, der ihærdigt hævdede modersmålets ret såvel
over for de klassiske sprog som de store moderne kul-
tursprog, primært tysk og fransk. I Danmark har vi
således nogle udmærkede skrifter af Peder Syv (1631-
1702). I 1663 udgav han Nogle betenkninger om det
Cimbriske Sprog, som blandt meget andet er en slags
sammenlignende germansk sprogvidenskab (’cim-
brisk’ betyder hos Syv ’germansk’). Blandt de cimbri-
ske sprog fremhæves danskens ælde og ypperlighed og
sproget som fuldt ud ligeværdigt med tysk. I 1685
udgav han den første danske grammatik skrevet på
dansk: Den Danske Sprogkunst eller Grammatica. Den
første danske grammatik overhovedet er derimod
skrevet på latin, altså kun til glæde for lærde folk,
nemlig Erik Pontoppidans (1616-1678) Grammatica
Danica fra 1668. Disse tidlige bestræbelser på at frem-
hæve modersmålets betydning for de dannede læsere
har åbenbart også haft den enevældige monark
Christian V’s (1646-1699) bevågenhed. Peder Syv fik
således af kongen tildelt den pompøse titel ”Philo-
logus regius lingvæ Danicæ” (kongelig filolog i det
danske sprog).

Sproget og enevælden

Når denne tidlige interesse for modersmålet her frem-
hæves, er det naturligvis, fordi den må ses i sammen-
hæng med og som en forløber for sprogdiskussionen i
den egentlige oplysningstid i Danmark, som vel mere
pr. tradition end ved argumentation i sproghistoriske
oversigter indledes med Ludvig Holberg (1684-1754).
Danmark var i 1660 overgået til den enevældige mo-
narkiske styreform og var dermed avanceret til en
mere moderne stat i retning af tidens altdominerende
europæiske kulturnation, Frankrig, hvorfra solkongen
Ludvig XIV’s (1638-1715) ry udbredte sig til de nordi-
ske udkantsmonarkier. Det nye monarki så det som en
væsentlig opgave at gøre op med de lettere anarkisti-
ske tendenser i det tidligere adelsdominerede styre.
Kongeriget skulle organiseres fra grunden i såvel stort
som småt; landet skulle opmåles og matrikuleres, mål
og vægt skulle standardiseres efter rationelle princip-
per, i kongens residensstad København skulle der or-

ganiseres ordnede byggeforhold, gader skulle brolæg-
ges og belyses, vandforsyningen skulle være i orden,
og brandvæsen og politi skulle reorganiseres – alt
dette overlod kongen til ”Vor Mathematicus, Ole Rø-
mer” (1644-1710). Intet under da, at sproget også skul-
le indordnes i de nye statstilstande, det vil sige ændres
fra et anarkistisk system af dialekter, sprogvarianter
hos høje såvel som lave indvånere i staten og utallige
brokker af fremmede tungemål i landets købstæder til
et ensrettet, velorganiseret system, kort sagt til noget
man kunne kalde et ensartet rigssprog, i hvert fald
hvad angår det skriftlige. Talesproget har antageligvis
langt op i 1700-tallet været udpræget egnspræget hos
såvel adel som borger og bonde. Digteren Christian
Wilster (1797-1840) har i sit lærebogsklassiske digt om
Ludvig Holberg beskrevet sprogtilstanden i Danmark
i begyndelsen af 1700-tallet:

Før var der knap skreven paa dansk en Bog,

Som ret kunde Hjerterne hue,

Kun Eventyr, brugbart i Kakkelovnskrog,

Kun Vise til Spinderskens Stue.

Hver Mand, som med Kløgt gik i Lærdom til Bund,

Latin paa Papiret kun malte,

Med Fruerne Fransk, og Tydsk med sin Hund,

Og Dansk med sin Tjener han talte.

Nu kan man jo hævde, at Wilster i 1827 skriver i bag-
klogskabens lys, men heldigvis har vi også udsagn fra
Holbergs egen tid om det danske sprogs nærmest
dødlignende sygdomstilstand. I et voluminøst manu-
skript fra 1727 i Det Kongelige Bibliotek (håndskriftet
Gl.kgl.Saml. 789. fol.) har en indtil videre uidentifice-
ret sprogforsker fremsat en stærkt pessimistisk vurde-
ring af sprogets tilstand. Sproget er en nødlidende
patient, der beder lægerne om en kur mod sygdom-
men:

”Hvorlenge mine læger! skal det være til forgæves at man bekla-

ger mig alleveine, retsom der var ingen der enten kunde eller

vilde hielpe? Jeg protesterer for Gud og min Far som har i saa

maader sat Jerres pligt og Kærlighed til side intil denne dag!

Hvad vil vel undskylde Jer efterdi I har vedst min skade, den I

som Lægerne burde for lengst set helet?” (Henriksen 1976 s. 136).
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Henriksen argumenterer for, at skriftets forfatter er
præsten og sprogforskeren Hans Olufsen Nysted
(1664-1740). Citater fra håndskriftet gengives i denne
artikel med en let modificeret ortografi).

Der var således nok at se til for 1700-tallets opvakte
generationer angående sprogets opdyrkning og ud-
bredelsen af oplysningens nye ideer til såvel høj som
lav uden latinlærdommens tunge dyner. Sproget skul-
le fra en sygdomsramt patient gøres til en rask og rørig
deltager i denne proces. I oplysningens første faser var
det dog ikke så meget sproglærde af fag, der tog sig af
arbejdet, men snarere alment kulturelt interesserede
og filosofisk sindede personer. 1700-tallet er jo ikke
uden grund blevet kaldt det filosofiske århundrede.

Hvad skulle man så give sig i kast med mere kon-
kret? Groft sagt kan man sige, at stort set alle hjælpe-
midler til en mere kvalificeret debat om sproget
manglede. Man havde ingen ordbøger og som en
logisk følge heraf ikke en fælles autoriseret retskriv-
ning. Af grammatikker fandtes kun de førnævnte for-
søg fra 1600-tallet, som ikke var meget bevendt i det
sproglige dannelsesprojekt, der skulle sættes i gang.
Den mest omfattende, Erik Pontoppidans latinsk-
sprogede, var af gode grunde ikke velegnet som folke-
læsning og var desuden dybt afhængig af den latinske
grammatik – som et kuriosum kan det nævnes, at
Pontoppidan omhyggelig bøjer et dansk substantiv i
seks kasus efter latinens mønster, så han får følgende
sælsomme bøjning af ordet ”mand”

Nom. Mand 
Akk. Mand 
Dat. Mand 
Gen. Mands
Abl. Mand 
Vok. Oh! mand 

Det skal dog siges, at Pontoppidan i praksis var klar
over, at dansk kun har to kasus i substantiverne, men
det ændrer jo ikke ved den kendsgerning, at han alli-
gevel bøjer sig for det klassiske sprogs autoritet. I
øvrigt er hans bog fyldt med interessante iagttagelser
om det danske sprogs finesser, men det gør den ikke
mere velegnet som lærebog i dansk. Ud over disse
mere konkrete hjælpemidler til sprogets forbedring
savnede man også håndbøger i sprogets brug i forskel-

lige praktiske situationer f.eks. i form af stilistiske
håndbøger. Alt dette medførte blandt tidens skriben-
ter en stor usikkerhed i sprogbehandlingen, hvad en-
ten det drejede sig om lærde afhandlinger eller om
dagligdags tekster. Stilforvirringen giver sig f.eks. ud-
tryk i en mærkelig blanding af relativt enkelt og klart
dansk og latin- og tyskpåvirkede kluntede udtryks-
måder i sætningsbygningen. På ordniveau hersker den
samme usikkerhed, hvad angår brugen af fremmed-
ord; her er det franskpåvirkningen, der virker mest
påfaldende, men også her kan man se tyskens vold-
somme indflydelse på dansk. Udmærkede eksempler
på denne for nutidens danskere meget gammeldags
sprogform finder vi i Ludvig Holbergs filosofiske og
historiske skrifter. Baron Holberg havde åbenlyst
svært ved at løsrive sig fra 1600-tallets lærde stilarter
på trods af sin ærefulde titel af ”den danske litteraturs
fader”. Følgende passage fra epistel 99 skrevet i 1748
viser sprogformen i en nøddeskal. Epistlen handler
om noget så jordnært, som hvorfor Holberg bedst
slapper af i kvindeselskab:

”Man finder derfore, at Folk af Forretninger have beskikket

visse Timer om Dagen, hvorudi de intet vil høre uden uskyldig

Sladder; Og fortelles der, at det var i den Henseende, at Richelieu

en Time om Dagen opholdt sig udi saadant Selskab: thi han

fandt ikke sin Regning ved at entrere udi en Metaphysisk

Materie, naar han kom træt ud af sit Cabinet. Det var ogsaa af

den Aarsag, at Socrates undertiden stimede med sine Børn. En

anden Aarsag, hvi jeg heller søger Fruentimmer-Selskab er

denne: Naar jeg kommer i Mænds Selskab, presenteres mig

enten et Glas Viin eller en Pibe Tabac, som aldeeles ikke er min

Ragout. Udi Fruentimmer-Selskab derimod faaer jeg Thee, Café

og jævn Pølse-Snak; hvilket accomoderer mig best udi mine ledi-

ge Timer”. (Originaltrykket er med gotiske skrifttyper, mens

fremmedordene er med latinske bogstaver, her markeret med

kursiv).

Sproget og publikum

Nu er det naturligvis ikke nok, at en gruppe frem-
skridtsivrige personer sætter sig for at opdyrke deres
modersmål såvel i teori som i praksis. Der skal også
være tilstrækkelig mange interesserede læsere, der for
det første kan og vil læse de nye produkter og for det
andet har råd til at købe og fritid til at læse. Hvad er
det da for læsergrupper, der dukker op i løbet af 1700-
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tallet, som er i besiddelse af disse egenskaber, og som
desuden ønsker en mere moderne form for dansk end
1600-tallets tunge stilarter? Og hvilke former for tek-
ster vil de have? Den sociale basis for den nyvakte
sproginteresse må nok primært søges i det hastigt
voksende handelsborgerskab specielt i storstaden
København. Disse mennesker havde ikke nødvendig-
vis en klassisk dannelse baseret på latin- og græsk-
kundskaber; derimod var mange velbevandrede i de
moderne europæiske kultursprog, tysk og fransk – ja
endog så eksotisk et sprog som engelsk blev efterhånd-
en kendt i de bedre kredse. Deres læsebehov blev ikke
dækket af lærde folianter i barokstil, de ville have tek-
ster, der vedrørte dem selv og deres dagligliv. Bøger og
tidsskrifter skulle både være til oplysning og til for-
nøjelse. En meget vigtig faktor i denne udvikling er
etableringen af en borgerlig offentlighed af den type,
som den tyske samfundsfilosof Jürgen Habermas skit-
serede for snart mange år siden i værket Struktur-
wandel der Öffentlichkeit fra 1962 (her i norsk oversæt-
telse: Borgerlig offentlighet – dens framvekst og forfall
fra 1971). Samfundet opdeles i sfærer, og i spændings-
feltet mellem disse socialsfærer opstår de nye tekstfor-
mer. Staten eller den offentlige sfære står over for den
private sfære. Den offentlige sfære opdeles atter i en
sfære for offentlig myndighed og en sfære for monar-
ken eller ”hoffet”; den private sfære opdeles i en sfære
for arbejde og produktion og en sfære for familie og
privatliv.

I spændingsfeltet mellem arbejde og produktion
og den offentlige myndighed opstår behov for tekster,
der fremfører borgerskabets ønsker og behov, og som
etablerer en dialog mellem de to interessesfærer. Det
ligger jo netop i begrebet ”oplyst enevælde”, at monar-
ken er villig til at lade sig oplyse, at han optræder –

ikke som den af Gud udvalgte fyrste – men som folkets
første tjener og i denne funktion lytter til og tager
imod gode råd fra folket. Konkret opfyldes dette be-
hov for dialog i en voldsom vækst i massekommuni-
kative tekster. Det myldrer frem med aviser og sam-
fundsdebatterende tidsskrifter, i begyndelsen af 1700-
tallet på en ret så primitiv måde, men med en kraftigt
stigende kvalitet op igennem århundredet. En enkelt
af datidens aviser, Berlingske Tidende, der udkom
første gang i 1749, lever som bekendt i bedste velgåen-
de den dag i dag.

Også i familiens skød var der brug for nye tekstfor-
mer skrevet i et lettilgængeligt og moderne sprog.
Husherren havde brug for alment oplysende skrifter,
der ikke nødvendigvis handlede om politiske og øko-
nomiske forhold, men om moralske og generelle men-
neskelige problemer, og som introducerede de nye
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europæiske oplysningsideer på dansk. Genren var
opstået i England i begyndelsen af 1700-tallet, hvor
specielt tidsskriftet The Spectator fra 1711 blev berømt
og gav navn til hele genren ”spektatorlitteraturen”. Re-
daktørerne af disse tidsskrifter anstillede ræsonneren-
de betragtninger over deres medmenneskers dyder og
laster. Man ønskede at virke opdragende og belærende
samt vække til eftertanke. Det første danske tidsskrift i
genren dukker op i 1726 og har den kuriøse titel Dend
forkeerte Mercurius som medfører allehaande U-hørte
og forkeerte Nye-Tidender. Bladet er af ret tarveligt
indhold og er ikke uden grund blevet kaldt Danmarks
første vittigheds- og smudsblad. Hurtigt bliver gen-
rens niveau dog bedre og når et foreløbigt højdepunkt
med Sorøprofessoren Jens Schielderup Sneedorffs
(1724-1764) tidsskrift Den patriotiske Tilskuer, der ud-
kom 1761-1763. Sneedorff var velorienteret i de nyeste
franske og engelske oplysningsideer og introducerede
dem i tidsskriftet i en forbilledlig om end for moderne
læsere temmelig abstrakt dansk sprogform, fjernt fra
Holbergs tunge, gammeldags prosastil. Som et pudsigt
eksempel på, hvilke vanskeligheder den nye tidsskrift-
form havde, kan det nævnes, at Sneedorffs kollega i
Sorø, den lærde matematiker og filosof Jens Kraft

(1720-1765) opponerede mod tidsskriftets populære
tendens og forsvarede ”de grundige videnskaber”.
Behovet for populær letlæst orientering i tidens kultu-
relle, historiske og politiske debat lod sig dog ikke
bremse; de sidste tyve-tredive år af 1700-tallet, oplys-
ningstidens kulminationsperiode, bliver en sand
glansperiode for almendannende tidsskrifter. I den
såkaldte trykkefrihedsperiode (1771-1772) under Stru-
ensee (1737-1772) hersker der nærmest anarkistiske
tendenser i den københavnske tidsskriftpresse. Enhver
borger selv med de mest forrykte meninger om dit og
dat kunne frit lade det trykke. Årtiers censur og me-
ningsundertrykkelse bevirkede nærmest en eksplosi-
on i antallet af aggressive menneskers lyst til at ytre sig;
men behovet for en offentlig tidsskriftdebat blev dog
kun i begrænset omfang påvirket af de påfølgende
årtiers censurforanstaltninger, om end skribenterne
skulle begå sig adskilligt mere forsigtigt, når de skrev
om politiske forhold.

Ud over husherren var der også husmødre og børn
i de borgerlige familier. De skulle også delagtiggøres i
de nye ideer. For kvinderne blev vægten lagt på de
underholdende, men dog opbyggelige aspekter og de
kvindelige dyder. De stakkels børn blev stort set be-
lemret med dødsens kedsommelige opdragende for-
tællinger om gode og artige børn, som det går godt i
livet, modsat deres dovne og uartige antagonister, som
ender i skidt, snavs og kriminalitet; gummitarzaner
var et ukendt begreb i datidens børnelitteratur. Kvin-
derne kunne forlyste sig med den typiske skønlitte-
rære familiegenre, romanen; dog ikke så meget med
originale danske værker, men med et utal af oversæt-
telser fra fransk, engelsk og tysk. Nogle af de mere fri-
modige engelske romaner har måske også behaget
herren i huset. Kvinderne kunne endvidere fordybe sig
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i en så moderne genre som dameblade med føljeton-
romaner, fortællinger, mad-, sy- og strikkeopskrifter
og gode husmoderråd i al almindelighed. Tidens
dameblade havde dog mere prangende titler end nuti-
dens Femina og Alt for damerne. Det første registrere-
de dameblad kom i 1767 og havde titlen: Fruentimmer-
Tidenden og Fredags-selskabet i Kiøbenhavn, i 1794
udkommer et blad med den karakteristiske titel: Ama-
lies nyttige Moerskabs-Timer, de danske Damer opofre-
de. Tidens tekster skulle i oplysningens ånd både gav-
ne og fornøje.

Som den skitsemæssige gennemgang af den bor-
gerlige offentligheds status i Danmark i 1700-tallet
viser, var der således en udpræget velvilje og interesse
for modersmålet både fra offentlig og privat side. Der
var således grobund i samfundet for teoretiske og
praktiske sprogstudier. Det praktiske aspekt, nemlig
dyrkelsen af sproget i moderne tekstarter, blev stort
set klaret ved de frie markedskræfters spil. Det købe-
stærke publikum ønskede og var villigt til at betale for
teksterne, hvad enten det var bøger, tidsskrifter eller
aviser, og en mængde af tekstproducenter, redaktører
og forlæggere var parate til at opfylde læsebehovene.
Den del af modersmålsdyrkelsen, der ikke kunne kla-
res ad kommerciel vej, gav noget større problemer.
Det offentlige skulle finansiere store dele af det sprog-
lige oplysningsprojekt, dels ved en opprioritering af
dansk litteratur og sprog i skolesystemet og dels ved
statslig støtte til store sprogprojekter, der ikke kunne
klares ved private initiativer. Et sådant projekt, der op
igennem 1700-tallet gav store problemer, var således
udarbejdelsen af en stor, videnskabeligt baseret ord-
bog. De offentlige finanser var i perioden fortsat base-
ret på to store udgiftsposter, hoffet og hæren. Hvad
der lå derudover, blev ofte finansieret ved kongelig
velvilje fra den såkaldte partikulærkasse. Denne kon-
gelige pengekasse var dels ikke nogen guldgrube, og
dels krævede det udprægede lobby-evner at få del i
midlerne. Den ikke-kommercielle del af den private
sektor stillede store krav til sprogdebattørernes entu-
siasme; der var ikke mange penge at hente i bøger om
dansk grammatik. Et godt eksempel er Danmarks
ubestridt mest indsigtsfulde sprogforsker i 1700-tallet,
Jens Pedersen Høysgaard (1698-1773), der startede sin
karriere som pedel ved universitetet og endte som
klokker ved Trinitatis Kirke i København.

Dansk i skolen

Det offentligt finansierede skolesystem var organiseret
i to adskilte afdelinger, almueskolen og den lærde
skole. Om almueskolens danskundervisning er der
ikke meget at sige. Bønderbørn skulle først og frem-
mest lære religionens grundsætninger dertil læsning,
skrivning og regning til det absolut minimale husbe-
hov. De oplyste og boglærde bønder, som visse af
tidens digtere ynder at fremstille i poetiske vendinger,
har udgjort et forsvindende mindretal. Ove Høegh-
Guldberg (1731-1808), der i praksis var regeringschef
fra 1772-1784, skriver således i et brev fra 1787 om bøn-
derbørns oplysningsbehov:

”Bønderbørnene skal lære deres kristendom og deres pligter

godt, de skal lære at læse vel og blive bekendt med Bibelen.

Ligeså skal de kunne regne lidt. Anden videnskab behøver de

ikke, og er de ikke tjent med. Jeg gyser her for alt det videre, som

vore vindige tider har tænkt, som kun fordærver alt. Mere

kundskab gør bonden og hans stand ufordragelig og medfører

kun lede og kedsomhed over det hårde og ensformige arbejde,

hvortil hans dage må bruges. Og staten må og skal bruge hans

dage. Det hele menneskelige køn tåler kun et vist mål af kund-

skab, og enhver stand må derfor have sin bestemte andel. Mere

gør drukken”. (citeret med moderne retskrivning efter Harry

Haue m.fl. 1986 s. 88)

I den lærde skole var man fra offentlig side mere op-
mærksom på betydningen af undervisning i dansk
sprog, i hvert fald som supplement til latin og græsk. I
en skoleforordning fra 1739 er der således særskilte
bemærkninger om dansk i skolen, dog tydeligt som et
anhang til skolens egentlige formål, latinindlæringen.
Om brugen af dansk generelt siges det:

”Ingen Discipel skal lære noget uden ad, førend det er ham saa

tydeligt forklaret, at han selv kand giøre Reede for det i sit

Moders Maal” og at ”Guds Ord skal læses, sampt at der skal

siunges og bedes i alle Lectier paa dansk, siden Skole-Disciplene,

maaskee, ey alle ere saa vidt komne, at de tilfulde kunde forstaa

og have Andagt ved det Latine”. (citeret efter Lindegård

Hjorth/Larsen 1973 s. 17).

Om danskundervisningen mere konkret siges der ikke
meget i forordningen, og paragrafferne er oven i købet
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formuleret i et sprog, som viser det tidlige 1700-tals
skribenters problemer med at udtrykke sig på dansk.

”Det Danske Sprog bør og i Skolerne excoleres og Disciplerne

vænnes til ligesaa vel at oversætte Latin paa Dansk som Dansk

paa Latin og Feyl ey alleene i Meeningen men og Stiilen corrige-

res og viises. Saa kunde og Disciplerne vænnes til i deres Friheds

Tiimer at sætte Breve op, nu til deres Lærere, nu til andre ind-

byrdes, og dertil gives dennem Materie, saa og at opsette

Relationer om noget, som er passeret, saa vel som og Orationer

paa Dansk”.

Ud over disse retorisk orienterede aspekter skulle
disciplene også lære at stave korrekt. Til det formål
skulle ansættes en ”skrivemester”; alene titlen synes at
indikere en lavstatus blandt skolens lærde hørere:

”Der skal i alle Skoler være en Skrive-Mester. Og skulle Lærerne

have agt paa, at Ungdommen vænnes til en god og brugelig

Ortographie i deres eget Sprog, hvilket saa vel ved Excercitia,

som dennem i Dansk dicteres, som ogsaa udi det, som dennem

foregives at oversette af Latin i Dansk, kand i agt tages”. (Linde-

gård Hjorth/Larsen 1973 s. 37).

Det må opfattes som et klart fremskridt, at dansk
overhovedet nævnes i forordningen, men som det
fremgår af citaterne, havde modersmålsundervisnin-
gen ikke just højstatus i latinskolen. Det virker nær-
mest, som om det var en nødløsning, der kunne bru-
ges over for mere tungnemme elever, der ikke var gode
nok til latin.

I Ove Høegh-Guldbergs forordning fra 1775, For-
ordning angaaende Skoele-Væsenets Forbedring ved de
publiqve Latinske Skoeler, kommer der væsentlig mere
orden på og substans i danskundervisningen. Først
angives en række gode danske skrifter, en regulær
kanon, for ”Hvad det er, som nu baade ved publiqv og
privat Information bør af Ungdommen læses og trac-
teres”. Derefter beskrives nøje, hvad der skal nås i
danskundervisningen i skolens enkelte klasser, her
eksemplificeret med læseplanerne for første, andet,
fjerde og syvende (og sidste) skoleår:

”De lære da udi det Første Skoele-Aar at skrive Dansk efter

dictata, som Lærerne eftersee, for betimelig at vænne dem til en

rigtig Orthographie, hvortil den forommelte Samling skal tiene

til Regel. I det Andet Aar … øves de og i det Danske Sprog, og i

sær at lære af en af de forommelte Danske Bøger den Danske

Grammatica og Syntaxis, Faldet i Sproget og de brugelige Inver-

sioner … I det Fierde Aar … bliver man ved med … de Danske

Øvelser i sær med at give Ungdommen Danske Stykker fulde af

sædvanlige Orthographiske Feyl og den platte Stiil, som den maa

rette og give bedre Fald og Liv. I det Syvende Aar læses i det

Danske … nogle af vore beste Prædikener, og hvem der har Lyst,

gives Materie til Danske Vers, samt øves i at skrive selv et par

Prædikener” (citeret efter Lindegård Hjorth/Larsen 1973 s. 37 f.).

Den guldbergske skoleforordnings betydning for mo-
dersmålsundervisningen må især søges i den omstæn-
dighed, at dansk hermed principielt var placeret i den
lærde skole som selvstændigt fag; rent praktisk kom
der i første omgang ikke så meget ud af de smukke
bestræbelser. Først ved en Undervisnings-Plan for de
lærde Skoler i Danmark og Norge fra 1805 – altså efter
oplysningstidens glansperiode i Danmark – blev
undervisningen i dansk lagt i faste rammer med meget
udførlige fagbeskrivelser. I planen blev det fremhævet
som værende af megen vigtighed, at skoleungdom-
men opnåede ”en vis Grad af Færdighed i mundtligt
og skriftligt Foredrag i Modersmaalet” endvidere,

”At Undervisningen i den danske Grammatik, og, som, en

Fortsættelse deraf Anviisning til de forskiellige Slags skriftlige

Udarbeidelser, og dermed forbundne praktiske Øvelser, skal fra

1. Maj dette Aar, i alle lærde Skoler, udgiøre en særskilt, igien-

nem alle disse Classer fortgaaende, Lection”.

Det offentlige skolesystem i Danmark tilpassede sig
således kun langsomt og vaklende de nye tiders krav,
og det gav problemer for det handlende og debatte-
rende borgerskabs sønner. Latinskolen blev trods alle
velmente reformforslag stadig opfattet som en tem-
melig forstenet præsteskole. Helt i tidens borgerånd
og på privat initiativ og med privat finansiering opret-
tedes derfor skoler, der lagde hovedvægten på de reale
kundskaber, historie, moderne sprog, geografi, natur-
lære, matematik med mere. Undervisningen i dansk
sprog og litteratur i disse skoler fik en væsentlig mere
prominent placering end i latinskolerne. Blandt de
mere kendte kan nævnes Efterslægtselskabets skole og
(med et tidstypisk navn) Borgerdydskolen.
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Hvad diskuterede de sproginteresserede
danskere i oplysningstiden? 

I oplysningstidens første faser var det ikke så meget
egentlige sprogforskere, der stod for den interessante
del af debatten om modersmålet, men mere filosofisk
interesserede skribenter, der diskuterede modersmålet
– ikke for dets egen skyld, men mere fordi de nye filo-
sofiske strømninger skulle formidles på et forståeligt
dansk. En interessant undtagelse er præsten og sprog-
manden Hans Olufsen Nysted. Han udgav i 1708 et
morsomt lille skrift med titlen: Rhetorica laica et paga-
na. Det er Læg-Mands Tale-Kunst og Bondens Veltalen-
hed (udgivet i Bertelsen, 1979, bd. III, s. 319-361). Ny-
sted dokumenterer et fremragende kendskab til gode
danske bønders sprog, og samtidig er han tilsynela-
dende umådelig velbevandret i hebraisk, græsk og
latin. Denne lærdom bruger han til at påvise adskillige
lighedstræk mellem bondesprog og de klassiske sprog,
hvad angår fraseologi og orddannelse. Den på en gang
lærde og folkelige forfatter får da også et ærevers med
på vejen:

Hør hvor beskedentlig den Danske Bonde taler

Ved Tropos og Figur hand sin Discours afmaler

Du derfor, som ej før forstod dig paa hans Snak,

Bør være skyldig dend, som lærte dette, Tak.

(Bertelsen, 1979, bd. III, s.361)

I Nysteds udredninger kan man næsten genkende
Holbergs gode sjællandske bønder på Bjerget.

Bortset fra Rhetorica laica kan man først tale om
sprogforskning i egentlig forstand, da den lærde klok-
ker Jens Pedersen Høygaard skriver sine skelsættende
grammatiske værker i 1747 og 1752. Et godt eksempel
på en interesseret ikke-fagmand har vi i Ludvig
Holberg. Holberg var af fag primært historiker, men
ytrede sig også om mangt og meget i tidens debat f.eks.
i de utallige epistler, som han skrev i perioden 1748-
1754. Nogle få epistler handler om sproglige forhold
som ortografi og brugen af fremmedord i dansk, og
hvad det sidste angår, var Holbergs teorier om et rene-
re dansk sprog temmelig langt fra hans praksis, idet
prosaskrifterne myldrer med fremmedord af latinsk
eller fransk oprindelse. I praksis var han selv lidt af en
Jean de France. Retskrivningen diskuterer han i et lille

skrift, der kom som tillæg til digtet Methamorphosis
eller Forvandlinger fra 1726 og har titlen Ortho-
graphiske Anmerkninger (udgivet i Bertelsen, 1979, bd.
IV, s. 155-184). Skriftet er et indlæg i den på den tid hef-
tigt førte debat om de danske retskrivningsprincipper.
Holberg fremfører sine egne principper for danske
ords stavemåde, men afslutter sit indlæg på en ægte
rationalistisk og lidet videnskabelig måde med at
påpege, at problemet kunne løses, hvis man gav nogle
fornuftige mænd fuldmagt til at bestemme. Altså ikke
meget ulig senere tiders sprognævn:

”Om visse autoriserede Mænd toge sig for at give orthographi-

ske Regler, vilde jeg være den første at rette mig derefter, end-

skiøndt jeg, efter mit Tyke, kunde give bedre Raison til en og

anden Ting: Thi, ligesom det er bedre at leve under harde Love

end under Anarchie, saa er det smukkere at alle skrive paa een

Maade, skiøndt mindre beqvem, end at enhver bogstaverer lige-

som han faaer Indfald til”. (Bertelsen, 1979, bd. IV, s. 159).

I øvrigt var Holberg på sprogets område mere teoreti-
ker end praktiker. Bortset fra komedierne er hans skri-
vestil som tidligere nævnt ret så gammeldags og peger
mere mod 1600-tallets prosa end fremad mod de nye
tider.

Det bedste eksempel på en sproginteresseret filosof
i den tidlige fase af oplysningstiden er Friederich
Christian Eilschov (1725-1750), der trods sin korte
levetid fremstår som en af 1700-tallets mest betyd-
ningsfulde danske filosoffer. Med udgangspunkt i
tidens tyske koryfæer inden for faget, Gottfried Wil-
helm Leibniz (1646-1716) og Christian Wolff (1679-
1754), arbejdede han ihærdigt på at opbygge en dansk
version af oplysningstankerne. Filosofiske skrifter
skulle i princippet udformes, så de var tilgængelige for
almindeligt oplyste borgere, så de fik sans for filosofi-
ens ”Guddommelige Studium”. Fuldt ud i tidens ånd
omfattede hans bestræbelser også kvindernes intellek-
tuelle emancipation, og til det formål forfattede han
værket: Forsøg til en Fruentimmer-Philosophie eller al-
vorlige og lystige Samtaler med et Fruentimmer om det
der er nyttigt og fornøieligt i alle Philosophiens Parter,
som udkom i 1749. Et væsentligt problem forbundet
med at filosofere på dansk var terminologisk; der
manglede ganske simpelt danske betegnelser for be-
greberne. Dette sammenholdt med en generel interes-
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se for at få renset ud i mængden af låneord i dansk
(sproglig purisme) medførte en ophedet debat i Dan-
mark. Eilschovs indlæg er en latinsk disputats i 1747
med den lidet folkelige titel: Cogitationes de scientiis
vernacula lingua docendis cum specimine terminologiæ
vernaculæ, (Betænkninger over videnskaberne på mo-
dersmålet med en prøve på en kunstordbog på moders-
målet). Disputatsen indeholder en liste på 897 latinske
videnskabelige termer med en dansk nydannelse. Eil-
schovs forsøg var sikkert velment, men set med nuti-
dens øjne med temmelig komiske resultater. Eilschovs
nye ord er af to typer, dels hans egne nydannelser og
dels ordrette oversættelser fra en tysk term. Særlig den
sidste type fører til ord, der næsten er værre end de
latinske. Nogle få eksempler fra Cogitationes kan an-
føres (det latinsk/græske ord anført i parentes): Aands
Nægtelse (materialismus), Blad-Viisere (index), Døm-

me-Kunst (critica), Fjeder-Kraft (elasticitet), Jord-
Deeleren (æqvator), Øye-Kreds (horizon), Bevæg-
ende Grund (motiva). Mere fantasifulde dannelser er:
Legems Nægtelse (idealismus), Langtfravisende Glas
(telescopium), Dunst-Kugle (atmosphæra). Nogle få
af Eilschovs ord har dog overlevet f.eks. Skarpsin-
dighed (acumen), Spids Vinkel (angulus acutem),
sandsynlig (verosimilis).

Hele purismeprojektet, der til tider virkede lidt
som en kamp mod vejrmøller, må ses som et vigtigt
led i oplysningstidens syn på sprogets rolle i den bor-
gerlige dannelsesproces. Sproget skulle udvikles til et
let og elegant udtryk for tanken, og selv de mest
abstrakte filosofiske eller videnskabelige ideer skulle i
princippet kunne udtrykkes i modersmålet. I praksis
var det en kamp mod den latinsk/franske påvirkning,
mens tunge germanismer fik lov til at optræde uanta-
stet i sproget. De franske ord skulle fjernes, ikke så
meget fordi de var uforståelige, men snarere fordi de
virkede komiske ved overdreven brug.

Eilschovs modvilje mod det romanske kombineret
med omsorg for kvinderne kan man også se hos vort
svenske broderfolk, som i 1700-tallet gennemløb stort
set samme udvikling hen mod en borgerlig offentlig-
hed som Danmark. Den udmærkede svenske sprog-
forsker Sven Hof (1703-1786) udgav i 1753 bogen:
Swänska språkets rätta skrifsätt. Bogen handler pri-
mært om svenskens ortografi, som på det tidspunkt
var lige så kaotisk som den danske, men også sprogets
renhed ligger ham på sinde. Han skriver:

”Främmande ord böra lämpeligen och efter hand gifwas och

förbytas med tiänliga ord af modersmålet, som beqvämligen

kan ske genom de, för ämbete, stånd och lärdom, anseligas bruk

och myndighet”. (Thelander 1985 s. 25) [”fremmede ord bør
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lempeligt og efterhånden opgives og byttes ud med tjenlige ord

af modersmålet, hvilket passende kan ske gennem de i kraft af

embede, stand og lærdom anseeliges brug og myndighed”].

Særlig for de unge kvinder er fransk en vederstyggelig-
hed:

”Lät dina döttrar lära Catechesen, Gudsfruktan, sedighet, hus-

håldning och skrifwa Swänska, men för ingen del att tala Fran-

syska og föreställ dig, att de sedan icke mer lära skona någon,

som i deras åhöra wille härmed förskämma språket, än den som

i samtal med dem skulle slänga in en hop Latin och Grekiska,

eller prata något för dem ur Logica och Metaphysica”,

(Thelander 1985 s. 125) 

[”Lad dine døtre lære katekismus, gudfrygtighed, sædelighed,

husholdning og at skrive svensk, men absolut ikke at tale fransk

og forestil dig, at de derefter ikke mere vil skåne nogen, som i

deres nærvær vil skæmme sproget, ej heller den som i samtale

med dem ville slynge en hob latin og græsk ud, eller tale med

dem om logik eller metafysik”].

Samme Sven Hof har i øvrigt lysende klart udtrykt
formålet med oplysningstidens bestræbelser for at
skabe et velfungerende moderne sprog:

”Konsten att skriwfa och läsa bör giöras så lätt, som någonsin

möjeligit är. Ty att denna konsten är högst angelägen för alla,

som i det borgerliga samhället hawfa något att uträtta, och så

nödig och nyttig, som människiornas brister, nödtorftar och

sysslor äro mångehanda; det lärer ingen neka. Men som de

flästes beskaffenhet och lefwernes art är sådan, att de hafwa liten

tid att härpå anwända, och dem jämväl swårt faller att lära

äfwen det lättaste sätt att skrifwa och läsa; så följer nödwändigt,

att denna konsten, särdeles till deras förmån, bör giöras så lätt,

som någonsin möjeligit är”. (Thelander 1985 s. 32) 

[”Kunsten at skrive og læse bør gøres så let, som det er muligt.

For ingen vil nægte, at denne kunst er højst magtpåliggende for

alle, som har noget at udrette i det borgerlige samfund og så

nødvendig og nyttig, som menneskers behov og sysler er man-

geartede. Men eftersom de flestes beskaffenhed og livsforhold er

sådan, at de kun har lidt tid at anvende herpå, og det også falder

dem svært at lære endog den letteste måde at skrive og læse på,

så følger nødvendigvis, at denne kunst til gavn for dem bør

gøres så let, som det overhovedet er muligt”.]

Det bedste sprog

I bestræbelserne på at få det danske sprog normeret
rent formelt og udviklet til et velfungerende
udtryksmiddel i praksis måtte tidens skribenter også
tage stilling til, hvilken form for dansk der var den
bedste. I retskrivningsdebatten var man nemlig nået
frem til nogenlunde enighed om, at ordene så vidt
muligt burde skrives, som de udtales. Da nu dansk
bestod af et virvar af dialektale varianter med vidt for-
skellige udtaleformer, var det derfor nødvendigt at
finde den sprogform, som skriften skulle tilpasses
efter – altså det bedste sprog. På det punkt var man
dog ikke meget i tvivl, det bedste sprog taltes af hoved-
stadens dannede borgerskab. Forfatteren af håndskrif-
tet Gl.kgl.Saml. 789 fol. skriver:

”Naar man rigtig vil vide, hvad for bogstaver et Dansk ord, i sær

så’nt et ord man tviler paa, eientlig skal skrives med, da skal man

som ofte er sagt, konferere, eller her at si, gi’ nøie agt paa den lyd

som ordet høres med […] naar det udtales af en Lerd mand der

baade har en ren stemme, saa og er føt i hovedstaden av Danske

Forældre, og tillige har hat ligesaa’n person til sin Skolmester”

(Henriksen 1976 s. 382).

Man kan tydeligt se på stavemåden, hvordan den
lærde skribent forsøger at overholde sine egne prin-
cipper. Jens Pedersen Høysgaard, som udviser en ene-
stående viden om det talte sprogs fineste nuancer, når
frem til næsten samme resultat dog med en uforklarlig
kærlighed til Roskildesprog: ”Den beste Dialect er
efter de lærdeste og omhygeligste Orthographisters
skjønnende først den i Roeskilde og dernæst den
Kjøbenhavnske” (Bertelsen 1979 bd. IV, s. 368). Også i
Sverige nåede man frem til samme resultat; det bedste
sprog taltes af hovedstadens dannede borgerskab:

”Den talarten som brukas i Stockholm och de nästgränsande

landskap, särdeles i de förnämare och hederliga hus, må kallas

den Upländske. Den Upländske talarten hålles och er ibland de

Swänske, den bäste”. (Thelander 1985 s. 80) [”Den taleart, som

bruges i Stockholm og de tilgrænsende områder, særligt i de for-

nemmere og hæderlige huse, må kaldes den upplandske. Den

upplandske taleart anses for og er i blandt de svenske den bed-

ste”.]
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I det foregående er nogle centrale aspekter i forbin-
delse med sprogets rolle i 1700-tallets dannelses- og
oplysningsprojekt blevet skitseret. Sproget i den bor-
gerlige offentligheds tekstproduktion, sproget i skolen
og endelig reguleringen af sproget i retning af et ens-
artet og rent dansk. På alle punkter så vi ihærdige for-
søg på at helbrede den fatale sygdomstilstand, som
sproget befandt sig i ved århundredets begyndelse.
Stort set må man sige, at kuren lykkedes. Det sprog,
som oplysningstidens skribenter lader gå i arv til 1800-
tallets romantikere, er på alle centrale punkter et
moderne velfungerende dansk – selvfølgelig for en
nutidig læser noget antikveret efter mere end 200 års
forløb, men det er der jo ikke noget mærkeligt i. I 1763
kan tyskeren Johan Heinrich Schlegel, (1726-1780),
”Professor ved Kiøbenhavns Universitet og Secretair i
det Kongelig Danske Cancellie”, da også i bogen:
Afhandling om det Danske Sprogs Fordeele og Mangler i
Sammenligning med det Tydske og det Franske Sprog
konstatere med mange argumenter, at dansk er lige så
godt som tysk og på mange måder bedre end fransk,
hvad angår elegance og udtryksmuligheder. Det vigti-
ge for datidens oplyste borgerskab var, at de – som
Holberg ville have sagt – kunne exprimere sig i alle
materier, såvel de højeste filosofiske og videnskabelige
som de mest dagligdags f.eks. om betimeligheden af
ordentlig natrenovation i København eller om de nye-
ste damemoder fra Paris, for slet ikke at tale om, at de
i dagens Berlinger let gysende kunne læse øjenvidne-
skildringer fra Den Franske Revolution.

Litteratur

Bertelsen, Henrik 1979: Danske Grammatikere fra Midten af det

syttende til Midten af det attende Aarhundrede, bd. I-VI.

København.

Haue, Harry m.fl. 1986: Skolen i Danmark fra 1500-tallet til i

dag. København.

Henriksen, Caroline C. (red.) 1976: Dansk rigssprog. En beskri-

velse fra 1700-tallet. København.

Lindegård Hjorth, Poul og Erik Larsen 1973: Direktiv og debat.

Fagdidaktiske læsestykker om undervisningen i dansk sprog.

København.

Suhm, Peter Frederik 1791: Samlede Skrifter, bd. 7. København.

Thelander, Mats 1985: Sven Hofs Swänska språkets rätta skrifsätt.

Stockholm.

382 s a m f u n d s t e o r i  o g  - p r a k s i s

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:21  Side 382

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



Helsingørs middelalderlige Sankt Olai Kirke, nu Hel-
singør Domkirke, er udstyret med en prædikestol fra
1567 med forskellige tilføjelser fra 1624. Den 30. okto-
ber 1736 – altså ved 200-års jubilæet for den protestan-
tiske reformation – gjordes endnu en tilføjelse. Den
består af to rimede vers på prædikestolsopgangen:

Tvende hundred Aar i Tiiden

Er det nu i Danmark, siden

Wi slap ud fra Munke-Skik

Og den sande Lære fik.

Gud fremdeles Naade give

Prækestolene maa blive

Som i Tvende hundred Aar

Reene medens Verden staar

ønsker Jørgen Friis.

Det er i sandhed ”Evangeliets klare lyse dag”, der råder
ifølge Jørgen Friis (1684-1740), der i 1718 var blevet
præst i Helsinge og Valby, og som lejlighedsvis frem-
stillede lykønskningsdigte, bryllups- og begravelses-
vers, versificerede indskrifter og andet. Versene i Hel-
singør Domkirke eksemplificerer oplysningstidens
syn på middelalderen, der nu om ikke før for alvor var
blevet ”mørk”. På den anden side var der efterhånden
gået så lang tid, at risikoen for ”tilbagefald” til Romer-
kirken ikke længere var særligt iøjnefaldende. Dette
muliggjorde i takt med en voksende historisk interesse
i visse tilfælde en øget opmærksomhed om kirkernes
gamle katolske inventar, som i flere tilfælde bevaredes
blandt andet for deres æstetiske værdis skyld, kirken
til ”ziir og prydelse”, som det ofte hedder.

”For ziir oc pryd”

Det konfessionelt betingede syn på billeder var imid-
lertid et andet end den før-reformatoriske katolske
billedteologi, hvorfor kirkeejerne i flere tilfælde så sig
nødsaget til ved hjælp af justeringer af billederne eller
tilføjelse af vejledende tekster at sikre en oplyst brug af
de gamle malerier og skulpturer. Allerede i 1593 blev
der i Vejrum Kirke nord for Holstebro skrevet på ram-
meværket af den senmiddelalderlige altertavle [Fig. 1]:

Helligen skal man icke tiene

men tilbede gud vor herre alene

Dis bilder er sat for ziir oc pryd

Di haffue ick anden krafft och dyd

Thi tro vii icki tenck eller lere

Her med att dyrck eller giff dem ære

Når billederne siges ikke at have ”anden krafft oc dyd”
end den at være til ”ziir oc pryd”, må det forståes
sådan, at de ikke som i en katolsk (såvel østlig som
vestlig) tradition måtte betragtes som værende nåde-
formidlende. Menigheden skal – i det mindste i den
kirkelige sammenhæng – opfatte øret som det vigtig-
ste organ, det hvormed de modtager Guds ord.

”Mand tog det bort”

Den romanske Ejsing Kirke mellem Struer og Skive er
forsynet med en imponerende mængde sengotiske til-
bygninger, blandt andet på sydsiden et kapel, der i
middelalderen var indviet til Sankt Dionysius. Kapel-
let var naturligvis udstyret med et alter, og på dette
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stod en skabsaltertavle med en træskulptur forestil-
lende den omtalte helgen. I 1671 ønskede kirkeejeren
Mogens Rosenkrantz (1622-1695) imidlertid kapellet
indrettet til gravkapel for sig og sine, hvorfor alteret
blev revet ned. Altertavlen blev kasseret, men Dio-
nysius-figuren bevaredes for eftertiden og kan stadig
ses i Ejsing Kirke.

Mindestenen, som Rosenkrantz lod opsætte, er –
bortset fra hans og fruens, Sophia Bildes våbenskjolde
– fuldstændigt billedløs. Til gengæld er den forsynet
med en lang og meget let læselig inskription, der for-
tæller:

Dette capel som mand her seer

i pavedom har været

hvor Dionysius med fleer

paa sin maneer har læret.

Af hannem hafver det sit nafn

til en ældgammel minde

nu brugis det til bedre gafn

sligt er ei meer at finde.

Til kiende tegn var her af steen

et lidet alter muret

Der stod foruden kiød oc been

den munch af træ oc luret.

Man tog det bort med dens behag

som kirken hafd’ at raade

domprovstens som i denne sag

samtycte uden baade.

Sligt dref den ædle dansche heldt

Mogns Rosenkrantz til veie

at naar hand blef af døden feldt

hand dette sted kund eye.

Hand lod her under kirkens tag

sit hvilested beramme

paa sin oc sinis velbehag

den æld-urgammel stamme.

Anno 1671.

Mons Rosenkrantz. Fru Sophia Bilde.

„Der stod foruden kiød oc been den munch af træ oc
luret“! Der bliver med dette ordvalg gjort en smule
grin med figuren, som tidligere er blevet holdt højt i
ære, og som ganske givet har været genstand for en vis
kult. Det er trods alt blot et stykke træ og ikke kød og
blod! Formuleringen minder om mange billedmod-

standeres og -skeptikeres terminologi lige fra Det
Gamle Testamente (f.eks. Esajas’ Bog 44, 9-20 og Sal-
mernes Bog 115, 4-7) over 700-800-tallets østkirkelige
ikonoklaster til 1500-tallets protestantiske reformato-
rer, og den tankevækkende fremhævelse af, at det er
sket med øvrighedens billigelse, er helt i Martin
Luthers (1483-1546) ånd (Barasch 1992; Frederiksen
1987; Dalgaard 2006).

I forbindelse med den antydede billedproblematik
er det i øvrigt interessant at opholde sig ved Sankt
Dionysius’ identitet. Det drejer sig om den helgen, der
i Frankrig, hvor han kaldes Saint Denis, har status af
nationalhelgen. Hans valfartskirke i den nordlige del
af Paris er også de franske kongers gravkirke. Han æres
som Frankrigs apostel og blev i middelalderen identi-
ficeret med en meget betydningsfuld forfatter, der for-
mentlig virkede i Syrien i det tidlige 500-tal. Under
navnet Dionysius (ofte med tilnavnet Areopagitten el-
ler Pseudo-Areopagitten) blev han ophavsmand til et
stort forfatterskab af mystisk metafysisk karakter. Ef-
ter Johannes Scotus Erigenas (ca. 810-877) oversættel-
se af værket fra græsk til latin fik Dionysius en meget
central rolle også i vestlig teologi, en position han fast-
holdt også langt ud over middelalderen. Dionysius be-
skæftigede sig ikke direkte med billedproblematikken,
når der med billeder tænkes på f.eks. malerier og
skulpturer. Ikke desto mindre fik han gennem andres
(f.eks. Thomas Aquinas’ [1225/27-1274]) fortolkninger
meget stor betydning for katolsk billedteologi og der-
med for tanken om, at man på ”anagogisk” vis med
udgangspunkt i materielle ting kan nærme sig Skabe-
ren.

Den senmiddelalderlige træskulptur er som sagt
endnu at se i Ejsing Kirke, blot placeret på korets syd-
væg uden for den oprindelige sammenhæng med
Dionysiuskapellets alter og tavle. Den viser den hellige
mand med sin afhuggede isse og bispehat i hånden
helt i overensstemmelse med legendens oplysning om
hans dramatiske martyrium. Med venstre hånd, der
nu er tom, har han ganske givet holdt sin bispestav.

I perioden 1763-81 udgav Erik Pontoppidan (1698-
1764) og efter hans død senere Hans de Hofman (1713-
1793) som et storslået udtryk for centrale tanker og
ideer i oplysningstiden det imponerende værk Danske
Atlas i 7 bind. Heri oplyses det i bind 5 (s. 815) i forbin-
delse med Ejsing Kirke:
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”Tvert over Prædikestolen er paa syndre Side en stor Korskirke,

kaldet Dionysii Capel, hvis Træ-Billede der endnu findes fra de

Catholske Tider, indsluttet i et Foderal, som før har staaet i

Muren ved den syndre Side af Chorsdøren, nedvendt mod

Almuen med et Alter under, som er nedrevet”.

Ikke billedet men …

I 1693 overtog Thøger Ostenfeld som den første ikke-
adelige herregården Lundgaard og dermed også den
lille middelalderlige Gammelstrup Kirke mellem Vi-
borg og Skive. Han lod en hel del udsmykningsarbej-
der udføre i sin kirke, og på herskabsstolen i skibets
nordøstlige hjørne umiddelbart under et stort og im-
ponerende gotisk krucifiks blev der som kommentar

til det før-reformatoriske billede af den korsfæstede
Frelser foruden årstallet 1702 skrevet:

Effigiem Christi, qui transis, semper honora.

Non tamen Effigiem, sed qvem designat adora.

[Vis altid Kristi billede, som du går forbi, ære.

Tilbed dog ikke billedet men ham, det forestiller.]

Den billedteologi, der her kommer til udtryk, er helt i
overensstemmelse med katolsk tradition fra f.eks.
Thomas Aquinas og ikke mindst William Durandus
(ca. 1237-1296). I sidstnævntes berømte Rationale divi-
norum officiorum fra 1286 finder vi i bog I (af i alt VII),
der handler om kirkebygninger, altre, billeder, klok-
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Vejrum kirke udgøres af en lille før-

reformatorisk fløjaltertavle med

engelske alabastfigurer fra 1400-tal-

let. Umiddelbart under reliefferne,

der fremstiller scener fra Den hellige

Katarina af Alexandrias martyri-

um, ses de omtalte billedkritiske tek-

ster fra 1593. Fodstykket er fra

samme tid som inskriptionerne, og

nogle år senere er den store renæs-

sanceindramning tilføjet.
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ker, kirkegårde med mere, følgende udsagn (Rationale
I, 3, Neapler Ausgabe 1859, 23):

Effigiem Christi, qui transis, pronus honora.

Non tamen Effigiem, sed qvem designat adora.

Eneste forskel mellem Gammelstrup-teksten og Du-
randus’ ordlyd er således, at hvor der i Gammelstrup
står ”semper” (”altid”), siger Durandus ”pronus”
(”foroverbøjet”). Hos Durandus er der således tale
om, at det at ære billedet involverer, at man med sit
kropssprog udtrykker den rette andagt, svarende til at
den fra Det Andet Nikæakoncil i 787 nedarvede
græsksprogede billedteologi foreskriver ”proskynesis”.
Gammelstrup-teksten omfatter ikke dette fysiske ud-
tryk. Men begge tekster er enige om at sondre mellem
”at ære” (billedet) og ”at tilbede” (Gud). Herved til-
slutter de sig i høj grad billedteologien fra omtalte kir-
kemøde i 787, hvor der på græsk udtrykkeligt skelnes
mellem ”dulia”, der kan udvises over for det skabte, og
”latria”, der betegner den dyrkelse, der alene tilkom-
mer Gud.

Durandus-teksten har i øvrigt fundet anvendelse i
forbindelse med krucifikser flere steder rundt om i
Europa i 1600-tallet og 1700-tallet og senere. Denne
artikels forfatter er således bekendt med eksempler fra
Norge, Island, Polen, Tyskland og England. Den nor-
ske forsker Ragne Bugge, der beskæftiger sig med
”Effigiem …”-teksten i en fin artikel fra 1975 (Bugge
1975), omtaler ikke Gammelstrup og hæfter sig i øvrigt
ikke ved tekstvariationen pronus/semper.

En lidt mere billedskeptisk kommentar til et kruci-
fiks end den omtalte i Gammelstrup finder vi i Rød-
ding Kirke få kilometer nordøst for Viborg. I 1737 hav-
de Margrethe Dorthea Braes købt Rødding, Løvel og
Pederstrup kirker af kongen. Både i Rødding og Løvel
oprettede hun med kongens tilladelse skoler, der var
de første overhovedet i Nørlyng Herred. Til kirken i
Rødding gav hun omkring 1740 blandt andet en væl-
dig altertavle, hvis fodstykke (predella) forsynedes
med en tekst, der meget kuriøst giver mæle til det kru-
cifiks, der i dag hænger over indgangen til koret, men
som tidligere var anbragt på alteret:
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Her staar jeg Dum og Stiv, Guds Alterbord at ære.

Jeg er vel uden liv. Dog kand jeg andre lære.

Min Krop et livløst træ. Skønt Guld mig glinser paa.

Se til O Christen Siæl, du ej er ligesaa.

Naar du gaar her til Bords. Hvor Jesus er at finde.

I Viin og Drue Bloed. Mit Guld lad dig da minde.

At du har Troens Guld. Saa staaer vi begge vel.

Jeg med en malet Krop. Du med en salig Siæl.

Billedet forsvarer sig således med, at det kan belære
om visse forhold. Det er blandt andet klart, at der i
overensstemmelse med flere af 1500-tallets protestan-
tiske reformatorer sondres mellem ”levende billeder”
(mennesker af kød og blod skabt i Guds billede) og
”døde billeder” af træ og andre materialer formet af
menneskehånd. Billedets fysiske guld skal minde om
troens (åndelige) guld, og det vil formentlig være mis-
visende at kalde det et symbol, og endnu mere fejlag-
tigt at se det som udtryk for middelalderens før omtal-
te mystiske anagogiske tænkning. Ordene er således
en meget nøgtern indføring i den rette konfessionelt
betingede brug af billeder.

”Den usynlige Gud vi ære 
– Billeder vi kan undvære”

Samme Erik Pontoppidan, som stod for udgivelsen af
de to første bind af Danske Atlas og en god del af for-
beredelsen af de følgende bind, udgav i 1738 Sandhed
til Gudfrygtighed udi en forklaring til Luthers liden
Catechismus. Bogen skulle anvendes ved undervisning
i kirker og skoler i Danmark og Norge og efter vækkel-
sernes uro tilvejebringe enhed i tro og lære. Visse ste-
der nægtede luthersk ortodokst indstillede præster at
anskaffe bogen, men kongen accepterede ikke denne

ulydighed, og efterhånden vandt katekismus-forkla-
ringen indpas overalt. Dens betydning er derfor uom-
tvistelig, og den har da også en vis relevans i forbindel-
se med den altertavle, der skal omtales i det følgende.

I 1765 købte ejeren af Hald Kirke, Ditlev Mortensen
Kirketerp (1743-1792), en stor trefløjet altertavle fra
Sankt Mortens Kirke i Randers, der ligger få kilometer
sydvest for Hald. Denne tavle anskaffedes oprindeligt
til Helligåndsklosterkirken i år 1500, men kom altså i
1765 til Hald, efter at man i Randers havde fået en ny
og moderne tavle. Kirketerp nøjedes ikke med at lade
tavlen flytte, men lod den desuden forsyne med for-
skellige inskriptioner, hvoraf teksten på predellaens
sydside beretter om flytningen fra Randers til Hald:

”Anno 1765 haver denne Kirkes eiere, Ditlev Mortensen Kirke-

terp og hustru, Anne Rasmusdatter Brok, købt denne Altertavle

fra St. Mortens Kirke i Randers og ladet den hidfløtte samt for-

bedre og staffere paa deres egen Bekostning tillige med Præ-

dikestolen, Skrifte og Degnestolen Gud til ære og Kirken til ziir

og prydelse”.

Ditlev Mortensen Kirketerp var søn af en rig køb-
mand fra Hobro. Selv nedsatte han sig i Randers, hvor
han giftede sig ind i en stor købmandsslægt og efter-
hånden udvidede sin egen virksomhed betydeligt.
Han interesserede sig levende for handel i den store
stil, og hans skibe sejlede til fremmede egne som
Frankrig, Spanien og De Vestindiske Øer. Han opkøb-
te en del ejendomme rundt om i Jylland, blandt andet
hovedgården Dronningborg ved Randers. Kirketerp
havde en omfattende viden om agerbrug og andre
praktiske fag, hvorfor han ofte optrådte som rådgiver
for amtmændene. Som et ægte barn af sin tid interes-
serede han sig også for undervisningsvæsenet, hvilket
blandt andet udmøntede sig i opførelsen af en skole.

Også altertavlen i Hald vidner om storkøbmandens
ihærdige indsats i oplysningens tjeneste [Fig. 2]. På
fodstykket læses således tre små vers, der har til formål
at advare mod ”papistisk misbrug” af skulpturerne.
Under Madonna med barnet fremføres følgende syns-
punkt:

Maria hører ey vor Bøn

Vi kun tilbede hendes Søn
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Fig. 2 Altertavlen i Hald kirke, der er fremstillet i år 1500,

stammer fra Helligåndsklosterkirken Sankt Morten i

Randers. Da den kom til Hald i 1765, tilføjedes de i artiklen

omtalte tekster, der ses nederst på fodstykket. 
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Tavlens centrale fremstilling af Nådestolen – Gud
Fader med Sønnens martrede legeme – ledsages af
ordene:

Den usynlige Gud vi ære

Billeder vi kan undvære

Medens Den Hellige Martin fra Tours er placeret over følgende

manende oplysning:

St. Mortens Billed her maa staae

Apostlers Ord vi bygge paa

Indholdet i de tre vers er i fuld overensstemmelse med
tidens officielle teologiske retning, der kommer til

udtryk i ovenfor omtalte katekismusforklaring, Erik
Pontoppidans Sandhed til Gudfrygtighed fra 1734. Pon-
toppidan taler i sin bog blandt andet om Maria ”en
ren og from jomfru”, som dog ”ifølge sin natur havde
arvesynd” (stk. 408 og 409). Som teksten på Hald-tav-
len hævder, nytter det ikke noget at henvende sig til
hende i bøn: ”Hvem skal vi bede til?”, spørger Pon-
toppidan og svarer: ”Kun til den treenige Gud. For
kun Han kan høre og opfylde vor bøn” (stk. 553). Her
er der i høj grad tale om, at ikke alene Maria, men også
billeder af hende ganske har ændret funktion. Den ka-
tolske tro på, at bønnen, forrettet ved religiøse bille-
der, kan have en særlig virkning, er almindeligt kendt.
Ved en fremstilling af Madonna med barn a la den
omtalte i Hald har man således i før-reformatorisk tid
kunnet vinde et ikke ringe aflad. I sine Danske Skrifter
fra 1514 skriver teologen Christiern Pedersen (1480-
1554): ”Denne effterschreffne bøn skal læsiss for iom-
fru mariess billede i solgislen och haffuer Sixtus paue
den fierde giffuit alle som hende læse XI twsinde aar til
Afflad”. I 1700-tallet har billedet været tålt ”Gud til
Ære og Kirken til Ziir og Prydelse”.

I teksten under Nådestolen/Treenigheden på
Hald-tavlen tales udtrykkeligt om den usynlige Gud.
Således også hos Pontoppidan (stk. 337): ”Når Gud
således er et åndeligt væsen, har Han da ikke noget
legeme eller nogen skikkelse? Nej, for Gud er en ånd,
og de som tilbeder Ham, bør tilbede Ham i ånd og
sandhed”.

I den katolske tid har Nådestolen skullet fremhæve
indholdet i nadverofferet (”Se i det det offer, som Du
tog imod til forsoning”, som præsten udtrykker det,
når han henvendt til Gud i bøn frembærer offergaver-
ne) og tydeliggøre troen på den virkelige forvandling
af brød og vin, vise at det brød og den vin, som den
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Fig. 3 Altertavlen i Holstebro kirke, som den så ud i perio-

den fra 1757 til 1907.

Fig. 4 Altertavlen i Holstebro kirke, som den blev rekon-

strueret af konservator Eigil Rothe i 1907.
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celebrerende præst holdt frem til beskuelse og tilbe-
delse, og som kommunionsdeltagerne siden fik del i,
lige så virkeligt var Kristi legeme som den martrede og
korsfæstede krop, træskulpturen var et billede af. Man
har således haft lejlighed til at kontemplere den katol-
ske lære om på den ene side brødets og vinens sub-
stantielle/essentielle identitet med Kristi legeme og
blod, og på den anden side billedets formelle lighed
dermed.

Heller ikke i denne forstand kunne figuren længere
have sin gamle funktion. Katekismus-forklaringens
stk. 717:

”Er det således …, at brødet og vinen bliver forvandlet til Kristi

legeme og blod ved velsignelsen? Nej på ingen måde. Brød og

vin beholder sin oprindelige natur og bliver det samme som før.

For Paulus kalder det jo brød også efter velsignelsen. Og erfarin-

gen viser, at det kan mugne som andet brød. Foreningen mel-

lem det jordiske og det himmelske varer nemlig ikke længere

end brugen, medens sakramentet gives og nydes”.

Desuden var messens offeraspekt helt fjernet med
protestantismens indførelse. En væsentlig side ved
Nådestolens oprindelige teologiske og liturgiske funk-
tion overlevede således ikke Reformationen; men som
udtryk for troen på Kristi sonende, stedfortrædende
lidelse kunne motivet stadig gøre fyldest.

Teksten ved Sankt Mortens billede til højre i midt-
skabet kan minde os om, hvorledes man lærte, at ”selv
de helligste mennesker på bunden er syndere”, og at
”arvesynden er en stadig kilde til ydmygelse for dem”
(Pontoppidan, stk. 277). ”Apostles ord vi bygge på”,
står der på tavlen. Pontoppidan fremhæver gang på
gang Den Hellige Skrifts helt unikke betydning. Også i
katolsk tid rangerede evangelierne selvfølgelig over
kirkefædrenes skrifter; men hos Pontoppidan er der
ikke alene tale om en gradsforskel (st. 15): ”Skal vi da i
et og alt godtage Den hellige Skrift som eneste sande
og fuldkomne rettesnor for tro og liv? Ja, ubetinget!”
Stk. 16: ”Kan man da ikke grunde tro og liv på åbenba-
ringer, drømme, fornuften, andres autoritet og ek-
sempel, gammel hævd, ordsprog, vedtægter osv.? Nej,
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på den slags grunder man ikke sand tro og lydighed,
men tværtimod overtro, ugudelighed og selvvalgt
gudsdyrkelse, som er imod Guds vilje”. Luthers ”sola
scriptura”-princip (skriften alene) var således for
alvor slået igennem i tidens autoriserede danske kri-
stendom, hvor ordet stod over billedet som apostlen
over den kirkelige helgen.

Maria bliver til Jakob

Otte år før Ditlev Mortensen Kirketerps justering af
den middelalderlige altertavle i Hald blev der foretaget
langt mere omfattende ændringer af et andet billed-
skærerværk fra den katolske tid. I Holstebro Kirke var

man i besiddelse af en senmiddelalderlig nederlandsk
altertavle bestående af fem figursmykkede billedfelter
med fire motiver fra Jesu barndomshistorie arrangeret
omkring en skildring af Marias dødsleje. I 1757 blev de
fem relieffer pillet ud af det gotiske rammeværk og
indplaceret i en senbarok altertavle, bekostet af køb-
mandsenken Mette Juul [Fig. 3]. Ved Eigil Rothes
(1868-1929) restaurering i 1907 blev alle 1700-talsdele-
ne desværre fjernet, og reliefferne sat ind i en forenklet
rekonstruktion af den nederlandske tavle [fig. 4].
Desuden førte man med vidtgående konsekvenser det
centrale og største af billederne tilbage til den oprin-
delige ikonografi, nemlig Maria på dødslejet omgivet
af de tolv apostle [Fig. 5].

Dette motiv havde åbenbart virket for papistisk i
midten af 1700-tallet; men i stedet for at kassere bille-
det valgte man dengang at ændre lidt ved det. En smu-
le af Marias hage snittedes væk, og et stort skæg påsat-
tes i stedet. Det tændte lys, som apostlen Johannes
rakte til Maria, erstattedes med et scepter, så ”Maria på
dødslejet med de tolv apostle” var nu blevet til ”den
døende og spående Jakob, der overrækker Juda konge-
staven”, som det hedder i en beskrivelse fra 1871
(Frølund 1871 s. 152) [Fig 6]. Omkring det forvandlede
billede tilføjedes følgende tekst i 1757:

Jakob paa sit sottested

taler, og tolv sønner tier,

spaar om Silo, selv kun bier

efter Herrens Salighed

Gid jeg og i kamp og nød

maa i tro og haab ham ligne,

og hans død min sjæl velsigne

saa jeg faar en salig død.
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Fig. 5 Holstebro-tavlens centrale felt: Maria på dødslejet

omgivet af de tolv apostle.

Fig. 6 Holstebro-tavlens centrale felt, som det så ud fra

1757 til 1907: Jakob på dødslejet omgivet af sine tolv sønner. 
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Under de øvrige fire senmiddelalderlige figurgrupper
gjordes tilsvarende digteriske tilføjelser. Under bebu-
delsesscenen:

Engelen Maria fører

sligt et bud, som engle rører.

Under Jesu fødsel:

Rigest barn her fattig ligger

men berig mig usle tigger.

Jesu omskærelse forsynedes med følgende tekst:

Tidlig Jesu blod begynder

at forsone mine synder

medens kongernes tilbedelse ledsagedes af ordene:

Vise ofre dig frembære

jeg vil hjærtet dig forære.

Det eneste, der er tilbage af altertavlens 1700-talsdele,
er vistnok det store maleri, der har udgjort udsmyk-
ningens midtfelt. Billedet, der forestiller den korsfæ-
stede, var placeret lige over ”Jakob og hans tolv søn-
ner”. Det bærer en tekst, der vidner om tavlens davæ-
rende ikonografi:

Ak fordunklet Jacobs Stierne

Skiønt dog Herlighedens Glands

Ak hvor døde du dog Gierne

Ak sligt overgaar al Sands.

Inskriptionerne, der virker stærkt pietistisk farvede, er
måske forfattet af kirkens sognepræst Ebbe Clem-
mensen Kynde (1715-1789), der var gift med Catharine
Margrethe Brorson (1728-1784), en datter af den be-
rømte Hans Adolph Brorson (1694-1764) (Jensen 1944
s. 73). Det er vel ikke utænkeligt, at Kynde har hen-
vendt sig til sin svigerfar, der som biskop i Ribe 1741-
1764 også var hans biskop, for at få den store salmedig-
ter til at forfatte teksterne.

De ændringer, der i 1757 skete med Holstebro-tavlen,
er et højst kuriøst udtryk for et billedsyn, der som an-
tydet ovenfor ligger milevidt fra katolsk tradition.
Menigheden, der må formodes at have været vant til at
se på den gamle tavle, har så at sige fra den ene dag til
den anden skullet vænne sig til, at Maria havde fået
fuldskæg og dermed var blevet til Jakob, og at de tolv
apostle, uden at der var ændret noget som helst ved
deres fremtoning, var blevet til patriarkens sønner.
Det er en tydelig demonstration af billedets helt igen-
nem materielle karakter og mangel på hellighed, må-
ske med reference til Esajas’ Bog kap. 44, hvor vers 19 i
tidligere oversættelser sluttede med ordene: ” Skulle
jeg knæle for en træklods?”
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”Kampen om Næsbygård” var en populær Morten
Korch-film for nogle årtier siden. I oplysningstiden, i
anden halvdel af 1700-tallet, rasede en mindre lokal
kamp om godset i Danmark, ikke om et enkelt gods,
men om selve den plads, godset som institution skulle
indtage i samfundet. Kampen om godset var en væ-
sentlig del af oplysningstidens projekt om at sætte
spørgsmålstegn ved den herskende orden. Det var
den, fordi godset endnu i 1760’erne var et af de danske
samfunds bærende piller, som kun var blevet gjort
tykkere op gennem århundrederne. Over nogle årtier
kom toneangivende kræfter i samfundet til at mene, at
denne pille burde fjernes eller i hvert fald omformes til
ukendelighed.

I kampen om godset mødtes to moderniserings-
projekter. Det ene var nationaløkonomisk og gik ud
på at øge landbrugets produktion og produktivitet. I
anden halvdel af 1700-tallet fik landbruget over store
dele af Europa en opmærksomhed fra tidens økono-
miske tænkere, som det ikke havde været forvænt
med. 1600-tallets store økonomiske skole, ’merkantili-
sterne’, havde interesseret sig mest for international
handel, minedrift og protoindustri. Nye bevægelser,
de franske fysiokrater, de engelske liberalister og de
tyske kammeralister, viede landbruget større interes-
se. Fysiokrater og kammeralister så i landbruget på
den ene side selve ’moder-næringen’, det egentlige
fundament for økonomien, men på den anden side et
fundament, der var gået i forfald, og som i høj grad
burde og kunne forbedres.

Sådanne tanker fik større og større udbredelse i
Danmark. Udgangspunktet var her som så mange an-
dre steder en opfattelse af, at dansk landbrug lod me-
get tilbage at ønske. Sammenligningsgrundlaget var
især det engelske landbrug, der blev regnet for Euro-

pas førende (Christensen 1996 s. 53-96, 564-567, 581-83
m.fl.).

Det andet projekt var mere politisk. Man kan ikke
kalde det demokratisk – det ville heller ikke være mu-
ligt inden for det danske enevoldssamfund – men det
indebar alligevel et ændret syn på, hvordan de forskel-
lige samfundsgrupper under kongens herredømme
burde betragtes og forholde sig til hinanden og til sta-
ten.

Kampen foregik flere steder. Den rasede i den of-
fentlige debat, der netop så dagens lys i denne periode.
Den udkæmpedes i magtens korridorer og mødevæ-
relser. Og den foregik lokalt på det enkelte gods. Alt
det har Danmark til fælles med en række andre lande.
Det konkrete udfald af debat, lokale reformer og re-
formpolitik var dog med til at give det danske sam-
fund en farve, der har haft stor betydning til nyeste tid.

Landbosamfund og landbrug

Danmark var i endnu højere grad end de fleste andre
europæiske lande et landbrugsland i 1760. Da man i
1769 for første gang skrev den danske befolkning i
mandtal, var der omkring 800.000 indbyggere i det
egentlige kongerige Danmark. Heraf boede de 80% på
landet. Godt 30 år senere var befolkningen vokset til
en rund million, men landbefolkningens andel var
uændret.

Landbosamfundets eliter omfattede godsejere,
godsforvaltere og godsforpagtere på den ene side og
præster og degne på den anden. Resten udgjorde bon-
destanden. Reelt omfattede den flere sociale grupper –
de 60-70.000 gårdmandsfamilier, et nogenlunde til-
svarende antal husmandsfamilier, gårdmændenes tje-
nestefolk og aftægtsfolk, fattiglemmer med videre. I
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samtiden betød ordet ’bonde’ både medlemmer af
bondestanden i almindelighed og gårdmændene i
særdeleshed. Af dem har historikerne som oftest in-
teresseret sig mest for gårdmændene, og det er de med
rette blevet kritiseret for. Ikke desto mindre vil jeg
gentage fejlen her. Det var nemlig også mest bønderne
i den snævre betydning og deres forhold til godserne,
det handlede om i det sene 1700-tals samfundsdebat
og politiske processer.

Gårdmændene var ansvarlige for at drive det me-
ste af landets jord. Ca. en tiendedel af den danske ager-
jord blev drevet af 700-800 herregårde (eller ”hoved-
gårde” for at bruge tidens juridisk-landbrugsfaglige
betegnelse), som godsejerne enten drev for egen reg-
ning eller bortforpagtede for kortere åremål, mens
mellem otte og ni tiendedele blev drevet af de 60-
70.000 bondegårde. Endnu ved midten af 1700-tallet
havde herregårdslandbrug og bondebrug meget til
fælles. Egn for egn dyrkede store og små gårde nogen-
lunde de samme afgrøder i nogenlunde samme ræk-

kefølge (omdrift). Arbejdskraft, trækdyr og redskaber
var ikke bare lig hinanden, de var identiske. Det var
folk, heste, plove, harver og vogne fra bondegårdene,
der også udførte arbejdet på herregårdene som hoveri.
Der var derfor ikke nogen videre teknologisk forskel
på bondebrug og herregårdslandbrug, men der var en
økonomisk, ikke på trods af hoveriet, men på grund af
det. Netop fordi de underliggende fæstegårde leverede
folk og heste, skulle herregårdene ikke afsætte ret
meget af høsten til eget forbrug og kunne sælge det
meste.

Det var ganske anderledes på bondegårdene. Om-
kring 1770 kunne dansk landbrug brødføde de ca.
800.000 danskere og skaffe foder til de heste, der var
grundlaget for al landtransport. Til eksport var der et
beskedent overskud, der dog næppe svarede til mere
end 10-15% af det indenlandske forbrug. Sagt på en
anden måde gik mere end to tredjedele af nettohøsten
til at føde landbefolkningen selv og dens egne heste,
mens kun en tredjedel kunne trækkes ud. Af den kom
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uforholdsmæssig meget fra herregårdene. På bonde-
gårdene var der et overskud, men det var ikke stort.
Alligevel skulle det overskud dække en væsentlig del af
omkostningerne til kongen, hæren, kirken og gods-
ejerne. Bonden betalte skat til kongen, tiende til kir-
ken og landgilde til godsejeren.

Det kan ikke undre, at der ikke blev så meget mere
end det mest nødvendige til bønderne selv. Man
kunne finde bønder med sølvtøj, penge på rente og
gode besætninger. Men der fandtes mindst lige så
mange bønder, der ikke havde meget andet end til
dagen og vejen – og hvor selv det kunne knibe indi-
mellem. I dårlige høstår hændte det, at godsejerne
måtte uddele eller udlåne korn til bønderne. Meget
peger i øvrigt på, at danske bønder gennemsnitlig var
fattigere ved midten af 1700-tallet, end de havde været
først i 1600-tallet, hvor tiderne var bedre og skatter og
hoveri lavere (om bondeøkonomi: Jensen 2007 s. 19,
58-66, 109-122, 156-160 m.fl.).

Husmændenes plads i gods og landbosamfund var
mere marginal. De havde som regel ikke jord nok til at
forsørge sig ved, men måtte fægte sig frem gennem
dagleje, håndværk, fiskeri, hvor det var muligt, en
smule dyrehold og for nogles vedkommende også lidt
agerbrug. Omvendt var deres relation til godset også
løsere end gårdmændenes. De fleste husmænd var
ganske vist fæstere under godsejeren og dermed
underlagt de samme former for myndighed og for-
pligtelser som gårdmændene, og det var ikke sjældent
husmænd, der blev taget til at være soldat. Men hus-
mænd betalte forholdsvis lidt i skat og landgilde, og i
1700-tallet betød deres hoveri heller ikke meget. Huse
og husmænd var derfor mindre vigtige for godserne
end gårde og gårdmænd.

Gud, Konge og Herremand

De fleste danskere levede under en treenig øvrighed af
Gud, Konge og Herremand. De krævede alle både
anerkendelse og lydighed og mere materielle ydelser af
bønderne. Den lutherske statskirke var så godt som
enerådende, og den religiøse verdensfortolkning så
dominerende, at man stadig slog op i Bibelen for at
finde vejledning, når der skulle laves lovgivning på
”moralske” områder. Kirken var ganske vist blevet
langt mindre bastant og hård i sin religionsfortolk-
ning end i 1600-tallet. Hekseforfølgelser stod ikke på
dagsordenen mere. Men religionen som sådan var sta-
dig det selvfølgelige udgangspunkt for fortolkningen
af verden for de fleste, og kirken var en autoritet, man
på mange måder skulle indordne sig under. Og rent
kontant skulle der ydes tiende og offer til præsten.

Den enevældige konge var den vigtigste verdslige
autoritet, som det stadig var meget vanskeligt eller
ligefrem farligt at stille spørgsmålstegn ved. På papiret
var den danske enevælde blandt de mest fuldkomne
eller ubegrænsede i Europa. Egentlige repræsentative
organer, som kongen var forpligtet til at konsultere,
fandtes knap. Derimod var der en veludviklet adgang
for folk til at skrive til kongen og forelægge ham deres
sag. På den måde kunne kongen – eller i praksis mini-
stre og embedsværk omkring ham – følge med i opini-
onen, holde et øje med embedsmænd og andre autori-
teter rundt om i landet og sikre sig opbakning ved i et
ikke ringe omfang at imødekomme de mange anmod-
ninger. Bondebefolkningen var udsat for en massiv
propaganda for kongen, især gennem præsterne. Det
var der nok også brug for. Bønderne skulle betale skat
til kongen, og hans krav var ikke små. Den enevældige
konge havde et embedsapparat, dels i København og
dels ude på landet. Bortset fra præsten, som til dels
kan anskues som en statsembedsmand, så bønderne
ikke meget til embedsmændene.

Mere nærværende var for det store flertal af land-
befolkningen en tredje autoritet: Herremanden eller
godsejeren. I 1682, hvor vi har præcise tal, ejede priva-
te godsejere 63% af landets jord. Gennem de næste
knap 100 år steg andelen yderligere gennem udsalg af
krongods. Sidste store runde kom 1764-1775, hvor det
meste af det omfattende krongods på Falster, Syd-
sjælland, Møn, ved Slagelse og Korsør, ved Odense og
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omkring Randers og Skanderborg gik over på private
godsejeres hænder. Resultatet var, at op mod tre fjer-
dedele af landets jord i 1775 hørte under private gods-
ejere. Det meste af resten tilhørte kongen eller nogle
institutioner, der også fungerede som godsejere.

For de mange bønder og husmænd med familier
og tjenestefolk, der boede på de private godser, var
forholdet til godsejeren vigtigt og mangesidigt. Det
byggede på to grundpiller. Den ene var det forhold, at
godsejeren var ejer af den jord, bønder og husmænd
boede på, og de fleste steder i landet også af de bygnin-
ger, de boede i. Bønder og husmænd var fæstere. Det
betyder i princippet blot lejere, men fæstet havde ud-
viklet sig til en særlig form for leje, der var reguleret af
love og sædvaneret. Den jord og de ejendomme, der
traditionelt var blevet bortfæstet, skulle også fremover
bortfæstes. Godsejeren kunne som hovedregel ikke
nedlægge gårde og inddrage jorden under andre be-
drifter. Fæstegårde og -huse skulle bortfæstes på livs-
tid og til en årlig afgift, landgilden, som i princippet lå
fast og havde gjort det siden slutningen af middelalde-
ren. Kun ved selve fæstetiltrædelsen var der tale om en
(delvis) fri forhandling, hvor godsejer og fæstekandi-
dater forhandlede om, hvem der skulle have gården,
og hvor meget der skulle betales i såkaldt indfæstning,
som var et éngangsbeløb. I første halvdel af 1600-tallet
kunne det dreje sig om store beløb. I 1700-tallet var
billedet mere broget, og sommetider faldt indfæstnin-
gen helt bort, fordi tiderne var dårlige. I stedet søgte
godsejerne at øge deres muligheder for at tvinge karle
til at fæste gård.

Bønderne skulle også gøre hoveri for godsejeren,
eller mere præcist: bondegården skulle stille folk og
heste. Det var nemlig oftest karle og piger, der blev
sendt på hoveriarbejde. Hoveriet kan ses som en del af
lejeafgiften, men modsat landgilden var hoveriet før
1769 ikke begrænset af regler og sædvaner. Godsejeren
kunne kræve det hoveri, han fandt for godt. Det hæn-
ger sammen med, at hoveriet ikke kun udspringer af
selve jordeje-forholdet, men også af den anden side af
fæstevæsenet, som man kalder værnsforholdet eller
herre-tjener-forholdet.

En fæstebonde eller fæstehusmand havde nemlig
et helt andet forhold til godsejeren end en lejer af en
bylejlighed havde til sin udlejer. En fæstebonde var sin
godsejers tjener, og godsejeren var bondens herskab

eller husbond. Bonden skulle være sit herskab ”hørig
og lydig”. Til gengæld var han i princippet under
godsejerens værn eller forsvar. Det havde oprindelig
haft den kontante betydning, at godsejeren skulle
beskytte bonden mod voldelige overfald, men nu var
der mere tale om en form for juridisk og social beskyt-
telse. En del af denne juridiske autoritet var skifte-
myndigheden, som indebar, at det ved en bondes død
var godsejeren, der lod boet vurdere og stod for at for-
dele eventuelle aktiver. De fleste godsejere havde hals-
og håndsret over deres bønder. Det betød, at de skulle
forfølge lovovertrædelser og eksekvere domme, og
godsejeren indkasserede selv de bøder, hans bønder
måtte blive idømt. Hertil kommer, at den enevældige
stat havde skudt godsejeren ind som mellemled mel-
lem sig og bønderne. Statens vigtigste krav var solda-
ter og skatter. Begge krav blev især stillet til bønderne,
men det var godsejerne, der havde ret og pligt til at
indkræve dem. Og godsejeren var nødt til at være nid-
kær, for han hæftede selv for skatterne fra sine bønder.
Den side af opgaven var endda forøget i 1762. Under
en storpolitisk krise havde regeringen for at fylde
statskassen valgt at opkræve en kopskat (Kopf-skat –
skat pr. hoved) med et fast beløb pr. voksen, uanset
indkomst og formue. Også det blev overladt til gods-
ejerne. Det var en ganske vigtig udvidelse af deres op-
gaver. De skatter, godsejerne ellers havde indkrævet,
hvilede på jord, og godsejerne skulle derfor kræve
dem op fra bønder og husmænd, som var fæstere.
Men kopskatten hvilede også på tjenestefolk og så-
kaldte inderster, det vil sige folk, der boede som lejere
hos bønder og husmænd. Godsejerne fik nu langt
mere med dem at gøre end før. Opgaven var i øvrigt
meget ubehagelig, da den i ikke ringe grad bestod i at
kræve penge fra folk, der ikke kunne betale, eller alter-
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gården viser, at dette gods var en egen retskreds, et birk,

hvor godsejeren udnævnte dommeren.
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nativt vælte det over på andre, som i forvejen har ople-
vet fattigfolk på gården og i landsbyen som en byrde,
men nu endda skulle betale skat af dem! Endelig var
den mandlige befolkning siden 1733 stavnsbundet til
det gods, den var født på. Kun mod betaling kunne
man få lov til at flytte – ellers var man bundet til at
søge lykken inden for de muligheder, man kunne
finde på godsets område.

Alt i alt betød det, at bonden mødte sin godsejer
eller hans repræsentant, som var ved at skifte navn fra
foged til forvalter, i utallige sammenhænge – når der
skulle overtages en gård, når der skulle ydes hoveri,
når der skulle betales landgilde og skatter, og når der
skulle udskrives soldater. Det kunne også være gods-

ejeren, man gik til for at bede om støtte, hvis man var i
nød, og man tyede ofte til at lade forvalteren repræ-
sentere sig, hvis man blev anklaget ved tinget af folk
udefra. Alt det gjorde, at godsejeren fyldte meget i
bondens verdensforståelse.

Godsejermagten var reguleret af lovgivningen,
men alligevel vilkårlig på mange punkter. Godsejeren
bestemte selv, hvem der skulle have gård og i nogen
grad også på hvilke vilkår. Godsejeren havde stor ind-
flydelse på, hvem der skulle springe soldat, og det var
et håndfast magtmiddel, da soldatertjenesten kun
ramte et mindretal, men var frygtet og hadet af bøn-
derkarlene. Det var op til godsejeren, hvem der skulle
yde hvor meget hoveri hvor og hvornår, om end man
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her stort set fordelte det jævnt over de fleste bønder af
den enkle grund, at der skulle meget hoveri til. Når en
bondes fæsteperiode afsluttedes ved død eller fraflyt-
ning, var det godsejeren, der vurderede bygningerne
og bestemte, om der skulle rejses krav for mangelfuld
vedligeholdelse. Det er påvist, at det var en hane, der
kunne skrues på, så godsejerens krav kunne stige med
mængden af aktiver i boet. Godsejeren havde indfly-
delse på folks erhvervsmuligheder og kunne forlange,
at de unge søgte tjeneste på gårdene, hvis man mente,
at der manglede folk. Visse godsejere valgte omvendt
at straffe besværlige bønder ved at forhindre dem i at
få tjenestefolk.

Vilkårligheden bestod dog også i, at godsejeren
kunne behandle den enkelte bonde bedre, end bonden
strengt taget havde ret til. Når bønder og husmænd
blev taget i lovovertrædelser, kunne de ”give sig i her-
skabs minde” – det vil sige lade sagen behandle af her-
skabet uden om retten og derved ofte opnå en nedsat
bøde. Dette søgte statsmagten ganske vist at stoppe i
1700-tallet. Først og fremmest lå der en overvældende
godsejermagt i det forhold, at de færreste bønder kun-
ne opfylde deres forpligtelser i de første to tredjedele
af 1700-tallet. De fleste var det meste af tiden bagud
med et eller andet – skat, landgilde, tiende. Hoved-
forklaringen er skattetrykket, der var steget så meget i
løbet af 1600-tallet, at kongen typisk krævede tre-fire
gange så meget i skat, som godsejeren gjorde i landgil-
de. I alle tilfælde var det imidlertid godsejeren, man
skyldte, da skat og ofte også dele af tienden blev op-
krævet af ham. Bønder var derfor afhængige af, at
godsejeren viste langmodighed. Det gjorde han som
regel, for han kunne godt se, at bønderne faktisk hav-
de svært ved at skaffe pengene, men omvendt betød de
konstante restancer, at godsejerne så at sige altid havde
noget på en bonde, og hvis bonden blev for besværlig,
kunne godsejeren vælge at rejse sine krav og få bon-
den sat fra gården.

Denne samfundsorden er blevet kaldt ’feudal’, for-
di den opfattede samfundet som bestående af herrer
og tjenere, eller ’patrimonial’, fordi godsejeren ansås
for at være en slags far for sine undergivne. Den var
udviklet over århundreder fra middelalderen, men
den kulminerede først under enevældens første hun-
drede år, ja egentlig først med indførelse af kopskatten
i 1762 og salget af krongodset på blandt andet Falster

og omkring Vordingborg i 1774-1775. Aldrig før havde
så mange mennesker været under private godsejere,
og aldrig før havde godsejeren haft med så mange
sider af sine bønders liv at gøre – i hvert fald ikke så
langt tilbage, vi ved noget om det (Porskrog Rasmus-
sen 2004 s. 169-171, 201-206; Henningsen 2006 s. 175-
181 og 232-82; Birgit Løgstrup 1983 og 1987).

Historikeren Peter Henningsen har påpeget, at der
til dette samfund traditionelt hørte en særlig patriar-
kalsk godsejerholdning. Godsejeren følte sig i dette
traditionelle univers som en far for bønderne, som
han derfor havde ret og pligt til at bestemme over, men
også drage omsorg for (Henningsen 2006 s. 478 ff.).
Godsejer Jens Bruun Neergaard (1742-1788) argumen-
terede i 1768 i en indberetning til myndighederne for,
at fæstebønder var bedre stillede end selvejerbønder,
fordi de kunne regne med hjælp fra den omsorgsfulde
godsejer:

”Men af erfarenhed kan sige det, at selvejerbønder andensteds

(jeg vil ikke tale om nogle få i særdeleshed, der enten ved arv

eller giftermål er komne til velstand) er langt slettere end hover-

ibønder, thi når for dem indfalder misvækst, mister kreaturer-

ne, eller anden ulykkelig tilfælde for dem indtræffer, har de in-

gen at søge hjælp hos, og er som får uden hyrde, hvorfor den

sletteste hoveribonde meget bedre kan tåle en og anden slags

vanlykke end en god selvejerbonde. Som enhver proprietærs

timelige velfærd består i hans bønders gode medfart og behand-

ling, da om en bonde indløber nogen ulykkelig hændelse, må

proprietæren straks søge at hjælpe sådan en til rette …” (Mo-

gensen og Olsen 1984 s. 235 f.).

Får og hyrde var denne godsejers billede på bønder og
herremand. Henningsen viser, at man i datiden talte
om gode, faderlige godsejere på den ene side og bon-
deplagere på den anden, hvor den første slags havde
bøndernes velfærd for øje, mens den sidste søgte at
drive alle krav hårdt igennem – og derved, mente
mange, ødelagde først bønderne og så sig selv. Han
mener dog også, at der i samtiden var en brydning
mellem en traditionelt patriarkalsk tænkende gods-
ejer på den ene side og en mere økonomisk tænkende,
der var fokuseret på at øge sin indkomst og ikke var
præget af samme følelse af omsorg for bønderne. Han
mener, at det især var borgerlige godsejere, der tænkte
sådan, og at de ofte havde et særligt negativt syn på
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bønderne. Som eksempel nævner han den fynske
godsejer Jens Lange (1707-1790), der i 1765 ligefrem
udgav et skrift om sit syn på landbosamfundet. Hvor
de fleste andre godsejere i datiden argumenterede for,
at de var rimelige og moderate over for bønderne, ar-
gumenterede Lange for, at bønderne skulle holdes til
ilden. Eftergivelse af landgilde, forstrækning med
korn og nedsat hoveri motiverede kun bonden til at
være doven, drikfældig og efterladende (Henningsen
2006 s. 478-523).

Etnologen Palle Ove Christiansen har argumente-
ret for, at bønderne på deres side reagerede på det feu-
dale system på to måder. Et mindretal blev ”stræb-
somme”. De stræbte efter at betale enhver sit og for at
øge deres økonomiske muligheder ved at holde ekstra
kvæg og leje græsning af naboerne. En anden gruppe
blev derimod ”fatalister”. De levede fra hånden og i
munden, betalte så meget af afgifter og skatter, at de
som regel ikke blev sat fra gården, men omsatte ellers
et overskud, der måtte opstå, i øl og lystigt samvær. De
stræbsomme arbejdede langsigtet på at bedre deres
kår. Fatalisterne troede ikke på det og søgte at få så
meget ud af det som muligt, mener Palle Ove Chri-
stiansen (Christiansen 2004 s. 17-53).

Historikeren Claus Bjørn har peget på, at bønder-
ne accepterede systemet i det daglige, når en vis balan-
ce blev holdt, men at de særligt reagerede mod nye
krav, og i øvrigt havde deres egen opfattelse af, hvor-
når en godsejer var uretfærdighed. Han viser samti-
dig, at bønderne havde en hel række måder at søge at
mindske trykket på. Dårligt hoveriarbejde og sen-
drægtig betaling af afgifter kunne være en form for
passiv modstand. Bønderne vidste at benytte sig af
bønskrifter til både herremand og konge, og de greb
indimellem også til klager, retssager eller direkte lydig-
hedsnægtelse. Men mødt med hård og resolut mod-
stand veg de som regel. Erfaringen havde lært dem, at
man skulle prøve mulighederne af, men at det ikke
nyttede at sætte hårdt mod hårdt (Claus Bjørn 1981).

Der er forskelle i historikernes opfattelse af syste-
met, som der er forskelle i de samtidige beskrivelser.
Men i hovedsagen var godset et system af herskab og
underordnede, og det prægede begge parters tænk-
ning og handlinger.

Begyndende omstilling af godserne

For landbosamfundet var tiden mellem ca. 1750 og
1788 en brydningstid. På den ene side styrkedes den
feudale samfundsorden. Det er allerede nævnt, at sta-
ten solgte omkring halvdelen af sine jordbesiddelser
på den måde, der førte til oprettelse af nye godser, og
at kopskatten fra 1762 betød øget godsejerindflydelse
over for nye grupper i landbosamfundet. Men para-
doksalt nok betød mange af tidens bestræbelser på at
gøre landbruget mere moderne og effektivt også en
skærpelse af det herskende godssystem.

Landets stærke mand i Frederik V’s regeringstid
(1746-1766), overhofmarskal A.G. Moltke (1710-1792),
mente allerede i 1746, at der var store muligheder for
at forbedre dansk landbrug. Tidens store forbillede på
det økonomiske område var England. Engelsk land-
brug var klart foran Danmark i arealproduktivitet,
altså høst pr. hektar, men det var endnu mere foran i
arbejdsproduktivitet, altså høst pr. arbejdstime inve-
steret i landbruget. Engelsk landbrug nød godt af
nogle fordele, man ikke kunne overføre til Danmark –
et lidt mildere klima og et nærliggende, stort og meget
købedygtigt marked i London og efterhånden også i
andre egne af riget. Men det var også slående, at det
engelske landbosamfund var helt anderledes indrettet.
Hoveri var ophævet for længe siden, landsbyfællesska-
bet var ved at være opløst de fleste steder, der var ret få
feudale elementer i godsejermagten, men til gengæld
havde godsejerne fri rådighed over jorden.

En omstilling til engelske forhold ville kræve me-
get omfattende ændringer af samfundet. Det kan der-
for ikke undre, at man i første omgang så andre steder
hen efter forbilleder. Moltke og mange andre danske
godsejere fandt dem i Mecklenburg og dele af Slesvig
og Holsten, og her herskede et godssystem, hvor
hovedgårdene på den ene side var drevet på en mere
moderne og produktiv måde end den danske i form af
en højere opdyrkningsprocent, et andet og bedre sæd-
skifte og omdriftssystem og især i Holsten større
kvægbesætninger og bedre udnyttelser af græsmar-
kerne. Men på den anden side kom det meste af ar-
bejdskraften fra et enestående tungt hoveri leveret af
en livegen bondebefolkning (Porskrog Rasmussen
2003 s. 566-569).

Det var langt hen ad vejen det system, mange dan-
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ske godsejere kopierede i det små i 1760’erne og
1770’erne med A.G. Moltke som pioner. Hovedgår-
denes marker blev lagt om efter holstensk og mecklen-
burgsk forbillede, men produktionen skete stadig ved
hoveriarbejde fra bondebefolkningen – i praksis først
og fremmest fæstebøndernes karle og piger. Hoved-
gårdene blev på den måde mere produktive og mere
teknisk ”moderne”, samtidig med at godserne blev
mere feudale, fordi de blev mere afhængige af hoveri.

Hovedgårdenes modernisering betød derfor ofte
øgede byrder for bondebruget. Samtidig kunne bøn-
derne ikke bare selv følge trop i omlægningerne, hvis
de ville. De fleste danske bønder boede i landsbyer
med landsbyfællesskab. Det betød, at hver bonde hav-
de sin jord fordelt på et meget stort antal enkelte

strimler (agre) ud over bymarken, typisk 50-100. Han
var derfor i høj grad bundet af at følge samme sæd-
skifte og arbejdsrytme som naboerne. Endnu mere
kollektiv var udnyttelsen af den del af bymarken, der
lå i græs. Her græssede alle landsbyens dyr sammen.
Hver bonde havde ret til at sætte dyr på græs i forhold
til, hvor meget jord han havde, men han kunne ikke
selv bestemme, hvilke dyr der skulle gå hvor, og hvor-
når de skulle græsse. Landbohistorikeren S.P. Jensen
har beregnet, at det gav en ekstrem dårlig udnyttelse af
græsmarkerne (Jensen 2007 s. 58-63 og 110-119).

Det er omstridt, hvor snærende bånd dette fælles-
skab bandt bønderne ind i. En del nyere forskning har
påpeget, at der var tilpasningsmuligheder inden for
det, og at det ikke var så stillestående, som det blev skil-
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dret af reformtilhængere i samtiden og de fleste land-
bohistorikere i eftertiden. Det har dog været svært at
finde holdepunkter for, at der skete virkelig væsentlige
nybrud før udskiftningen. Produktionen kunne nok
udvides inden for de gamle rammer, men næppe mere
end befolkningen steg (Jensen 2007 s. 56).

Det er også omstridt, hvor indstillede bønderne
var på at gøre noget ved det. Som nævnt mente mange
godsejere og andre iagttagere i datiden, at bønderne
var konservative og dovne. Historikeren Peter Hen-
ningsen mener, at dette rummede en sandhed, selv om
det bør fortolkes lidt anderledes. Efter hans opfattelse
var bønderne præget af at leve i nuet og af en grund-
læggende tro på, at goderne var begrænsede, og de
havde mistillid til forandringer (Henningsen 2006 s.
915 ff. m.fl.). Mere økonomisk orienterede landbohi-
storikere har derimod overvejende ment, at i hvert
fald en del af bønderne var indstillede på modernise-
ring, hvis de kunne komme til det (Jensen 2007 s. 170-
174, 175-179 m.fl.).

De, der havde mistro til bøndernes evner, mente
dog at få det bekræftet ved, at nogle forsøg på at om-
lægge godser i en anden retning ikke var nogen stor
succes. På Gjorslev gav etatsråd Christian Linden-
crone (1703-1772) bønderne arvefæste og erstattede
hoveriet med en højere pengeafgift. Men bønderne
var ikke umiddelbart begejstrede, og det kneb i høj
grad med at få pengene ind (Jensen 2007 s. 153-174).

Kritik af den herskende orden

I årene mellem 1750 og 1780 synes hovedudviklingen i
hvert fald på øerne at have været, at hovedgårdene
ikke sjældent udvidede og moderniserede driften,
mens bondebruget kun ændrede sig lidt. I Vestjylland

var udviklingen noget anderledes. Her købte ganske
mange bønder ved samme tid deres gårde til selveje.

Men samtidig begyndte samfundsdebatten at stille
spørgsmålstegn ved den herskende orden. I 1755 ind-
bød Moltke til, at folk kunne indsende forslag til land-
brugets forbedring, og i 1757 nedsattes den første land-
bokommission. Gennem det næste halve århundrede
gik en strøm af skrifter og tidsskriftindlæg om landbo-
forhold over landet. Vigtige fora for debatten var i
begyndelsen tidsskrifterne Danmarks og Norges økono-
miske magazin og Den patriotiske tilskuer. Netop i for-
hold til landbosamfundet blev der givet mere los i
debatten, end når det gjaldt Gud og kongen (Jensen
1936 s. 20-35). De danske debattører delte en fælles
opfattelse af, at det danske landbrug ikke var noget at
prale af. Men i oplysningstidens ånd blev dette negati-
ve syn på de herskende forhold ledsaget af en tro på, at
fremskridt var muligt. Når fremskridtet ikke kom i
bondelandbruget – og det var stort set alle enige om –
måtte det skyldes, at noget var galt indrettet. Mange
pegede på de driftsmåder og teknikker, dansk land-
brug brugte. De fleste iagttagere var også enige om, at
nye sædskifter og nye redskaber kun for alvor kunne
indføres, hvis man fik brudt helt eller delvist med den
ramme, landsbyfællesskabet dannede. Der var mange
diskussioner om, hvordan det kunne gøres, hvem der
skulle bære omkostningerne osv. At opløse fællesska-
bet var en omfattende og bekostelig opgave, og det be-
tød et ændret og mindre tæt forhold mellem bønderne
indbyrdes. Bøndernes egne reaktioner var forskellige.
Især i begyndelsen var der en del skepsis, men med
årene blev flere og flere bønder selv ivrige for at få gen-
nemført udskiftning. Og i den debat, som samfundets
højere lag førte, var der nok praktiske betænkeligheder
over for, hvordan en udskiftning kunne gennemføres,
men ikke mange principielle forsvar for fællesskabet.

Udskiftning berørte de vandrette relationer i land-
bosamfundet mellem de enkelte bønder, men de lod-
rette forhold, der var kernen i den feudale samfunds-
orden, blev ikke nødvendigvis udfordret af udskift-
ning, nye sædskifter og nye plove. Bønder i udskiftede
landsbyer kunne sagtens gøre hoveri og være stavns-
bundne.

I koret hørte man imidlertid også røster, der sagde,
at fejlen lå i selve godsets feudale orden. En del indlæg
kredsede om, at bønderne var ”ufri” og gjorde det til
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problemets kerne. Heri ligger et afgørende brud med
den feudal-standsmæssige tænkning, der havde været
samfundets grundvold siden middelalderen. Den byg-
gede netop på, at der ikke bare var, men at der også
skulle være forskel på folk, og at nogle var ”frie”, og
andre var ”ufrie”.

Et ofte fremhævet indlæg blev leveret i 1761 af regi-
mentsskriver Niels Schelde, der selv var bondesøn.
Han mente, at vilkårene for bondestanden var så tryk-
kende, hvor man ”bindes til godset fra vuggen til ligki-
sten”, at ”en barselkone i stedet for at glæde sig, når
hun føder en søn, bejamrer sin skæbne og Gud give, at
det ikke var sandt, hvad der siges: at der skulle være de
bønderkoner, som bruge skøgemiddel for at hindre
frugtbarhed eller dræbe fosteret”. Schelde krævede
stavnsbåndet ophævet og afgifter og hoveri reguleret
(Jensen 1936 s. 23 f.). Den feudale og vilkårlige gods-
ejermagt skulle altså enten afskaffes helt eller reguleres
af retsregler og aftaler. Også andre begyndte at udtale
sig på en måde, hvor grunden til ulykkerne ikke var
bøndernes natur, deres dovenskab, drikfældighed,
konservatisme og ”fortrædelighed”, men den måde
godserne var indrettet på.

Opgøret med den feudale orden vandt indpas på
Christiansborg og i centraladministrationens røde
bygning. Den schweizisk fødte teolog Salomon Rever-
dil (1732-1808), der fungerede som lærer for Christian
VII (1749-1808) og fik politisk indflydelse, da denne
blev konge i 1766, skrev senere i sine erindringer, at
han i prinsens fransktimer havde taget ordet ”corvee”
– hoveri – op og forklaret, at det indebar et hårdt tryk
for bønderne. I en officiel erklæring fra 1767 betegne-
de han den herskende orden som ”barbarisk i sin
oprindelse”, og senere samme år talte han om bønder-
nes ”slaveri” (Jensen 1936 s. 48-50).

Større betydning end Reverdil fik juristen Henrik
Stampe (1713-1789), der i en menneskealder blev en af
de centrale skikkelser i centraladministrationen, og
som fik afgørende indflydelse på dansk lovgivnings
modernisering ud fra oplysningsidealer. Stampe var
også med til at svække kirkens og religionens indfly-
delse på den almindelige lovgivning, men ikke mindst
vendte han sig gennem mange år mod det herskende
godssystem. I et brev, som angiveligt er fra 1757, men
som først blev offentliggjort af Stampe selv en del år
senere, skrev han:

”Det er en almindelig sætning, som næsten alle erfarne land-

mænd tilstår, at en fri og velhavende bonde, når han må gøre

hoveri, bliver inden kort tid ødelagt. Grunden dertil er let at

begribe. En fæstebonde, som er fri for hoveri, er at anse som

middelpunkt mellem en hoveribonde og en selvejerbonde. Så-

dan en bonde regeres af forskellige og modsatte sindsbevægel-

ser. På den ene side findes der hos ham en lyst til at stræbe og

samle noget, men denne lyst svækkes ved en slags koldsindighed

og efterladenhed i at forbedre hans i fæste havende gård, hvorpå

han næppe anvender enten tid eller arbejde eller omkostning,

da han tror, at det ikke er ham selv og hans, men fremmede, som

deraf har fordelen. Får sådan en bonde en gård til eje og bliver

selvejerbonde, tager lysten til at stræbe overhånd”.

Stampe anerkendte i virkeligheden, at de fleste bønder
var efterladende og lidet stræbsomme, som det så ofte
var hævdet af godsejere og andre, men han lagde skyl-
den på systemet, ikke på bøndernes natur. Hoveriet
stod særlig for skud, men Stampes egentlige ideal var
et samfund af selvejere, som det hedder i samme tekst:

”Da jeg er af den mening, at ejendomsret har en stor virkning

hos en bonde eller jordbruger, og tror, at den bonde, som, mens

han er fæstebonde, næppe er i stand til at betale sin årlige land-

gilde, derimod, når han er blevet ejendomsbonde, bliver ej alene

i stand til årligt at indbetale langt mere, men og desuden at

samle penge; så har jeg ofte tænkt over, hvorledes man i

Danmark skulle begynde det for efterhånden at få alt flere og

flere ejendomsbønder (citeret efter Jensen 1936 s. 54 f.).

På linje med Stampe var en af de tidligste markante
deltagere i den offentlige debat, Sorø-professoren Jens
Schelderup Sneedorff (1724-1764). Ganske vist aner-
kendte Sneedorff i princippet den herskende sam-
fundsorden, hvor han tilkendte adelen en berettiget
plads som embedsmænd og godsejere, men det skin-
ner igennem, at han helst ville have et landbosamfund
uden godsejere. Bonden var allerede en ”nyttig” stand,
men ikke en ”lykkelig” stand, men det kunne bonden
blive, hvis han fik, hvad Sneedorff betegnede som
menneskelige og borgerlige rettigheder, nemlig ”fri-
hed og ejendom”. I Sneedorffs tanker var det altså ikke
kun friheden, det handlede om. ”Giv bonden selv en
ejendom, og han skal ikke mere behøve formyndere
end andre folk …”, skrev Sneedorff. En virkeliggørelse
af det ideal ville ikke blot betyde en ophævelse af
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godsejermagtens feudale karakter, men en afskaffelse
af godserne som sådan. I praktisk politik modererede
han dog sine forslag til, at bonden burde have person-
lig frihed, og at de ubestemte afgifter, hoveri med
videre burde være regulerede ved lov. Hermed var han
på linje med Schelde og Stampe (Jensen 1936 s. 28-30).

Selveje eller reformerede bønder

Schelde, Sneedorff, Stampe og Reverdil repræsenterer
debattens første runde i 1760’erne og begyndelsen af
1770’erne. Der blev i nogen grad lagt låg på under det
konservative Guldberg-styre, der herskede 1772-84, og
som blandt andet genindførte den censur, der var
ophævet under Struensee (1737-1772). Men fra 1784 fik
debatten atter frit løb, og nu tog angrebene på den feu-
dale godsejermagt til. Samtidig blev der taget fat på en
ny runde af reformer. Centrale skikkelser var stor-
godsejeren greve Christian Ditlev Fr. Reventlow (1748-
1827), der som leder af Rentekammeret (tidens finans-
ministerium) blev ansvarlig for landbospørgsmålet,
dels juristen Christian Colbiørnsen (1749-1814), der i
1786 blev sekretær for Den Store Landbokommission,
der blev nedsat det år under Reventlows ledelse. At
Reventlow havde fornemmet, at den borgerlige
offentlighed var med ham, fremgår af, at han beslutte-
de, at kommissionens forhandlinger skulle offentlig-
gøres. Reformpolitikerne ønskede at bruge offentlig-
heden som medspiller.

Den borgerlige, norskfødte jurist Colbiørnsen teg-
nede i en betænkning et billede af et oprindeligt sam-
fund med frihed og lighed:

”I oldtiden var Danmarks bønder et frit folk. Landets jorder var

uddelte i bolslodder blandt beboerne; disse havde fuldkommen

ejendomsret, vare frie borgere, og ingen, uden lovene og statens

øverste magt, undergivne” (citeret efter Bjørn 1995, s. 72).

Som tidligere Stampe lod Colbiørnsen dette munde
ud i reformforslag, der ikke fjernede godserne som
sådan, men blot ville afskaffe nogle af godsejerens
magtbeføjelser, specielt skiftemyndighed og stavns-
bånd. Men der kan ikke være tvivl om, at et samfund
af frie selvejerbønder var idealet.

Den aristokratiske storgodsejer Reventlow havde
ikke overraskende et ideal, der gav mere plads for
godsejerne. Men også han var optaget af at give bøn-
derne ’frihed’ og mente, at det måtte indebære en væ-
sentlig indskrænkning af den feudale godsejermagt,
han også selv udøvede. Det berømteste udtryk for den-
ne frihedstanke finder man i det brev, han skrev til sin
søster, da Den Store Landbokommission var nedsat:

”Der ligger skrammelet, lænkerne, ågene, teglovnene, de lange

piske, træhestene, de spanske kapper, væk er de. Hurra, hurra,

hurra, råb, råb det højt imod mig, at vores stemmer kan mødes

der, hvor de høje herrer med blå bånd sidder og korser sig over

miraklet”.
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Fig. 4 ”Den lykkelige”, 1787. Kobber-

stiksamlingen. Der udkom ikke alene

pamfletter og tidsskriftartikler om land-

bospørgsmålet, men også træsnit og

andre billeder med klare budskaber. Her

træder bonden fogedens pisk under fode.
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Reventlows følelsesladede udbrud var vendt mod den
feudale godsejermagts hårde sider. Et mere samlet og
nuanceret billede gav han som ældre mand i et dag-
bogsnotat:

”Gud styrkede vor gode Konge og den dengang endnu uerfarne

kronprins, at han blev bestandig at give bondestanden i

Danmark beskærmelse ved lovene mod hårde eller uretfærdige

jorddrotters fornærmelser og undertrykkelser ved Guds nådige

bestyrelse … Bondestandens borgerlige frihed, grundet på ret-

færdige og billige love, blev lige så gavnlig for jorddrotten som

for bonden og med en hidindtil i Danmark ukendt kappelyst

gik landvæsenets forbedringer i hele riget fremad og venskabeli-

ge bånd knyttedes mer og mer mellem bonden og jorddrotten

(begge citater efter Bjørn 1992 s. 124 og 135).

Friheden var fortsat central i det ideal, Reventlow her
formulerede. Men modsat de borgerlige embeds-
mænd og debattører drømte han – naturligt nok –
ikke om et samfund uden godsejere, men om en har-
monisk balance, der var til fordel for begge og frem-
mede økonomisk fremgang. Men det var også et sam-
fund, hvor bønderne burde ”beskærmes”. Bønderne
skulle altså ikke bare gives fri. Kongen og statsmagten
skulle beskytte dem som den svage part. Konkret var
Reventlows ideal arvefæstet. Det indebar naturligvis,
at bønderne fik arveret til gårdene, men vilkårene
kunne variere fra sted til sted. Som regel blev arvefæste
kombineret med, at hoveriet blev helt eller delvist
afskaffet, men at bønderne så til gengæld skulle give
en øget årlig afgift. Det var en sådan model, Reventlow
ønskede. Den frihed og sikkerhed, dette indebar, skul-
le anspore bønderne til at drive deres gårde bedre.
Godsejerens rolle ville blive mere tilbagetrukket, men
til gengæld ville han få en øget, fast indtægt.

Stampe, Sneedorff, Colbiørnsen og Reventlow
hentede ikke deres idealer fra et rent utopia. De kunne
finde dem i den danske konges riger og lande. I Norge
var en stor del af bondebefolkningen fra gammel tid
selvejere, og flere og flere blev det i 1700-tallet. Ganske
vist fandtes der også et betydeligt antal fæstere, men
de fleste skulle ikke yde hoveri, og godsejerne havde
ikke ret mange feudale beføjelser. Norske fæstebønder
mødte en embedsmand og ikke deres godsejer, når der
skulle udskrives skatter og soldater, og det var kongen,
der fik bøderne, når de trådte loven for nær – hvis det

blev opdaget. Og fæstet var reelt blevet til arvefæste for
længst. I Slesvig og Holsten kunne man på den ene
side finde forbilleder for et ekstremt godssystem med
tungt hoveri og livegenskab, men i endnu større dele
af Hertugdømmerne var bønderne selvejere eller
arvefæstere under kongen, som betalte et ganske pænt
beløb i fast årlig afgift, men ellers var fri for stavns-
bånd og hoveri. Lignende forhold fandtes på visse pri-
vate godser i Hertugdømmerne (Porskrog Rasmussen
2003 s. 211-238, 243 ff., 427-446 og 561-563). Generelt
regnedes landbruget her for at stå på et højere stade
end i kongeriget. Lidt forenklet kan man sige, at den
norskfødte og borgerlige jurist Colbiørnsen havde
Norge som ideal, mens den aristokratiske godsejer
Reventlow fandt sit forbillede i dele af Hertugdøm-
merne – men ikke de steder, hvor hoveri og livegen-
skab stadig herskede, som f.eks. på en række af hans
slesvig-holstenske slægtninges godser.

Godsejernes svar 
mellem tradition og liberalisme 

Kritikken af godsejere og godssystemet var ikke u-
imodsagt. I 1768 indhentede man svar fra godsejerne
på, hvordan de så på muligheden for reformer. De fle-
ste svarede, at man ikke kunne undvære hoveriet, som
var fundament for hovedgårdsdriften og dermed i høj
grad for økonomien. Mange godsejere fremhævede, at
de ikke pålagde bønderne mere hoveri end rimeligt,
og at bønderne lettere kunne gøre hoveri end betale
hoveripenge (Jensen 1936 s. 71 f.; Mogensen og Olsen
1984). Forpagter Otto Christian Brasch (f. 1749) på
Gammel Køgegård skrev endda, at ”Om endog bøn-
derne blev hoverifri foretog de uden speciel betaling
og idelig tilsyn sig dog ikke mere arbejde eller kom
fortere dermed med deres egne ting end nu, da de gør
hoveri” (Mogensen og Olsen 1984 s. 165).

Ikke alle godsejere var imidlertid ubetingede til-
hængere af den gamle orden. Historikeren Hans Jen-
sen viste i sin disputats fra 1936, at der var et helt andet
synspunkt i godsejerkredse (se især Jensen 1936 s. 87-
94). I årene omkring 1770 blandede en gruppe gods-
ejere sig i den offentlige debat med ønske om, at man
gik i retning af engelske tilstande i Danmark. Debat-
tørerne var kendt som dygtige landmænd, der havde
forbedret driften af deres egne hovedgårde. Det var
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folk som Morten Quistgaard (1732-1798) til Gerdrup
ved Skelskør, Andreas Charles Teilmann (1723-1790) til
Nørholm ved Varde eller Poul Abraham Lehn (1732-
1804) til blandt andet Hvidkilde på Fyn og Orebygård
og Højbygård på Lolland.

Teilmann gik ind for at afskaffe stavnsbåndet. Der-
imod mente han, at hoveriet skulle betragtes som en
del af godsejerens ejendomsret:

”Man ved af den naturlige ret, at dersom en ejendom, hus eller

anden bygning ligger det almindelige eller dets vel i vejen, så har

det almindelige ret til at gøre plads mod at betale den private,

som det går ud over, den forårsagede skade. Velan, er hoveriet

det almindelige vel i vejen, lad det blive afskaffet. Men lad det

almindelige derimod betale ejerne skaden!” (citeret efter Jensen

1936 s. 88).

Teilmann fik på denne måde omtolket hoveri fra den
feudale karakter, det ellers blev tildelt i debatten, til at
være et økonomisk spørgsmål, der kunne diskuteres
ud fra liberale ejendomsretsdogmer. Endnu tydeligere
var England idealet for det indlæg, storgodsejeren
Poul Abraham Lehn formulerede i 1771:

”En bonde er et menneske, men hverken mere eller mindre. Giv

ham alle de rettigheder, som enhver borger i en stat kan tilkom-

me. Men tag intet af andres og giv ham. Ophæv alle love og for-

ordninger, hvori han sættes i anden klasse end andre folk; de

behøves ikke. Giv ham sin naturlige frihed som andre folk.

Hvad ham tilhører, kan ingen betage ham, men hvad han har

fæstet, det er: lejet eller forpagtet, kan ikke blive hans derfor, lige

så lidt som jeg kan tilegne mig et hus, fordi jeg bor til leje deri.

Når han således er sin egen herre, er han unødt og utvungen
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Fig. 5 Dette kobberstik af

Clemens efter forlæg af maleren

Abildgaard er et indlæg i den

debat, der fulgte. I baggrunden

sidder kommissionen, og for

dens øjne er landbrugets hoved-

grupper på vippen. Bonden vejer

tungere end herremanden – 

et udtryk for den borgerlige 

opinions sympatier.
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indgået sine kontrakter, da er han farmer som i England, da er

husbonden forbunden at holde sin kontrakt og han sin. Enhver

ser sig nok for, hvad han gør, og bonden er ikke så let at bedrage,

som man tænker ... Når husbonden har fri hånd over sin jord at

inddele til gårde, huse og skovs opelskning efter sin beskaffen-

hed, når enhver kontrakt bliver holdt som den bør, da kommer

alt landet i hast i stand” (citeret efter Jensen 1936 s. 91).

Lehns erklæring er usædvanlig rendyrket liberalisme.
Bondens person burde sættes fri af stavnsbånd og vel
også af anden vilkårlig godsejermagt, men til gengæld
skulle godsejeren have ubetinget råderet over jorden.
Lehn tager ikke stilling til det ømtålelige hoveri-
spørgsmål, men med hans stærke fremhævelse af Eng-
land lå vel implicit, at hoveriet burde afskaffes. På linje
med Lehn lå to andre fynske godsejere.

Langt hen ad vejen udtrykte disse godsejere sig i
liberale, eller om man vil, borgerligt-kapitalistiske
tankebaner, selv om en af dem, Ditlev Cai baron von
Holsten til Holstenshuus (1762-1834), var adelig, og
Lehn og Teilmann lod sig adle senere. Deres liberalis-
me var kombineret med en stærk modvilje mod at få

offentlige embedsmænd til at blande sig i forholdet
mellem godsejer og bønder: Da det i 1787 var på tale at
lade den kongelige embedsmand, herredsfogden,
overtage skifteforvaltningen, anførte Lehn, at man
måtte vente mindst lige så megen uret fra offentlige
embedsmænd som fra godsejerne: ”Det er dog lige så
rimeligt at formode af dem som lejesvende, hvis for-
dele aldeles ingen connexion har med folket, som af
herremanden, hvis hele velfærd beror på en fornuftig
omgang med sine underhavende” (Jensen 1936 s. 133).
Man kan heri se en rest af et feudalt-patriarkalsk
standpunkt, men man kan også betragte det som et
ønske om en liberalisme uden statslig indblanding.

Reformpolitikkens praksis

De synspunkter, der kan træffes i debatten i årene om-
kring 1770, kan i variationer følges op gennem resten
af århundredet. Synspunkterne brødes i flere arenaer:
i den offentlige debat og i centraladministrationen og
de kommissioner, der blev nedsat til at tage sig af land-
bospørgsmålet. I 1769 kom en byge af love, der blandt
andet lagde op til at regulere hoveriet og fremme selv-
ejet. I 1771, da Struensee var kommet til magten, ud-
sendte han en lov, der skar gennem hele diskussionen
og simpelthen satte loft over hoveriet. Det overlevede
dog ikke Struensees fald i 1772.

Forordningen blev ophævet igen i 1773, og nu var
det kun de mindre vigtige dele af hoveriet, der ikke
havde med selve landbruget at gøre, som skulle regu-
leres. I stedet satte man især ind på at fremme udskift-
ning, altså den del af reformerne, som ikke anfægtede
den feudale orden. At den stille og roligt smuldrede
væk i store dele af Vestjylland, i kraft af at bønderne
købte deres gårde til selveje, er en anden sag.
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Fig. 6 Titelblad til A.C. Teilmanns Forsøg til et Land-

væsens-System, ét af de ret få godsejerindlæg i den offent-

lige debat.
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Det endelige slag om samfundsordenen på landet
stod i årene 1784-99, efter et magtskifte, der blandt
andet bragte greve C.D.F. Reventlow i en central posi-
tion som rentekammerpræsident (ansvarlig for stats-
indtægter og for erhvervsforhold). Reventlow fik hur-
tigt nedsat en kommission, der skulle se på forholdene
på det tilbageværende krongods i Nordsjælland, men
afgørende var det, da man i 1786 på Reventlow initiativ
nedsatte ”Den Store Landbokommission”, der skulle
se på landboforhold i almindelighed og bøndernes
forhold i særdeleshed. I Reventlows indstilling til kon-
gen hed det blandt andet:

”Det gælder i disse punkter om de fleste af Deres Majestæts

danske undersåtters personlige frihed og om deres ejendomsret,

de helligste rettigheder, som i en så oplyst tid og under Deres

Majestæts milde scepter at ingen undersåt burde kunne kræn-

kes, uden at finde kraftig modstand i lovene, og uden at den for-

trængte, især den fattige og enfoldige, uden vidtløftige og over-

legne bekostninger kunne finde retten åben for sig” (Bjørn 1992

s. 127).

Indstillingen er præget af idealer om frihed, ejendom
og oplysning, men også om en stat, der beskytter den
svage og sikrer hans ret. Og det var underforstået, at
den herskende orden ikke levede op til det.

Kommissionen var sammensat, så forskellige syns-
punkter var repræsenteret, men der var et flertal af
”bondevenlige” reformtilhængere. Kommissionen
drev hastigt en række afgørende reformer igennem.
Man lagde ud i 1787 med en forordning om uvildigt
syn og skøn af fæstegårde ved fæstets til- og fratrædel-
se. Hermed var én kilde til vilkårlig godsejermagt fjer-
net. I 1788 fulgte så det mest berømte skridt, ophævel-
sen af stavnsbåndet. Ikke alene fratog det godsejeren
en række muligheder for at tvinge bønderkarle til at
blive på godsets område. Staten overtog også selv sol-
daterudskrivningen. Endnu et led i den vilkårlige
godsejermagt var væk. Ved forordninger af 1789 og
1790 blev livsfæstet indskærpet og nogle smuthuller
for godsejerne blev lukket.

Reformerne var ikke radikale, men de havde klar
tendens. Bonden fik øget frihed og forbedret retsstil-
ling over for godsejerne, og staten overtog noget af
kontakten med bønderne. Man tog nogle af de opga-
ver tilbage, man tidligere havde overladt til godsejer-

ne. Forholdet mellem bonde og godsejer skulle ikke
være præget af en feudal magt, men være reguleret af
love og kontrakter. Den egentlige myndighed skulle
staten selv have. Godsejernes økonomiske rettigheder
blev ikke anfægtet, men der var ikke meget i lovgiv-
ningen, der direkte gavnede godsejerne (Jensen 1936 s.
139-160).

Både bønder og godsejere reagerede. Rundt om i
riget gav bønderne sig til at klage over hoveriet, og der
kom ligefrem en bølge af hoveristrejker. ”Fanden pla-
ger bønderne overalt”, skrev lensgrev Frederik Ahle-
feldt-Laurvigen (1760-1832) på Tranekær, en af landets
mest traditionelt tænkende jorddrotter. Bønderne
havde fået opfattelsen af, at de havde medvind på
højeste sted. Regeringen måtte lade amtmændene
skride ind over for bønderne. Så revolutionær var re-
geringen heller ikke. Omvendt klagede 102 jyske
godsejere i 1790 over reformlovgivningen til kronprin-
sen. Men heller ikke de fik medhold. Colbiørnsen ka-
stede sig ud i polemik med én af godsejernes tals-
mænd, og da denne svarede igen, anlagde Colbiørnsen
en injuriesag, som han vandt (Bjørn 1992 s. 152-162).

På den måde fik regeringen signaleret, at kron-
prinsen og mændene omkring ham fortsat gik ind for
reformer, men af moderat karakter. Det åbnede for, at
man endelig kunne tage fat på det ømtålelige hoveri-
spørgsmål. Stavnsbånd og skifteforvaltning havde
kronen kunnet tage fra godsejerne med henvisning til,
at det bare var opgaver, godsejerne havde haft, men
ikke en del af de rettigheder, der fulgte af ejendoms-
retten, og der burde ikke være nogen økonomisk for-
del ved disse beføjelser, hvis godsejeren ikke misbrug-
te dem. Anderledes med hoveriet. Det var på den ene
side en helt central del af den feudale magt, der var
under kritik. På den anden side var det af betydelig
økonomisk værdi. Løsningen blev en lov, der pålagde
godsejere og bønder gods for gods at forhandle sig
frem til en aftale, der for al fremtid skulle låse hoveriet
fast på et bestemt niveau, som skulle beskrives nøje,
opgave for opgave. I princippet ændrede man ikke
andet ved hoveriet end at forvandle det fra at være vil-
kårligt og foranderligt til at være reguleret og fast.
Over nogle år blev disse ”hoveriforeninger” indgået.
Hvor parterne ikke kunne enes, greb myndighederne
ind og fastsatte hoveriet på et niveau, der svarede til
det typiske på egnen.
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Bestemmelsen af hoveriet var tilendebragt i 1799,
som markerer en foreløbig afslutning på det politiske
reformprojekt. For så vidt havde de politiske indgreb
ikke været meget drastiske. Staten havde taget nogle
myndighedsopgaver fra godsejerne, og så havde den
krævet regulering af de sider af forholdet mellem
godsejer og bønder, der hidtil havde været uregulere-
de. Man gjorde godsejermagten meget mindre vil-
kårlig ved enten af tage beføjelser fra godsejerne eller
få deres rettigheder beskrevet og fastfrosset. Materielt
set havde godsejerne ikke mistet noget her og nu. Men
det gamle system kunne ikke fortsat ekspandere. Al
forandring kunne kun gå i retning af mindre hoveri
og mindre godsejermagt, ikke mere. Hermed fulgte
man den linje, først Stampe og siden Colbiørnsen
havde udtrykt: man tilstræbte at gøre bonden til bor-
ger, at give ham frihed og at regulere godsejermagten,
men man greb ikke ind i de herskende ejendomsrets-
forholds materielle side. Hoveriafløsning og salg af
bondegårde til selveje var et ideal for mange reform-
mænd, men de gennemtvang det ikke. I stedet søgte
man at fremme det ved forskellige opmuntringer som
billige lån og fjernelse af juridiske barrierer.

Mange godsejere var utilfredse. De klagede over
tab af beføjelser, selv om det ikke burde berøre deres
økonomiske situation. Men dels var mange godsejere
ikke kun fokuseret på økonomi, men også på den sta-
tus og position, magtudøvelsen gav, dels var de util-
fredse med, at deres reformønsker faldt på klippe-
grund. Det berømte brev fra 102 utilfredse jyske gods-
ejere til kronprinsen i 1790 var til dels vendt mod op-
hævelsen af stavnsbåndet og de andre reformer, men
måske klagede godsejerne allermest over det, de ikke
havde opnået til gengæld:

”Enhver husejer i en købstad indtil den ringeste borger og

håndværksmand har såvel tilladelse som ret til at leje huse og

steder til hvem, han vil, på få eller mange år, men os jordegods-

ejere formenes det alene at gøre os vores ejendomme, dem vi

har erhvervet os i tillid til lovenes beskyttelse, så nyttige som vi

kan, og som det os med rette tilkommer. Vi oplever da således

den ene betagelse af vore lovlige friheder efter den anden, og

vore ejendomsrettigheder krænkes derved på den for os ynk-

værdigste måde. Og just til den tid, da bonden lige så vel som vi,

begge som frie folk, troedes uden tredje mands mellemkomst at

kunne slutte og afhandle, hvad de frivillig forenede sig om (cite-

ret efter Jensen s. 173).

I stedet for en særlig frihed for bønderne ønskede
godsejerne stadig kontraktfrihed. De opnåede en
smule lempelse i gældende lovgivning i 1791-92, men i
det væsentlige vedblev den traditionelle beskyttelse af
fæstegården og fæstegårdene at bestå. De danske land-
boreformer gav ikke kun bonden ”frihed”, men også
fortsat ”beskærmelse”. Efter behag kan man heri se en
patriarkalsk stat eller blot en stat, der vil beskytte den
part, den ser som den svageste.

Selv om man ikke gennemførte ophævelse af hove-
riet endsige selveje for bønderne ved tvang, gik det i
den retning. Modellen med arvefæste blev gennem-
ført på krongodset og et mindre antal private godser,
herunder C.D.F. Reventlows og hans brors godser,
men bredte sig ikke ret meget. I princippet holdt god-
serne fast ved det almindelige fæste. At praksis så over
det næste århundrede gik stadig mere mod reel arve-
lighed og afløsning af hoveriet med en pengeafgift, er
en anden sag. På den måde kom halvdelen af landets
bønder efterhånden til at leve under et godssystem,
der ikke var så langt fra Reventlows ideal.

Den anden halvdel oplevede en endnu større for-
andring. De købte deres gårde til selveje, så Stampes,
Sneedorffs og Colbiørnsens ideal blev realiseret i høje-
re grad end Reventlows. Det var en fredelig revolution,
som fik vidtrækkende følger for landets videre histo-
rie. De mange selvejekøb var frivillige, men forudsatte,
at godsejerne ville sælge, og at bønderne ville og kunne
købe. Når mange godsejere ville sælge, kom det af, at
man kunne opnå en pris, der gav en større forrentning
end bøndernes traditionelle afgifter, da afgifterne var
regulerede, mens købesummen kunne fastsættes i fri
handel. Og mange bønder var interesserede i at købe,

409k a m p e n  o m  g o d s e t

Fig. 7 Bønderne takker Frederik VI for stavnsbåndets

løsning. Maleri af Eckersberg, 1839. Regeringen og reform-

kredsene gjorde en stor indsats for at gøre stavnsbåndets

ophævelse til en begivenhed af mytologisk format. Allerede

1792 nedlagdes grundstenen til frihedsstøtten, og til det

andet Christiansborg malede Eckersberg dette billede af

kronprinsen, der hilser på taknemlige bønder ved friheds-

støttens indvielse.  
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enten defensivt for at sikre sig mod eventuelle nye krav,
eller offensivt for at sikre værdien af forbedringer og
gården i det hele taget for sig og sine. Det svarer helt til
mekanismerne bag udstykning af udlejningsejendom-
me til ejerlejligheder i 1970’erne.

Afrunding

Landboreformerne er et vendepunkt i landets histo-
rie. Landboreformerne indledte en periode med kon-
stant produktionsvækst i landbruget, som var af-
gørende for den samlede velstandsvækst i samfundet.
Det er ikke specielt for Danmark. Mange andre gen-
nemløb en nogenlunde tilsvarende udvikling på no-
genlunde samme tid, men væksten i dansk landbrug i
perioden fra reformerne til 1. verdenskrig var dog
blandt de højeste i Europa (Jensen 2007).

Det kom i større eller mindre grad hele samfundet
til gode, men frem for nogen sejrede statsmagten og
gårdmændene. Staten tog opgaver fra godsejerne,
trådte i direkte forbindelse med den brede landbefolk-
ning og indledte en proces med at gøre bønder til bor-
gere. Økonomisk og senere politisk blev gårdmands-
gruppen den store vinder ved denne proces. Det hæn-
ger sammen med udfaldet af debatter og politiske pro-
cesser i reformtiden. De tanker, der blev de herskende,
havde sympati for bonden og ønskede et landbosam-
fund domineret af en velstillet gårdmandsstand med
gode vilkår og høj grad af økonomisk og retslig sikker-
hed – som selvejere, som arvefæstere eller i det mindste
som fæstere med væsentligt betryggede vilkår. Politik-
ken blev drejet i retninger, så samfundet gik den vej –
ved direkte lovbud, ved tilskyndelser og ved at forhin-
dre noget andet. Den danske reformproces bragte i høj
grad ”frihed”, men ikke på alle fronter. Der blev frihed
til at reducere hoveriet, men ikke til at øge det. Der var
frihed til at udstykke hovedgårde til bondegårde, men
ikke til at lægge bondegårde under hovedgårde. Poli-
tikken favoriserede bondegården og gårdmændene.
Det har næsten lige siden både været herskende ideo-
logi og herskende praksis, at dansk landbrug burde
bestå af så vidt muligt jævnstore familiebrug, ejet af
brugeren. Først nu er det under nedbrydning, men i et
par hundrede år satte det sit afgørende præg på Dan-
mark, at hovederhvervet var båret af et stort antal min-
dre, personligt ejede virksomheder.
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Oplysningstidens stemning

Tiden var præget af en stemning af ungdomsoprør:
”Vi er voksne nu! Ingen skal komme og fortælle os,
hvad vi skal tro eller gøre! Vi kan selv! Ud med den
gamle ammestuesnak! Ned med traditioner, dogmer
og mørkemænd!” Denne oprørske optimisme hente-
de styrke fra den nye naturvidenskab, britisk empiris-
me, fransk skepticisme og tysk rationalisme. Netop
rationalisternes ”fornuftens klare lys” skulle afsløre
traditioner, overtro og bedrag som kejserens nye klæ-
der. Lyset skulle skinne for ”al folket”. Almuen skulle
drages op i lyset (opdrages). Man ville tænke frit og
være myndig. Immanuel Kant (1724-1804) udtrykker
det i indledningen til sit lille skrift fra 1784, Was ist
Aufklärung? – Hvad er oplysning? – således:

”Oplysning er Menneskets Udgang af dets selvforskyldte U-

myndighed. Umyndigheden er Manglen paa Evnen til uden Le-

delse af en anden at betjene sig af sin Forstand. Denne Umyn-

dighed er selvforskyldt, hvis Aarsagen til den ikke ligger i Man-

gel paa Forstand, men paa Beslutning og Mod til at betjene sig af

den uden en andens Ledelse. Sapere aude (vov at bruge din

Fornuft) er altsaa Oplysningens Valgsprog” (Holm 1959, s. 53).

Det danske samfund 
ca. 1750 - ca. 1790

Mængden af alment tilgængelig viden voksede eks-
plosivt i sidste halvdel af 1700-tallet. Der oprettedes
utallige biblioteker, og frimurerordenen, der var ind-
flydelsesrig i store dele af Europa, havde allerede i 1737
krævet, at lærdommen skulle ud til folket, hvad den
nu også kom i voksende omfang, blandt andet med de

såkaldte rytterskoler. I Frankrig begyndte Den store
franske encyklopædi at udkomme i 1751.

Siden 1660 havde Danmark været styret af en ene-
vældig monark, der i princippet havde al magt i såvel
verdslige som gejstlige spørgsmål. Dette gjaldt også for
Christian VII (1749-1808), selv om han var psykisk syg.
Systemet fortsatte, men det blev naturligvis meget
afgørende for landet, hvem der befandt sig i indflydel-
sesrig nærhed af kongen. I realiteten havde Danmark
således et totalitært regime uden ytringsfrihed, for-
samlingsfrihed og trosfrihed. Men de nye oplysnings-
tanker sivede på talrige måder ind over grænserne og
spredtes på mange forskellige måder. Flere og flere
vidste om det, de ikke burde vide for magthaverne.

I England voksede byerne markant – blandt andet
betød den stigende industrialisering en stærk indvan-
dring fra land til by. Derfor fik England et voksende
behov for at importere korn, og her så både danske
ministre og mange godsejere en chance for at afsætte
landbrugsprodukter. Men hvis det skulle udnyttes,
måtte landbrugsproduktionen forøges. Og dette kun-
ne der kun skabes mulighed for, hvis man gennemfør-
te forskellige landboreformer. Derfor begyndte man
så småt med landboreformer allerede i slutningen af
1750’erne og fortsatte i resten af århundredet med
skiftende intensitet og under meget forskellige rege-
ringer – og med stavnsbåndsløsningen i 1788 som den
mest kendte reform. Den blev gennemført under den
regering, som kom til efter statskuppet i 1784, hvor
kronprins Frederik (den senere Frederik VI [1768-
1839]) blev fungerende konge. Denne regering var
meget lydhør over for oplysningstidens tanker, men
en ændring af styreformen i demokratisk retning kom
dog ikke på tale.
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Udenlandsk inspiration

Meget tidligt – allerede i slutningen af middelalderen
– tog man i England fat på at få landbrugsjorden
udskiftet, og omkring halvdelen var udskiftet omkring
år 1700. Flere af de engelske initiativer, der nødvendig-
gjordes af, at færre skulle skaffe føden til flere, blev
omplantet til danske forhold: nye landbrugsmaskiner
som f.eks. en bedre plov, indhegning af marker og ud-
skiftning. Med interesse så danskerne også, hvordan
englænderne opdyrkede overdrev, der hidtil havde lig-
get brak, og drænede jorden, så hidtil sumpede arealer
kunne dyrkes.

Også på en anden led fik dansk landbrug stærke
påvirkninger fra England, som det fremgår af følgen-
de redegørelse:

”I 1755 udsatte Edinburgh Selskabet til Forbedring af Kunst og

Haandværk en Guldmedalje for den bedste Afhandling om:

’Vegetation and the principles of agriculture’. Medaljen tilkend-

tes Francis Home (1719-1813), Professor i Medicin i Edinburgh

og sjældent er vel en Medalje uddelt med større Rette. Homes

Afhandling, der udkom 1757, indleder et nyt Afsnit af Land-

brugsvidenskabernes Historie gennem den stærke Understreg-

ning af, at Landbrugets Udvikling er afhængig af Naturviden-

skabernes, særlig Kemiens Udvikling. Home fremhæver For-

søget som det uundværlige Grundlag for alle Slutninger og paa-

peger, at der er to Veje, man kan gaa, naar man vil naa til sikker

Erkendelse af Landbrugets Grundlag, Planternes Ernæring.

Man kan gaa Dyrkningsforsøgets Vej, og man kan gaa den kemi-

ske Analyses Vej. Home udførte selv en Række Karforsøg og

fandt, at forskellige Stoffer paavirkede Afgrødens Vækst” (Bon-

dorff 1939 s. 14).

Og lidt senere samme sted hedder det:

”Homes Arbejde kan den Dag i Dag tages som Forbillede paa et

vel planlagt og vel gennemført Forsøgsarbejde, af hvis Resultater

der drages de Slutninger, man gennem Logikken kan drage, og

hvor alle ufunderede Spekulationer omhyggeligt er undgået.

Med Home opstaar Agrikulturkemien” (Bondorff 1939 s. 15).

Dette er startskuddet til naturvidenskabens stigende
indflydelse på måden at drive landbrug på. Denne
engelske bestræbelse på effektivitet og rationalisering
påvirkede naturligvis danske godsejeres tankevaner,

og modsætningen til de eksisterende danske produk-
tionsforhold blev tydelig. Samtidig var man i Holland
gået over til udbredt selveje, som man havde gode
erfaringer med. Også dette registrerede man i Dan-
mark.

De fleste og kraftigste påvirkninger udefra kom
dog fra det Frankrig, der omkring 1750 var så modsæt-
ningsfyldt. Fransk var dét internationale sprog –
tænkningens, modens, diplomatiets sprog, samtidig
med at den franske stat var tæt på bankerot, og Fran-
krigs udenrigspolitiske rolle svækket. Modsætningen
mellem hovedstaden Paris og provinserne var også
langt større end den tilsvarende danske modsætning.
Endelig var der på den ene side en stokkonservativ
adel med privilegier og en enevældig konge og på den
anden en foretagsom bondestand og en selvbevidst
fremstormende borgerstand. Men da der ingen dialog
var mellem disse grupper, tiltog spændingerne, kul-
minerende i Den Franske Revolution. En intellektuel
elite voksede frem og lod sig i høj grad inspirere af
engelske filosoffer og af det engelske samfunds opbyg-
ning, og efter engelsk forbillede ville man udgive et
leksikon i mange bind – den berømte Encyklopædi.
Mest kendt blandt bidragyderne var Voltaire (1694-
1778), som var meget præget af de dengang nye engel-
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ske tanker om erfaring gennem sanserne som den ene-
ste kilde til erkendelse, af deismen, der så verden som
et lovmæssigt hele – som et ur, der beviser eksistensen
af en urmager, men ikke beviser, at urmageren fortsat
lever – og af de politiske strømninger, der fremhæver
det enkelte menneskes frihed og ser statens rolle som
beskytter af denne frihed. Voltaire forsøgte at omplan-
te disse tanker til sit franske samfund, der var et stille-
stående privilegiesamfund langt fra det dynamiske
engelske samfund med dets parlament.

En anden central bidragyder til Encyklopædien var
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Fra det øjeblik han
læste om en prisopgave angående civilisationens be-
tydning, stod det ham klart, at der var meget kunstigt,
forløjet og skadeligt i civilisationen, som han så den
omkring sig. Dette førte til, at han betonede de ægte
følelser hos alle mennesker – og dermed ethvert men-
neskes værdi, og allerede i 1755 begyndte han at udvik-
le ideen om menneskerettigheder. For ham var det
anti-kristent at frakende et medmenneske friheden –
f.eks. ved slaveri eller ved at pålægge det at tro på Gud
på en bestemt måde. Barmhjertighed, medfølelse og
religiøs tolerance blev kernebegreber for ham, og poli-
tisk kunne han kun anerkende et styre, hvor der var
lighed for loven, og hvor loven var givet af folket for
folket. Derfor var Rousseau en skarp og nådesløs kriti-
ker af det franske privilegiesamfund.

Den franske indflydelse, der var direkte mest
mærkbar i de danske landboreformer, kom fra fysio-
kraten François Quesnay (1694-1774), for hvem sta-
tens rigdom var en følge af landbrugets rigdom, som
igen afhang af produktionen. Og produktionen ville
ifølge Quesnay stige, når man opmuntrede det frie ini-
tiativ hos bonden, hvad der igen kunne ske ved, at den
enevældige konge fjernede hindringer for bondens

økonomiske egoisme. Kongen skulle således ophæve
jordfællesskabet, inspirere til forbedrede og mere ra-
tionelle produktionsmetoder og ophæve stavnsbån-
det. Fysiokraterne kaldte kongen for den legale des-
pot, hvilket udsatte dem for megen kritik, blandt
andet fra Rousseau, for hvem udtrykket ”legal despot”
var selvmodsigende i samme grad som ”lyst mørke”.

Indenlandsk effekt

Christian VII havde ikke haft nogen behagelig barn-
dom, og hans tiltagende psykiske problemer gjorde, at
han efterhånden fuldstændig blev styret af andre. En
enkelt af hans barndoms lærere skal nævnes, da han er
relevant i denne her sammenhæng: den schweiziske
lærer og forfatter Elie Salomon François Reverdil
(1732-1808), som blev inviteret til at undervise og
opdrage kongesønnen i 1759, da Christian var ti år
gammel. Dette medførte, at Christian meget tidligt
blev forsynet med de nye ideer om menneskerettighe-
der, afskaffelse af slaveri og stavnsbånd, samt at han
læste Voltaire på fransk. Som 19-årig mødte han på en
stor dannelsesrejse den førende britiske filosof David
Hume (1711-1776) samt et væsentligt udsnit af en-
cyklopædisterne i Paris.
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Fig. 1 Oplysningstidens billedkunst udtrykte ofte ideer i

symbolsk form. Her: opdragelse, indsigt, frihed, lys. 

Fig. 2 Voltaire i færd med at udpønse et nålestik til sin

tids privilegerede.
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Skønt Christian VII’s søn, Frederik (den senere
Frederik VI) voksede op med en psykisk syg far, spille-
de de moderne ideer fra hans fars unge år en afgøren-
de rolle for ham. Selv havde Frederik dygtige opdrage-
re, som blandt andre Johan Bülow (1751-1828), der var
medansvarlig for statskuppet i 1784, hvor Frederik
trådte i karakter, og Tyge Rothe (1731-1795), der allere-
de i 1759 efter sin dannelsesrejse udgav en bog fyldt
med oplysningstidens tanker. Heri nævnte han som
den første dansker på tryk nødvendigheden af land-
boreformer.

Frederik V (1723-1766) havde ansat mange diplo-
mater og ministre af udenlandsk herkomst, og blandt
disse en dygtig tysker, der i mange år arbejdede i
Udenrigsministeriet, hvor han avancerede til uden-
rigsminister – en post, han beklædte dygtigt i 19 år.
Manden hed Johan Hartvig Ernst Bernstorff (1712-
1772). Som embedsbolig havde han fået en herregård
ved Jægersborg, hvor han tidligt gennemførte refor-
mer i form af udskiftning, afløsning af hoveri og arve-
fæste, alt sammen noget der gav bønderne bedre vil-
kår. Som bestyrer på herregården havde den ældre
Bernstorff ansat sin brorsøn, Andreas Peter Bernstorff
(1735-1797), som var medansvarlig for de ovennævnte
reformer. Unge Bernstorff blev også udenrigsminister,
men kom i unåde under Ove Høegh-Guldbergs (1731-
1808) regering på grund af sin holdning til en ny lov
om indfødsret, der skulle bremse udlændinges mulig-
hed for at blive embedsmænd. Som indvandrer med
tysk kultur måtte han være imod en sådan lov. Efter
kuppet i 1784 blev A.P. Bernstorff fungerende statsmi-
nister i den afgørende tid, hvor de store generelle
reformer for landboområdet blev gennemført.

Andre betydningsfulde personer i reformeringen
af det danske landbrug var brødrene Johan Ludvig
Reventlow (1751-1801) og Christian Ditlev Reventlow
(1748-1827). De var af gammel dansk adel, og slægten
kom oprindeligt fra Ditmarsken. I 1763, hvor de var
henholdsvis 12 og 14 år gamle, blev de sendt til Altona
på grænsen mellem Holsten og Hamburg, hvor de
stiftede bekendtskab med Rousseau og engelsk littera-
tur. Faderen gav dem en hovmester, dr.med. Carl
Wendt (1731-1815), der var en fremragende vejleder og
senere god ven af brødrene. Brødrene tilbragte tre år
på Sorø Akademi, som havde særdeles dygtige lærer-
kræfter, blandt andet Jens Schielderup Sneedorff

(1724-1764), og hvor undervisningen foregik på dansk
– ret uhørt i et samfund, hvor overklassen stort set
kun betjente sig af tysk og fransk. Efter et par år til
Leipzig med mange påvirkninger – blandt andet
inden for inderlig kristendom og filosofi – kom de på
den store dannelsesrejse: landbrugsstudier og samta-
ler med Reverdil, der nu boede i Schweiz, videre til
Paris, England, Belgien, Holland og gennem Tyskland
hjem. Det er klart, at de med den opdragelse var blevet
fortrolige med de nye oplysningstanker, med foran-
dringerne i engelsk landbrug og med hollandsk selv-
eje, og samtidig havde de fået et mere inderligt forhold
til kristendom.

C.D. Reventlow praktiserede tidligt sine tanker om
landboreformer på sit eget gods på Lolland. Han var
initiativtager til både den lille (1784) og den store
(1786) landbokommission, der fik gennemført den
generelle lovgivning på området. Senere var han for-
mand for skolekommissionen, der forberedte skolelo-
ven af 1814, som muliggjorde skolegang for alle. For
ham var oplysning mere end økonomisk frihed; ind-
sigt og uddannelse skulle også med, så almuen kunne
blive til folket. Også broderen J.L. Reventlow gennem-
førte en række reformer. På skoleområdet oprettede
han ikke blot skoler, men også seminarium og aften-
skole, og på landboreformområdet tog han straks ini-
tiativer, da han overtog Brahetrolleborg på Fyn. Også
han var central i landbokommissionerne. Begges op-
dragelse og uddannelse – de kunne tale dansk – gjorde
det muligt og ønskeligt for dem at drøfte reformerne
med deres fæstebønder.

I 1786 havde Den Store Landbokommission fået en
sekretær, der var af uvurderlig betydning. Han var
norsk af fødsel, hed Christian Colbiørnsen (1749-1814)
og var på dette tidspunkt tvillingerigets mest skarpt-
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opdragende ven for livet. Radering 1810 efter tegning 1790.  
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tænkende jurist. Inderlig præget af oplysningstidens
tanker generelt, dog tydeligst af Voltaire og Rousseau,
og af borgerlig afstamning var han ikke nem at have
med at gøre for adelige, der gerne ville holde lidt igen.
Som elsker af frihed og lykke for alle var han en svoren
modstander af adelens privilegier, og derfor måtte han
gå stærkt ind for oplyst enevælde, hvor kongen, bor-
gerne og bønderne holdt adelen i skak.

Naboen til J.L. Reventlow på Brahetrolleborg var
Ditlev Cai baron von Holsten på Holstenshuus (1762-
1834), som, allerede inden han blev medlem af Den
Store Landbokommission, havde fået udskiftet fæste-
bøndernes jord og udflyttet deres gårde. Dette var sket
noget diktatorisk og uden den venlige dialog, brødre-
ne Reventlow benyttede sig af.

Stænderne og reformerne

Situationen på landet var, at herregårdene omfattede
10-15% af landbrugsarealet, mens resten stort set var
landsbyfællesskaber med den enkelte fæstebondes
jord spredt som striber i landsbyens ofte tre ”marker”.

Dertil var bøndernes hoveri af stor økonomisk betyd-
ning for herregårdene. Godsejerne var på denne bag-
grund langtfra enige om reformerne. Nogle arbejdede
energisk med på de nye ideer – blandt disse var der
højst forskellige blandinger af idealistiske og snævert
økonomiske bevæggrunde – mens andre reagerede
kraftigt imod kommissionsforslagene, der snart skulle
blive ny lov. Deres argumenter var, at det gik for hur-
tigt, så de ikke kunne planlægge på langt sigt, når lo-
ven hele tiden blev ændret. Men de fleste var nok tø-
vende, afventende, opmærksomme på de nye signaler.

Borgerskabet var en voksende og temmelig uho-
mogen gruppe i samfundet. Mange var uden kontakt
med oplysningstidens ideer, nogle var præget af disse,
mens enkelte var med til at importere og viderefor-
midle disse tanker. Et typisk eksempel på det sidste er
J.S. Sneedorff, der havde opholdt sig en del i Frankrig i
sin ungdom. Om ham skriver Vilhelm Østergaard
(1852-1928):

”En almenoplysende, filosofisk Karakter har det Forfatterskab,

der udfoldedes af en lille Kreds af fransk-paavirkede Literater,

der havde hjemme i Sorø, og hvis Førstemand var Jens Schiel-

derup Sneedorff … Hans første danske Skrift Om den borgerlige

Regering behandler Staten og dens Regeringsformer fra et fri-

sindet, filosofisk Standpunkt: som Statens Formaal opstilles

Borgernes Vel, som den bedste Regeringsform et frisindet Ene-

vælde. Endnu større Betydning fik Sneedorff dog ved sine Smaa-

afhandlinger i hans Breve (1759) og i Ugeskriftet Den patriotiske

Tilskuer (1761-1763). Emnerne er oftest sociale – han er saaledes

en af de første Forkæmpere for Bondens Frigjørelse – og Sprog-

behandlingen er mønstergyldig” (Østergaard 1907, s. 74).

Den tidligere nævnte lov om indfødsret fik en vigtig,
(tilsigtet?) virkning: Borgerskabet – især det køben-
havnske, der nu havde lettere adgang til at blive em-
bedsmænd, var begejstrede og så det som en gave fra
kongen til dem. Det betød, at enkelte spirende tilløb til
republikansk tænkemåde kunne isoleres og slås ned.
Således endte f.eks. Peter Andreas Heiberg (1758-1841)
som politisk flygtning i Frankrig. Borgerskabets over-
vejende loyalitet over for kongen lettede reformpoliti-
kernes arbejde og svækkede adelens indflydelse.

Præsternes betydning for reformprocessen nævnes
sjældent. Men et par faktorer spiller ind her: Natur-
videnskabens fremstormen betød, at enhver humani-
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stisk uddannelse blev præget af et afsvækket naturvi-
denskabeligt paradigme: Man skal – hvis muligt –
først og fremmest tælle, veje og måle. Den teologiske
rationalisme medførte, at de mange landsbypræsters
lange prædikener, som man var tvangsindlagt til at
lytte til hver søndag, kom til at betone landbrugstekni-
ske forbedringer. Desuden virkede præsterne ofte i
kirker, der var den lokale herremands personlige ejen-
dom. Hvis herremanden var for landboreformer, kun-
ne der være en ekstra grund til at reklamere lidt for det
synspunkt. Hvis ikke, var der vel ingen grund til at
genere sin sponsor.

Mange bønder var forsigtigt positive over for de
nye reformer. Primært var man interesseret i at kom-
me af med slavearbejdet for herremanden, hoveriet.
Udskiftningen tøvede man mere over for, da den kun-
ne betyde store udgifter for den enkelte fæstebonde,
men altså også muligheden for at blive konge på egen
jord, noget der ville kræve hårdt arbejde, idet der kun-
ne være sten at rydde (især hvis man fik sin lod på det
gamle overdrev). Stenene kunne eventuelt anvendes
til stendiger, men ellers måtte jorden hegnes på anden
vis. Grøfter skulle graves eller oprenses. Selv hvis her-
remanden stod for flytningen og den nye gårds op-
førelse, kunne arbejdsbyrden og den økonomiske byr-
de ud over det almindelige bondeslid nok skræmme
nogle fæstebønder.

Hvordan så bondekonerne de nye tider? Det er der
ikke mange kilder på, så det følgende bygger på
mundtlig overlevering i min slægt, som for en stor dels
vedkommende var landboere:

”Det var en svær tid. Da vi boede i landsbyen, havde vi familie,

slægt og venner tæt på os. Vi hjalp hinanden og fik os en snak.

Som unge piger skulle vi malke køerne, der gik rundt på over-

drevet. Køerne skulle malkes tre gange dagligt, så vi gik i en stor

snakkende og syngende flok de 3 fjerdingsvej til og fra overdre-

vet. Det blev 4-5 mil om dagen (ca. 30 km). Der var nogle skum-

le og uhyggelige steder undervejs, hvor man kunne risikere at

træffe på de underjordiske – men vi var mange, så det gik. Og at

gå i kirke om søndagen var en lille gåtur. Det ændrede sig. Vores

familie flyttede ud på overdrevet, ti minutters gang til nærmeste

nabo. Og altid måtte vi slå følge med mænd, når vi skulle lidt

længere væk. Ellers blev de underjordiske truende. Vi fik snak-

ket, sunget og leet meget mindre. Livet blev trist. For næste

generation blev det nye mere selvfølgeligt”.

Jeg formoder, at lignende oplevelser har været almin-
delige i de fleste større landsogne med langt fra de
yderste gårde til det gamle landsbycentrum.

Hos kongen, kronprinsen, skiftende regeringer, skif-
tende landbokommissioner, rådgivere og lærere, adel,
præster, borgere og bønder finder vi større eller min-
dre indslag af oplysningstidens tanker, der resulterede
i mange praktiske og teoretiske grunde til at støtte op
om landboreformerne. Striden mellem dem, der angi-
ver hver sin forskellige årsag til landboreformerne, er
meningsløs. Der er en mængde påvirkninger, en
mængde motiver, en mængde personligheder på spil.
Det interessante er samspillet. Reformerne kom som
et samspil af talrige faktorer, talrige påvirkninger, tal-
rige personligheder, høj som lav. Man kan ikke kalde
reformerne for demokratiske. Det dansk-norske kon-
gerige var alt andet end demokratisk, men det er rig-
tigt, at reformerne blev den kælderetage, som et
dansk, tilstræbt demokratisk hus kunne rejses på. Til
det krævedes andre personligheder, andre tanker.

Oplysningstidens frugter

En nærmere analyse af oplysningstidens tanker, deres
forudsætninger, deres indbyrdes harmoni/disharmo-
ni, deres konsekvenser falder uden for denne sam-
menhæng. Men på godt og ondt lever vi i oplysnings-
tidens virkningshistorie. Hvordan gik det til, at oplys-
ningstanker kunne føre til både Den Franske Revo-
lution og de danske landboreformer, når der for ca. 90
%’s vedkommende var tale om de samme tanker. Den
Franske Revolution var utænkelig uden Voltaire og
Rousseau – og utænkelig for dem. De danske landbo-
reformer var utænkelige uden Voltaire og Rousseau –
og ikke kun en følge af deres tænkning. Lad os se på
lidt af det, der karakteriserede Den Franske Revo-
lution og de danske landboreformer i forhold til hin-
anden. Det fælles var, at gamle strukturer og tænke-
måder havde vist deres utilstrækkelighed. Det særegne
var, at der i Frankrig var en voksende afstand mellem
magthaverne og de magtesløse og ingen dialog mel-
lem dem, mens der i Danmark var en vilje til dialog,
der især viste sig i en vis fælles forståelse mellem adel
og bonde om konkrete forbedringer til fælles bedste,
samt – som et skridt i retning af nationalstaten – kon-
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gens/regeringens udstrakte hånd til borgerstanden i
form af borgerens mulighed for som embedsmand at
tjene kongen ved begrænsningerne i arbejdskraftens
frie bevægelighed gennem stop for tysk indvandring.
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Den styrkede centraladministration, som fulgte med
enevælden, rettede snart opmærksomheden mod selv
de fjerneste egne af riget – for via indsigt og kontrol at
udvikle en sammenhængende og velfungerende stat.
Indberetninger fra gejstlige og læge embedsmænd ude
i stifterne, amterne, købstæderne og sognene gav in-
formation om de enkelte provinsers naturforhold og
forhistorie, beboernes livsvilkår og traditioner, de er-
hvervsmæssige forhold og potentialer, osv. Det er i de
gentagne krav om sådanne indberetninger og i disse
kravs indfrielse, at jyderne første gang møder hold-
ninger og tankegange, som peger frem mod oplys-
ningstiden. En samlet fremstilling af således indhentet
viden er Peder Hansen Resens (1625-1688) Atlas Dani-
cus (i manuskripter fra 1660-1680’erne), forbilledet for
en righoldig historisk-topografisk litteratur i lokalt
regi op gennem 1800-tallet – ja endog ind i 1900-tallet.

På landsplan udvikles den topografiske genre om-
kring 1800 til samtidsorienteret egnsbeskrivelse. Be-
skrivelsen baseres så vidt muligt på statistiske facts –
og ellers på fagfolks og dannede borgeres viden og
skøn; men kilderne udvælges og vægtes naturligvis ud
fra forfatterens aktuelle interesse. Det mærkes tydeligt
i Gregers Otto Bruun Begtrups (1769-1841) hovedværk
Beskrivelse af Agerdyrkningens Tilstand i Danmark
(1808-1812). På grundlag af et omfattende materiale,
indsamlet i arkiver, via korrespondance og på rejser,
gives et øjebliksbillede af de danske provinsers demo-
grafiske, kulturelle og økonomiske tilstand, som lovet
i titlen med tyngdepunkt i agerdyrkningen. Amt for
amt er det stort set samme emner, der tages op – og
primært sådanne, hvor oplysningstidens nye landøko-
nomiske og pædagogiske teorier kolliderer med gam-
mel sædvane: udskiftning, afskaffelse af hoveri, mark-
fred og hegning, opprioritering af agerbruget, veksel-

drift (med kløver, rodfrugter osv.), nyopdyrkning,
havebrug, teoretisk og praktisk skoleuddannelse.

Bøndernes traditionelle livsform blev voldsomt
udfordret af oplysningsideerne, såvel materielt som
tankemæssigt. Vi vil i det følgende søge at vise, hvor-
dan man i det mørke Jylland – fjernt fra reformkræf-
ternes københavnske base – reagerede på disse ideer i
første halvdel af 1800-tallet. Overgav man sig til sag-
kundskaben, tog man afstand fra de ny kjøvenhawn-
ske ideer, eller fandt man passende kompromiser?

Det nye landbrug 

Siden stiftelsen i 1769 havde Det Kongelige Danske
Landhusholdningsselskab arbejdet for effektiviserin-
gen af dansk landbrug, økonomisk støttet af regerin-
gen og i stigende grad rådgiver for denne i landbrugs-
anliggender. Fra 1782 orienterede man på populær vis
om nye landbrugsmetoder i årets Almanak, og bare
frem til 1808 var næsten 6.000 lokale pionerer blevet
præmieret eller belønnet for deres indsats – endnu
mest på Øerne (Hertel 1920 s. 191 og 193). Begtrups
ovennævnte ”tilstandsrapport” (7 digre bind) er skre-
vet med et dobbelt sigte: dels at vise i hvilket omfang
reformerne har slået rod ude i de danske provinser,
dels at befordre dem yderligere med henvisning til
lokale foregangsmænd. For, som Begtrup skriver i for-
ordet:

”Den praktiske Landmand … har en naturlig Frygt, vel og For-

dom mod Forandringer, hvis Nytte han ei af egen Erfarenhed

kjender … Kan man derimod forelægge ham Exempler paa et

bedre Jordbrug, fra hans egen Provinds, fra Mænd, hvis Navne

ere ham bekjendte, gjør den … Efterretning mere Indtryk, og

opvækker snarere Efterlignelseslyst …”
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Begtrup tegner derefter billedet af et landbrug, hvor
udskiftningen er stort set fuldbragt, hvor der er påbe-
gyndt parcellering fra hovedgårdene til husmands-
brug, og hvor resten af de tilstræbte reformer enten
allerede gør sig gældende eller i hvert fald er introdu-
ceret af foregangsfolk – som så citeres flittigt og støttes
uforbeholdent af forfatteren.

Men var agrarreformerne nu på den oplagte sejrs-
kurs, som Begtrup forestillede sig? Billedet er langt
mere uklart nogle år senere i skriftserien Bidrag til
Kundskab om de danske Provindsers nærværende Til-
stand i oeconomisk Henseende – 19 amtsbeskrivelser,
hvormed Landhusholdningsselskabet i årene 1826-
1844 lod Begtrups arbejde uddybe og ajourføre. Ma-
terialesamling og redaktion blev denne gang af prakti-
ske grunde fordelt på hele 15 forfattere, af hvilke kun
én (qva sin sekretærpost i selskabet) måtte føle sig
totalt forpligtet på selskabets reformpolitik. Allerede
af den grund kunne man forudse et mere nuanceret
syn på reformideerne og deres modtagelse – ikke
mindst ude i de fjernere provinser; og selskabets præ-
sidium accepterede da også i forordet til værket ”ikke
at paalægge Forfatterne noget Baand paa deres Ytt-
ringer om de Puncter i Landoeconomien, hvorom der
stundom strides, men lade enhver Forfatter … selv
staae til Ansvar”. Samtidig sørgede man lige for at
markere, at f.eks. ”Hr. Dalgas’ Domme over Sving-
plovene, Vexelbruget og Staldfodringen [er] Domme,
som man ikke kan billige, da de ere ganske modsatte
dem, Selskabet i over eet Decennium har viist at hylde,
og af mangfoldige Erfaringer paa det bestemteste maa
hylde”.

Forfatteren af seriens bind 1, landvæsenskommis-
sær Carl Frederik Isaac Dalgas (1787-1870), har for-
mentlig været velkommen til at markere de antydede
(og i øvrigt dæmpede) dissenser i et videnskabeligt
forum; men selskabet har følt sig utryg ved, at et skrift,
man selv udgav, kunne skabe forvirring hos den jævne
læser om den rette reformpolitik.

Det er imidlertid ikke de eneste – eller værste –
modsigelser, selskabet skulle blive udsat for i denne
skriftserie, hvor landøkonomisk teori blev konfronte-
ret med praktisk landbrug og nedarvede sandheder.
Først og fremmest Jylland – med dets gennemgående
barskere klima, ringere jordbundsforhold, dårligere
infrastruktur, større afstand til hovedstaden i enhver

henseende – skulle vise sig en hård prøvesten for
mange af de højt priste reformer. Alene de 10 jyske
amtsbeskrivelser i Landhusholdningsselskabets egen
serie giver tilstrækkelige belæg herfor, så vi vil i det føl-
gende holde os til dem.

Den dårlige udskiftning

Stavnsbåndets ophævelse i 1788 og opløsningen af
landsbyfællesskabet huskes af alle som den højtbe-
rømmede start på landbrugsreformerne. Ingen kom
da heller nogensinde til at savne stavnsbåndet, men
landsbyernes udskiftning mistede hurtigt i jubelvær-
di. Samtlige ovennævnte jyske amtsbeskrivelser er eni-
ge om, at udskiftningen – navnlig i de tidlige faser fra
1760 og op mod 1800 – stort set var mislykket. Kun i
nogle få tyndtbefolkede egne førte den til det ønskede
ideal, at en bonde fik samlet sin jord omkring gården.
Allerede i den første amtsbeskrivelse klager forfatteren
over, ”at Danmark, der gav Europa Exemplet paa de
første Udskiftninger, dyrt har maattet betale denne
Ære … Vigtigheden af at afsætte Eiendommene i sam-
lede Lodder, give disse en hensigtsmæssig Form, taxe-
re Jorden, udflytte [nogle af landsbyens gårde] o.s.v.,
indsaae man alt for seent” (Dalgas 1826 s. 36). Re-
sultatet er i reglen, at ”ingen Gaard har sin Jord samlet,
men fordeelt i smaae Lodder paa mangfoldige Steder,
med lang Markvei …” (Dalgas 1830 s. 65).
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Fig. 1 Kort over Fjellerup sogn på Norddjursland 1820. En

relativt vellykket udskiftning, som dog giver et vist antal

spredte jorder. Ved den egentlige udskiftning i 1794 blev to

gårde udflyttet; to lå i forvejen uden for landsbyen. De sid-

ste ni blev liggende langs byvejen og fik deres hovedlodder

som smalle strimler mod syd og nord (den markerede gård

således de mørke felter syd- og nordfor); de var besværlige

at omhegne eller indgrøfte. Desuden fik hver gård en hede-

lod helt i syd og en englod ud til kysten helt i nordøst. Ved

senere udskiftning af overdrevet mod nord langs kysten

samt et kær i øst fik hver gård yderligere to lodder. Den

type af lodder, som bønderne snarest ville forsømme ifølge

Landhusholdningsselskabets amtsbeskrivelser, er hedelod-

der som her i syd, 3 km fra landsbyen, nede i et område,

der ellers var udlagt som lodder til byens husmænd.  
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Fejlen var bøndernes egen:“Enhver vilde have An-
deel i den gode Jord … og ei give Slip paa Tørveskjær
eller den Smule Eng, hvorpaa sattes saa stor Priis.
Dertil kom Ulyst til at flytte ud fra Byerne … Ingen
vilde sætte sig ned paa den ringe Jord, der hidtil uden
Gjøde [og netop derfor] saa lidet havde lønnet sin
Dyrker” (Diørup 1842 s.195).

Kun i få tilfælde har en dygtig leder af udstyknin-
gen været i stand til at presse en landøkonomisk hold-
bar løsning igennem, f.eks. med bygningstilskud til
udflyttere (f.eks. Dalgas 1830 s. 67). Resultatet af en
dårlig udskiftning blev hurtigt, at lodder langt fra en
gård misrøgtedes og forfaldt – en udvikling, som
nogle steder blev afvendt i begyndelsen af 1800-tallet
ved, at de pågældende lodder blev solgt til husmænd
eller husejere (Dalgas 1826 s. 44). Den mislykkede

udskiftning var imidlertid på mange måder (antydet
nedenfor) en hæmsko for et moderniseret landbrug.

Intensiv avl

Lad os kort erindre om hovedpunkterne i det pro-
gram for intensivt landbrug, som Landhusholdnings-
selskabet i årtierne op til 1800 havde diskuteret sig
frem til, baseret på udenlandske (først og fremmest
britiske) landøkonomiske teorier. Agerbruget blev nu
sat i centrum som den drift, der (under de fleste for-
hold) ville give højest næringsproduktion pr. arealen-
hed; kvægavlens nytte sås primært i, at den kunne
levere gødning og trækdyr til agerbruget – samt (mest
i nærmiljøet) produkter til konsum og industri (kød,
mælkeprodukter, huder osv.). En effektiv brug af gød-
ning mentes bedst sikret ved staldfodring af husdyre-
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ne, men det fordrede på sin side en intensiv avl af
grøntfoder eller andre foderurter (kløver, vikker, kar-
tofler osv.), indpasset i en velordnet vekseldrift af
agrene. Med forbedret gødskning, passende brak (ger-
ne med dyrkning af ovennævnte foderplanter), bedre
redskaber til jordbehandling (f.eks. nye plovtyper)
samt omhu i valg af sædekorn og ved behandling af
høsten kunne der opnås maksimalt høstudbytte og
muliggøres ekspansion af det dyrkede område. Hegn
gav dels sikkerhed for markfred, dels gav de læ i det
hårde klima. Som det ses, hang reformpunkterne nøje
sammen, så det er helt i Landhusholdningsselskabets
ånd, når en af de jyske amtsbeskrivere forsikrer, at
”Vexeldrift staaer i saa nøie Forbindelse med Som-
merstaldfodring, at de ei godt kunne tænkes adskilte,
men gjensidigen maae række hinanden Haanden”
(Diørup 1842 s. 290).

I 1822 sendte Landhusholdningsselskabet et spør-
geskema med 29 punkter ud til 108 fremtrædende
mænd i provinsen og lod derpå spørgsmålene offent-
liggøre i landets tidender. Her opfordrede man alle
interesserede til at indsende svar. Man håbede hermed
at skaffe tilstrækkelige oplysninger til værket De dan-
ske Provindsers nærværende Tilstand, men blev delvis
skuffet: besvarelserne dækkede ikke alle egne tilstræk-
keligt. Forfatterne af de enkelte bind i skriftserien fik
herefter bevilget rejser i de amter, de skulle dække, så
de kunne søge yderligere oplysninger og ved selvsyn
sætte sig ind i landbrugets situation. Spørgeskemaet
var dog stadig vejledende for deres indsamling af
informationer, og samtlige bind af skriftserien (fraset
det næstsidste) er disponeret i kapitler, der besvarer
spørgsmålene fra skemaet i den givne rækkefølge.
Herved har selskabet vel ment at sikre et ensartet og
sammenligneligt indhold i seriens enkelte bind, og
forfatterne blev husket på at fokusere på vigtige dele af
selskabets reformprogram. Alle kodeordene fra forri-
ge afsnit optræder således i spørgsmålene, og i flere
formuleringer skinner selskabets præferencer klart i-
gennem, tydeligst i spørgsmål 6: ”Gjør Sommerstald-
fodring Fremgang?”, i spørgsmål 9: ”erkjendes Sving-
plovenes (de saakaldte engelske Ploves) Fortrinlig-
hed?”, i spørgsmål 17: ”Opgive Bønderne endnu Æv-
ret? [ved at fjerne hegnene efter høst, så dyrene kan
græsse frit] eller holdes der over Markfred?”

Brakning, vekselbrug og foderplanter

Nogle agerbrugsreformer viser sig gennem amtsbe-
skrivelserne at være blevet modtaget forholdsvis posi-
tivt af de jyske bønder. Normalt har man fra gammel
tid lagt agrene brak efter nogle års afgrøde, men tit ad
hoc og i reglen så sent, at det tog årevis, før den pågæl-
dende ager igen kunne bruges til andet end afgræs-
ning. Men herfra og til at lade brakken få fast plads i
sædskiftet var der ret beset ikke noget stort spring
(Diørup 1842 s. 279 f.). Selv på alsædjorden i Nord-
vestjylland, som forhen blev dyrket i stadig rotation,
ses brakken at være trængt ind: ”Den bedste Anbe-
faling for Brakken er den, at den overalt, hvor den
først er bleven anvendt, og man har seet de frugtbrin-
gende Virkninger af dens Brug, snart har fundet man-
ge Efterlignere, ogsaa i Bondestanden, som ellers ei er
tilbøjelig til at optage det Nye” (Diørup 1842 s. 277) –
hvorefter forfatteren kastede sig ud i en lang lovpris-
ning af brakkens virkninger: skørning og rensning af
jorden, fornuftig udnyttelse af ellers arbejdsfattige
perioder, osv.

Med brak indlagt i et fast sædskifte var der i prin-
cippet etableret det vekselbrug, Landhusholdnings-
selskabet så stærkt anbefalede. I sin ideelle form ind-
befatter dette også dyrkning af grøntfoder i stedet for
helbrak, så staldfodringen af kvæg og heste kunne for-
længes; men i Almanakken for 1836 accepterede selska-
bet helbrak som et alternativ eller i hvert fald en over-
gang til foderbrak (Blicher 1839 s. 57 f.). Hermed søgte
man at imødegå sådanne skuffelser ved brat overgang
til vekselbruget, som adskillige jyske agerbrugere
synes at have oplevet (Blicher 1839 s. 57 f., men også
f.eks. Hald 1827 s. 43). Den øgede arbejdsindsats og
omhu, som fordredes til effektivt vekselbrug, var der
ingen grund til at beklage, for: ”hvilken fornuftig
Mand vil skye disse Ting, naar han seer, at de rigeligen
betale sig, og [at] de ere ikke større, end at en kraftig
Villie let kan drive dem igjennem” (Diørup 1842 s.
284).

Det var faktisk allerede et bredt udvalg af grøntfo-
der, man i forskellige egne havde forsøgt sig med i ste-
det for ægte brak. Ikke kun de af Landhusholdnings-
selskabet så højt priste vikker dyrkedes mange steder,
men også ærter, kløver, spergel, fløjlsgræs med videre
– for slet ikke at tale om den især på lette jorder så
populære kartoffel:
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”Denne Avl vil gjøre Epoke i vor Agerdyrkningshistorie. Af

enhver anden Sæd høste vi paa ligestort Areal neppe halvt mod

[det vil sige næppe halvt så meget som på] Sjælland, men

Kartofler give her snart ligesaa mange Fold, som i hiin Pro-

vindses gode Jorde … Dyrtid, Hunger og Mangel … aabnede

Øinene paa Folk, der forhen lode haant om denne Naturens

herlige Gave” (Brinck-Seidelin 1828 s. 177 f.).

Kartoflen blev dog, så vidt ses, stadig mest brugt til
foder – vel fordi der kun få steder var eksperimenteret
med gode spisesorter.

Den voldsomste hindring for hurtig indførsel af
vekselbrug er ifølge de jyske amtsbeskrivelser ikke
bondens konservatisme og uvidenhed – skønt begge
dele gør sig gældende (f.eks. Hald 1833 s. 231). Nej,
bonden er først og fremmest besjælet af en naturlig
skepsis, som bør overvindes med gode eksempler; om
forholdene i Nordthy hedder det således, at ”Thyboen
skal see Virkningerne af det Nye og overbevise sig ved
Erfaring om Fordelen deraf, førend han bestemmer
sig til at gjøre Forandring i de Skikke, som han har
nedarvet fra Fædrene” (Diørup 1842 s. 243). Den dårli-
ge økonomi (her i årene efter statsbankerot og land-
brugskrise) satte også sine snævre grænser for langsig-
tede investeringer: ”Naar vi faae frataget [det vil sige
lagt til side, hvad der skal bruges til] Sædekorn, Skatte-
korn, Tiendekorn, Degnekorn, Skolekorn, Fattigkorn,
Dommerkorn, Brødkorn, osv. osv., er der lidet … til-
bage at leve af [det vil sige til salg]”, sukker en vendel-
bo, og forfatteren giver ham ret: ”han har intet at ofre i
den nuværende Tid, for deraf at høste Frugter i den
kommende” (Brinck-Seidelin 1828 s. 105 f.). Endelig
undskyldes bonden i næsten alle de jyske amtsbeskri-
velser med mangelen på markfred.

Jord- og sædbehandling

At forudsætningen for en god avl er grundig gødsk-
ning, har bønderne altid vidst; kun har det tit knebet
med at få samlet gødning nok fra husdyrene og at
opbevare den godt nok, til den skal spredes på ageren.
Amtsbeskrivelserne viser imidlertid, at man lokalt ud-
viste stor opfindsomhed, f.eks. når det gjaldt porøst
materiale som ”træk” i møddingen: ”af Halm [bør]
haves Noget tilovers til den Strøelse, der nødvendigen
behøves for at opfange og drøjne den tynde, men kraf-
tige Gjødning, Kreaturerne kaste … hvortil dog ogsaa

flere Surrogater haves, saasom afbrudt Tække, fiint
Lyng, Tørvesmul, Jord af gamle Diger, Tang m. m”.
(Christensen 1832 s. 52). Ofte ses husdyrgødningen
suppleret med andre former for gødning i form af
nedpløjet grønt, tang, dynd fra gadekæret, aske, ja
sågar fiskeaffald og benmel (Diørup 1842 s. 317 f.).
Megen fejlmergling i midten og slutningen af 1700-
tallet skyldtes bøndernes fejlagtige tro på, at mergel
kunne erstatte gødning, men i starten af 1800-tallet
vidste man bedre og anvendte kun mergel som sup-
plement til gødskningen (Diørup 1842 s. 307 f.).

Lige så vigtig som den kemiske er den mekaniske
del af jordbehandlingen: oppløjning, vending, finde-
ling osv. – med ploven som det vigtigste redskab.
Gennem en årrække havde Landhusholdningsselska-
bet nu ivret imod den tunge, trækdyrkrævende hjul-
plov, som var en arv fra landsbyfællesskabets tid; via
pløjekonkurrencer og gaver til forsøgslandbrug havde
selskabet arbejdet for, at den blev udskiftet med lette-
re, fortrinsvis engelske eller amerikanske svingplove.
Forfatterne til de jyske amtsbeskrivelser tegnede imid-
lertid gennemgående et dystert billede af denne plov-
types modtagelse. En enkelt af forfatterne, ikke selv
praktiserende agerbruger, greb til den gængse forkla-
ring: bondens fordomme og uvidenhed (Bredsdorff
1827 s. 25); de mere landbrugskyndige forstod bedre
bøndernes skepsis: svingploven blev lettere slået ud af
kurs i stenet jord (f.eks. Hald 1827 s. 83), og den koste-
de mere i anskaffelse og reparation (Brinck-Seidelin
1828 s. 142 f.; Hald 1833 s. 128). Flere forfattere anbefale-
de faktisk (i hvert fald som en overgang) modifikatio-
ner eller blandformer, udviklet af lokale smede og rost
af egnens bønder. Det var vel feed-back som dette, der
fik Landhusholdningsselskabet til fra slutningen af
1820’erne at vælge danske svingplovstyper, når man
forærede plove til selskabets forsøgsbrug eller arran-
gerede pløjekonkurrencer (på det tidspunkt fortrins-
vis i Jylland) (Hertel 1920 s. 248).

Langt ned i 1800-tallet blev det tærskede korn kun
groft renset og slet ikke tørret, inden man solgte det i
nærmeste købstad, og alt for ofte blev det solgt videre
herfra i samme ringe stand, ganske som forhen: ”det
Tøjeri, man forgav Nordmændene med” (Brinck-Sei-
delin 1828 s. 191). Bondens motivation var heller ikke
stor til at rense og tørre kornet, eftersom han normalt
fik afregning ikke på grundlag af kornets vægt, men
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dets rumfang – og afregningen i øvrigt ikke stod i
noget ligefremt forhold til kvaliteten (Blicher 1839 s.
99).

Staldfodring og hegning

Kun ganske få steder i Jylland anvendte man ifølge
amtsbeskrivelserne bare nogenlunde stabil staldfod-
ring i sommerperioden. Adskillige bønder havde for-
søgt sig, men opgivet igen, og sporene skræmte (f.eks.
Dalgas 1826 s. 65). Bøndernes betænkelighed (særlig
udtalt i Vest- og Nordjylland) lyder også velbegrundet:

”Til Hindringer for Sommerstaldfodring kunne … henregnes:

Mangel paa tørt Foder at blande med det grønne, og at strøe

med; Mangel af Stalde og Nødser, som ere indrettede til Øje-

medet; Climaet … bevirker, at Fodervæxterne sildigen naae den

Størrelse at de kunne tjene til Staldfodring, og at man aldrig kan

gjøre Regning paa Tiden; Ufred [idet] alle overvintrende

Foderurter, Klever, Rug etc. vorder Efter- og Foraar … stærkt

medtagne af løstgaaende Høveder … [endvidere] at Malkekøer

ikke give saa megen, og langt fra ikke saa feed Melk inde som

ude” (Blicher 1839 s. 61 f.).

Amtbeskrivelsernes forfattere argumenterer for, at
sådanne vanskeligheder på sigt kan overvindes, og de
fleste anbefalede derfor en gradvis overgang til fuld
sommerstaldfodring.

Som vist i foregående citat var løsgående kreaturer
og heste en pestilens – og ikke kun for dyrkningen af
foderurter, men også for de typer af vintersæd, pione-
rer forsøgte sig med. Den fri græsning efter korn-
høsten (hvor man ”opgav ævred”) var imidlertid
hævdvunden skik, og samtlige amtsbeskrivelser for-
tæller, at bønderne selv efter udskiftningen nødigt op-

gav den fri græsningsret efterår og forår; den strakte
på foderet, der skulle til i staldperioden. Regeringen
havde ved forordninger af 1794 og 1817 søgt at sikre
markfreden ved at tillade optagelse af bøder, når an-
dres dyr trængte ind på ens jord. Men her satte den
jyske bonde grænsen for regulering ovenfra: ”han
troer, der skeer et Indgreb i hans naturlige Ret, naar
hans Kreature optages paa anden Mands Grund – saa
forvirrede kunne Begreberne om Ret og Uret være!”,
lød det hovedrystende fra en af amtsbeskriverne
(Schythe 1843 s. 478). Talrige er beretningerne om,
hvordan folk hævnede sig på naboer, der påberåbte sig
markfred (f.eks. Hald 1827 s. 128; Dalgas 1826 s. 141;
Blicher 1839 s. 111 f.). Op mod 1840 ses der ikke desto
mindre tegn på, at stemningen var ved at vende til for-
del for markfreden, idet mange bønder efterhånden
havde fået succes med raps som vintersæd (f.eks.
Blicher 1839 s. 114).

Et middel til at skabe sig markfred er ifølge Land-
husholdningsselskabet hegning, helst ved hjælp af
stengærder eller levende hegn – og sidstnævnte giver
samtidig læ for det voldsomme vejrlig i Vest- og Nord-
jylland. Ingen af hegnstyperne slog dog virkelig igen-
nem her i starten af 1800-tallet. Ude vestpå blev heg-
ning først relevant årtier senere, hvor der skete hede-
brækning i stort format; i øst forhales plantningen 
af hegn dels af økonomiske grunde, dels på grund 
af jordloddernes ”mislige figur” ved udskiftningen;
tværtimod stod ældre hegnstyper mange steder og
forfaldt (f.eks. Hald 1827 s. 130 f.).

For øvrigt var brede kredse i Jylland ikke nær så
overbeviste som Landhusholdningsselskabet om, at
agerdyrkningen var landbrugets rygrad. Gennem år-
hundreder havde bønderne på de lette jorder i største-
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delen af Jylland haft deres sikreste indkomst ved salg af
stude, opfedet ved græsning på heder og udmarker,
efter høsten tillige på stubmarkerne. Med krigsperio-
den omkring 1800 var eksporten af stude gået i stå,
men mange satte stadig deres lid til dens genkomst,
og derfor ramte et af Landhusholdningsselskabets
spørgsmål et virkelig omdiskuteret punkt: ”18. … Give
Malkekøer eller Fedeqvæg størst Fordeel?” Når det
drejede sig om de magre egne, turde amtsbeskriverne
ikke give noget sikkert svar. En af dem måtte endog
indrømme, at ”de animalske Producter have til alle
Tider holdt sig i en jevnere Priis … Kornprisernes
Forhøielse beroer derimod næsten ene paa Krig og
Misvæxt” (Dalgas 1830 s. 217). Og en anden forestillede
sig, at intensivt agerbrug og ekstensiv kvægavl ville
kunne eksistere side om side, den sidste praktiseret på
hedearealer uden markfred (Blicher 1839 s. 114).

Formidling og forkludring

Vi har hér kun omtalt de af datidens landbrugsfor-
hold, som Landhusholdningsselskabet engagerede sig
kraftigst i, og hvor man med størst energi søgte at
drive udviklingen i en bestemt retning. Så kortfattet
som muligt har vi søgt at sammenfatte de jyske bøn-
ders holdning til selskabets ideer, sådan som denne
holdning blev refereret (og undertiden citeret) i skrift-
serien De danske Provindsers nærværende Tilstand. Vi
har ikke forudsætninger for at vurdere, hvorvidt re-
formtankerne eller bøndernes reaktioner var realisti-
ske og hensigtsmæssige under de herskende konjunk-
turer og magtforhold. Det er selve sammenstødet af
opfattelser – hos henholdsvis en målbevidst intelli-
gentsia og en skeptisk bondestand – der har vor inter-
esse. Flertallet af amtsbeskriverne følte sig tydeligvis i

en formidlersituation: de var i det store og hele over-
bevist om Landhusholdningsselskabets program som
vejen til et velfungerende dansk landbrug; men de
kunne heller ikke se bort fra deres kilders, ja underti-
den deres egne, praktisk betingede forbehold eller
alternativer. Så gang på gang anbefalede de kompro-
miser – eller trinvis fremfærd: ”Skridt for Skridt, og
uden at derved Noget voves” (Diørup 1842 s. 298).

Landhusholdningsselskabet havde som bekendt
andre og mere direkte kanaler til påvirkning af bonde-
standen: populærartikler i almanakken, præmier til
foregangsfolk, oprettelse af prøvelandbrug, afholdelse
af pløjekonkurrencer osv. Så man har kunnet accepte-
re amtsbeskrivelsernes blanding af budskab og feed-
back – forudsat at forfatterne virkelig forsvarede sel-
skabets ideer. Det kniber lidt et par steder i bind I, også
enkelte steder i de senere jyske bind, men aldrig i en
sådan grad, at selskabet fandt det nødvendigt at gribe
direkte ind – før man fik forelagt bind XII vedrørende
Viborg Amt, forfattet af sognepræst og digter St. St.
Blicher (1782-1848)! Hans manuskript havde i selska-
bets øjne sådanne fejl og mangler, at det ikke umiddel-
bart kunne trykkes. Man har foreslået Blicher en
række omformuleringer, som imidlertid blev pure
afvist (Blicher 1839 s. 48, 227), og selskabet har da ikke
set anden udvej end at lade hans fremstilling trykke,
som den var, men med selskabets berigtigende noter.

Nogle af noterne er videnskabeligt pedanteri; med
andre fralægger selskabet sig blot ansvaret for videre-
gående politiske forslag fra forfatterens side; men de
fleste vendte sig mod Blichers manglende seriøsitet
som amtsbeskriver eller hans manglende opbakning
om selskabets mærkesager. Lad gå, at Blicher sjusket
karakteriserede amtets klima som et gennemsnit af de
omliggende amters (Blicher 1839 s. 39); men hans iro-
niske afvisning af at ville fremhæve bestemte ”udmær-
kede agerdyrkere” saboterede selskabets faste praksis
for i dette prestigefyldte værk at hædre det intensive
landbrugs pionerer (Blicher 1839 s. 189 f.); og hans
nedladende bemærkninger om raceforædling af heste
(Blicher 1839 s. 129) måtte selskabet afbøde med en
4 1/2 siders note til forsvar for fornuftig praksis på
området. Værst var dog Blichers valne holdning til
vekseldrift og hans manglende omtale af lokale tiltag i
den retning (Blicher 1839 s. 55 ff.); det udløste en 3 1/2
siders note, afsluttet i skuffelse og bitterhed:
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”Det er uheldigt for Selskabet, at en Mand, for hvem Provindsen

nærer saa megen Agtelse og Kjærlighed, Følelser, som ogsaa fin-

des uden for samme, og som jeg vedkjender mig, gjennem

Pressen virker mod Selskabets Bestræbelser – og ikke engang –

poetice [det vil sige i digterisk sammenhæng, hvor man vel

måtte acceptere en vis kunstnerisk frihed]”.

Nægtes kan det ikke, at Blicher stedvis i amtsbeskrivel-
sen forholder sig mere som romantisk digter end som
saglig oplysningsmand. De gamle jyske heste- og fåre-
racer besynges som det perfekte produkt af landet:
ikke forædlede, men jævne og seje (Blicher 1839 s. 129,
138), og lige under overfladen anes den samme karak-
teristik af jyden selv (Blicher 1839 s. 190). Det er jo også
den samme digter, som føje år senere skriver Jyden han
er stærk og sej. Vel i opposition til dette romantiske
tøjeri markerede noteforfatteren sit eget jyske tilhørs-
forhold: ”Jeg mener [dog] …, at vi Jyder aldeles ikke
kan rose os [specielt] …” (Blicher 1839 s. 133).

Perioden, i hvilken amtsbeskrivelserne blev udgi-
vet (1826-1844), var præget af stigende politisering –
med oprettelse af stænderforsamlinger og arbejde
frem mod en ny forfatning. Af de spørgsmål, beskri-
velserne er disponeret efter, angår det allersidste land-
økonomiens vilkår i et bredere samfundsperspektiv:
”29. Hvad ansees i Almindelighed for, at kunne gavne
Egnen med fortrinligt Hensyn til dens Localitet?” I
almindelighed udtrykte forfatterne fremtidsforhåb-
ninger af rent lokal karakter og i relativ tæt sammen-
hæng med Landhusholdningsselskabets program.
Men der dukkede også rigspolitiske ønsker op, som
når Blicher (med selskabets afstandtagen i en note)
talte for fri brænding af brændevin (Blicher 1839 s. 100
ff.). Helt domineret af rigspolitik er slutafsnittet i bin-
det om Ribe Amt fra 1830, hvor forfatteren som ”al-
mengavnlige foranstaltninger” foreslog blandt andet
et nyt skattesystem (så vidt ses en slags moms), op-
hævelse af købstædernes handels- og håndværksprivi-
legier, samt samling af Nørrejylland og Slesvig under
samme administration, alt sammen ubetvivleligt 
relevant for de landøkonomiske vilkår i amtet, men
langt hinsides Landhusholdningsselskabets virkefelt
(Dalgas 1830 s. 225 ff.). Et varsel om, at fremtidige kul-
turprogrammer ikke ville blive lanceret af patriotiske
selskaber, men i landspolitisk regi.

En overgangstid

Det billede, der hermed er tegnet af landboreformer-
nes modtagelse i Jylland i første halvdel af 1800-tallet,
savner klare linjer. Pionerer for det nye landbrug fandt
man i alle egne, men langtfra så mange og så hurtigt
som håbet fra Landhusholdningsselskabets side. Over-
ordentlig mange af dem, amtsbeskrivelserne nævner,
var proprietærer, præster eller lignende, det vil sige
folk, der stod over eller uden for den jævne bonde-
stand – og dette næppe alene fordi selskabet og de
udpegede amtsbeskrivere havde tættest kontakt til
disse kredse.

Hovedparten af de jyske bønder forholdt sig stadig
skeptisk afventende: man ved, hvad man har osv. –
eller som det kan hedde på jysk: ”Man skal ikke vrage
det gamle brød, før man har det ny!” Og så alligevel:
lige så stille, én for én, ad omveje og med tillempnin-
ger fulgte man eksemplet fra pionerer med økono-
misk succes. For, som en anden jysk talemåde lyder:
”Man skal hen i verden, hvor brødet er!” Særligt iøjne-
faldende og overbevisende var det, når jyder af jævn
herkomst viste vejen, hædret og berømmet af Land-
husholdningsselskabet for deres pionervirksomhed –
bønder som Christian Jørgensen (1803-1881) i Vester
Hanherred og Peder Nielsen Knudstrup (1781-1858)
fra Frijsenborg (Sodborg 1925, hhv. Hald 1827 s. 187 f.).

Før det moderne landbrug endegyldigt sejrede,
skal vi imidlertid langt forbi den periode, man – selv i
jysk regi – tør henregne til oplysningstiden. Helt hen i
anden halvdel af 1800-tallet – med jernbaner, højsko-
le, andelsbevægelse og brugsforeninger.

Den nye skole

“Oplysningstiden interesserede sig naturligvis stærkt
for undervisningen, og store reformer gennemførtes”
(Skautrup 1944-1968, bd. III s. 69). Så kort kan det
sammenfattes set i bakspejlet. I datiden var målet for
skolereformer også klart nok: ”Det sikkreste Middel til
Kulturens og Oplysningens Fremme bliver uden Tvivl
en forbedred Skoele-Indretning”, hed det hos oplys-
ningspræsten Niels Blicher (digterens fader [1748-
1839]), og hermed sigtede han til såvel den fysiske ind-
retning som det ”åndelige” indhold. Desuden anførte
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han, at det at ”oprette ordentlige Læse-Bibliotheker
for hver Kald, vilde vist [= givetvis] blive et kraftigt
Oplysnings-Middel”. Men han var anderledes i tvivl
om, hvordan reformerne lod sig praktisere: ”hvorfra
tage vi fattige Præster Evnen?” (Blicher 1978 s. 137). I
det følgende vil vi se nærmere på de problemer, ideer-
ne stødte på, når de skulle udføres i praksis; det kan
give et indtryk af, i hvor høj grad resultaterne måtte
blive kompromiser.

Nye pædagogiske ideer

Skoleloven af 1814 er en af de mest iøjnefaldende og
gennemgribende konsekvenser af oplysningstidens
ideer: udbredelsen af oplysning til hele folket, også til
almuens børn på landet, og ikke som hidtil kun til
adelens og velaflagte borgeres børn (ved latinskoler og
privatlærere). Loven var resultatet af et langvarigt
arbejde i den ”store skolekommission”, nedsat i 1789
(året efter stavnsbåndets løsning).

Af de pædagogiske strømninger i Europa efter
Reformationen havde hidtil kun pietismen sat sig va-
rige spor i Danmark, dels i form af 240 rytter (di-
strikt)skoler på krongodset i 1720’erne under Frederik
V, heraf 59 i Østjylland (Kristensen 1990 s. 14), dels
skoleforordningerne fra 1739/40, der skulle sikre et
minimum af skolegang frem mod konfirmationen,
som var indført i 1735 under Christian VI (Feldbæk
2003 s. 185). Langt større betydning fik filantropismen,
der i sidste del af 1700-tallet kom hertil fra Tyskland,
hvor pædagogen Johann Bernhard Basedow (1724-
1790) i 1774 havde oprettet en Rousseau-inspireret
mønsterskole. Det var især personer omkring den ty-
ske koloni i København, der slog til lyd for skolerefor-
mer i filantropistisk ånd: gruppen omkring Andreas
Peter Bernstorff (1735-1797), grev Ernst Heinrich

Schimmelmann (1747-1831) og brødrene Johan Ludvig
Reventlow (1751-1801) og Christian Ditlev Reventlow
(1748-1827).

Der blev oversat en mængde pædagogisk litteratur,
ikke blot håndbøger, men også lære- og børnebøger.
De ægte filantropister havde ikke megen sans for det
konfessionelle eller det kristelige overhovedet; for dem
var ”den fornuftige Oplysning” det vigtigste; ”den na-
turlige Religion”og ”nogen Moral”burde overtage kri-
stendommens plads i skolen (Larsen 1893 s. 26 ff.).
Religionsundervisningen skulle fra nu af nøjes med en
plads blandt andre fag; skolens mål skulle være at vise
børnene vejen ikke til salighed, men til lyksalighed –
ved ”nyttig sagkundskab og forstandsøvelser” (Koch
1882 s. 37, citeret fra tidsskriftet Minerva 1791-1792).
Blandt de mange pædagogiske ideer bør fremhæves:
anskueliggørelse før abstraktion, brug af kun ”mild
Tugt”, særligt hensyn til ”legemlig Uddannelse” (gym-
nastik).

For landskolernes vedkommende blev den filan-
tropistiske praksis aktuel ved, at en tysk godsejer,
Friedrich Eberhard von Rochow (1734-1805), fra
1760’erne på sine godser i Brandenburg begyndte at
indrette et særligt skolesystem ”af Medfølelse for Al-
muens forsømte Tilstand og af pædagogisk Interesse”
og ud fra en overbevisning om, at den gode skole ville
være det bedste middel til at bekæmpe landbefolknin-
gens uvidenhed og overtro (Bomholt 1938 s. 22). Der
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en lille stald til skoleholderens dyr. 
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skulle være daglig skolegang, og eleverne skulle opde-
les på klasser. Det sidste beskrives som en virkelig land-
vinding: i alle planer for de nye skoler fremhæves
stærkt, at børnene skal følges ad i undervisningen og
lære det samme, en betingelse for den mest nyttige
anvendelse af skoletiden; tidligere havde læreren ofte
”afhørt” en elev ad gangen, mens de andre læste højt
eller lignende på hver sit niveau. Desuden skulle reg-
ning, skrivning med videre fast ind på skemaet; under-
visning skulle ske via samtale og læsning, ikke uden-
adslære; venlighed og mild tugt skulle virke op-
dragende på børnene (Larsen 1893 s. 31 f.).

Rochows skoler dannede mønster for skolevæsenet
i Nordtyskland og Danmark, herhjemme med nogle af
de store godsejere i spidsen: grev Johan Ludvig Re-
ventlow i sine skoler på Brahetrolleborg (Fyn), grev
Schimmelmann i 5 skoler på Lindenborg gods (syd for
Aalborg). Sammen med disse tiltag kom Rochows
ideer til Danmark via seminariet i Kiel, der var blevet
oprettet i 1781, og som blev forbillede ved oprettelsen af
Blågård Seminarium i 1791 (Larsen 1893 s. 36, 46 og 74).

Den Store Skolekommission 1789-1814

Allerede i 1784 havde J.L. Reventlow indgivet et forslag
til kronprinsen (den senere Frederik VI [1768-1839])
om forbedring af bondestandens kår i de nordsjæl-
landske amter, herunder et bedre skolevæsen (Larsen
1893 s. 53). Denne idé bragte han sammen med brode-
ren grev Christian Reventlow (ejer af godset Chri-
stianssæde på Lolland) med ind i ”den lille landbo-
kommission” og fik forslaget med i en indstilling fra
kommissionen i 1785. Det medvirkede til nedsættelsen
af Den Store Skolekommision i 1789 med blandt andre
Christian Rewentlow, Schimmelmann og biskop Ni-
colai Edinger Balle (1744-1816) som medlemmer; Jo-
han Ludvig Reventlow indtrådte året efter. Først skul-
le det eksisterende skolevæsen kortlægges. Der blev
udsendt spørgsmål til sogne og herreder om antal sko-
ler og skolebørn (fra 6 år) pr. sogn, længste skolevej,
skolehusenes størrelse og tilstand, skoleholdernes ind-
tægter, degnenes indkomster og boliger, eventuelt
jordtilliggende til skolen med videre – og sidst, men
ikke mindst: hvor mange nye skoler der krævedes op-
rettet i de enkelte herreder, når børnene ikke måtte
have over 1/4 mil (ca. 1,9 km) til skole (Koch 1882 s. 48
f.). Ud over de tidligere nævnte rytterskoler viste det

sig, at der på dette tidspunkt var ca. 600 faste skoler
samt et antal vinter- og omgangsskoler, som senere vil
blive beskrevet (Larsen 1918 s. 35).

Undervisningen skulle efter de første forslag udvi-
des væsentligt: De fleste elever havde hidtil kun haft
religion og læsning, idet undervisning i skrivning og
regning kostede ekstra og var fravalgt af de fleste al-
mueforældre. Nu foreslog kommissionen, at alle børn
skulle have disse fire fag, desuden historie og geografi
(især vedrørende Danmark), endvidere den vigtigste
naturhistorie og naturlære, herunder lidt astronomi
og ”mekanik” (læren om de fysiske bevægelseslove).
Der skulle undervises i de forordninger og love, som
angik bondestanden; endvidere i sang, musik og teg-
ning, hvis læreren havde mulighed for det. Under-
visning i f.eks. fysik og astronomi kunne ske i nogle af
de timer, der tidligere blev anvendt til at ”opplapre en
uforståelig katekismus” (Larsen 1918 s. 50). Hvis disse
forslag kunne gennemføres, ville det give en kolossal
højnelse af undervisningen.

Kommissionens udkast fra 1799 blev (med en del
senere modifikationer) udsendt 1806 som ”Proviso-
risk Reglement for Almueskolevæsenet” på Øerne
(Larsen 1914 s. 155 ff., 201 ff. og 354 ff.) – men med virk-
ning også i Jylland, idet gejstligheden mange steder
søgte at omdanne skolevæsenet i overensstemmelse
med reglementet (Koch 1882 s. 71). Ud fra indvundne
erfaringer blev ordlyden yderligere ændret i den ende-
lige lov af 1814, kaldt ”Anordning for Almueskole-
væsenet paa Landet i Danmark” (Larsen 1914 s. 414-
450), men almindeligt omtalt som skoleloven af 1814,
skønt der ret beset blev udstedt parallelle anordninger
gældende henholdsvis købstæderne og København
(Larsen 1914 s. 505 ff.). Medvirkende til den lange ud-
formningsperiode var (ud over ønsket om afprøv-
ning) tidens dårlige økonomi med videre. Den danske
deltagelse i napoleonskrigene 1801 og 1807-14 med
alvorlige konsekvenser (tab af krigs- og handelsflåde;
statsbankerot 1813) gør det forståeligt, at ”oplysnings-
tidens kulturoptimisme og fremskridtstro blegnede
en del” (Nellemann 1966 s. 70).

Skoleloven af 1814

I 1814-skolelovens første paragraf fastsattes en maksi-
mumsafstand på 1/4 mil til en skole fra det fjerneste
hus. Men så mange og tæt beliggende skoler og en til-
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svarende forøgelse af lærernes antal havde man i
tyndtbefolkede egne (specielt i Vestjylland) slet ikke
råd til; man blev mange steder nødt til fortsat at nøjes
med vinterskole henholdsvis omgangsskole. Lovens §
2 tillader da også fortsat brug af ”Omgangs-Skole-
hold” (Larsen 1914 s. 415). Alene herved kom loven
langtfra til at leve op til, hvad man havde forestillet sig
ved skolekommissionens start i 1789. Men også de ind-
holdsmæssige forventninger var der skruet ned for:

“fra de ideale Højder, hvor Kommissionen havde bevæget sig,

var [man] dalet ned til en yderst jævn Virkelighed, der kun gik

et Par Skridt videre end det, de danske Reformvenner havde

ønsket, inden Filantropismen begyndte at føre det store Ord. I

sine Bestræbelser for at knytte Udviklingen til det bestaaende

gik man nu alt for langt tilbage” (Larsen 1893 s. 251).

Resultatet blev nemlig kort og godt: ”Der skal i Sko-
lerne undervises i Religion, Skrivning og Regning
samt i Læsning”. Der skulle dog i faget læsning bruges
lærebøger, der sikrede eleverne et vist kendskab til
fædrelandets historie og geografi; resten af fagene fra
”de ideale Højder”, det vil sige naturhistorie og natur-
lære foruden indblik i astronomi, geometri med vide-
re, var nu som blæst bort. Denne indskrænkning i for-
hold til de tidligere ideer vurderes på lignende måde
hos en anden skolehistoriker:

”Den oplysning, skolelovene af 1814 tilsigte at give, er, når den

stilles over for grev Reventlows forslag [fra 1784], hvorfra kom-

missionens arbejder gik ud, som tusmørket mod den klare dag.

Når man tilmed ser den varme, der går igennem dette … og den

kærlighed til almuen, der den gang besjælede så mange af lan-

dets bedste mænd, kan man ikke andet end spørge, om deres

tanker ikke kunde have været realiserede i videre udstrækning”

(Koch 1882 s. 68 f.).

Her tilføjer forfatteren dog, at man alt taget i betragt-
ning (især økonomien) næppe kunne være nået vide-
re, end tilfældet blev – hvad der endelig også var
acceptabelt: ”læsning og skrivning er jo [nu] en gang i
vore dage betingelsen for en virkelig åndelig udvik-
ling”, og der var faktisk plads til mere end det: lovene
var ”gjorte til at vokse i” (Koch 1882 s. 69). I sammen-
ligning med andre lande var Danmark i 1814 endda
”vidt fremme”: først i 1827 nåede Norge så langt,

Sverige i 1842; selv de fleste tyske stater stod dengang
tilbage for Danmark på skolelovgivningens område,
skønt de pædagogiske ideer var kommet netop fra
Tyskland 30-40 år forinden (Larsen 1893 s. 301).

Men selv de neddæmpede reformer viste sig uhyre
vanskeligt gennemførlige under landets trange øko-
nomiske forhold. Også tidens ”ringe Sans for fyldig
Læreruddannelse og udviklende Børneundervisning”
medvirkede til, at det trak længe ud med gennem-
førelsen af 1814-loven. ”Det beror derfor paa en fuld-
stændig Misforstaaelse, naar Aaret 1814 jævnlig sættes
som Udgangspunkt for en ny Udvikling i Skolens Hi-
storie” (Larsen 1899 s. 45); ”det var i Hovedtrækkene
Pietismens Skoletanker, som Oplysningstiden førte
ud i Livet” (Larsen 1918 s. 32).

Skolemester – en ringe bestilling

Tidligere havde der ikke været formelle, generelle krav
til undervisere i skoler med videre. En degn var fra
Reformationens tid præstens hjælper (f.eks. som kir-
kesanger) og under kirkens opsyn, og med henblik på
undervisning i ”børnelærdom” var det bedst, om han
havde studeret. Mange degne var studenter, der af for-
skellige grunde ikke havde fuldført studierne; de skul-
le ansættes af ”kirkepatronen”, der havde kaldsretten
til embedet, ofte den stedlige godsejer eller herre-
mand. En skoleholder, også kaldt skolemester, behøv-
ede derimod ingen uddannelse, men kunne uden
videre blive ansat af kirkepatronen.

Der er mange eksempler på, at herremænd lod
f.eks. en tjener eller en skytte få skoleholderhvervet
som en retrætepost; eller det kunne være skræddere,
tidligere sømænd eller hjemsendte soldater. Skole-
holderne fik i reglen dårlig løn, omkring 1770 knap
halvdelen af en degns løn, som igen (efter Danske Lov
1683) var ca. 1/3 af en præsts løn; skoleholderens ind-
komst kunne stedvis være under 1/10 af præstens
(Hansen 1944b s. 68) og dermed snarest på niveau
med en husmands eller landarbejders (Hansen 1944a
s. 22 ff.). Med skoleforordningen af 1739 var sædedeg-
nen, det vil sige sognets faste degn – i modsætning til
”løbedegne”, ofte latinskoleelever i mesterlektien –
blevet opfordret til at påtage sig hvervet som skolehol-
der, hvad mange også gjorde for at tjene mere.

Skoleholderne havde ringe status på grund af deres
fattige forhold og direkte afhængighed af bønderne i
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landsbyen. De blev som degn og præst delvis aflønnet
i naturalier, f.eks. 5 tønder rug, 12 lispund (a 8 kg) hø,
ofte brød, flæsk med videre, i Østjylland med et dia-
lektalt ord kaldt ”nannest” (Kaae 1945 s. 109). Men da
deres løn som udgangspunkt var betydeligt mindre
end degnens og præstens, føltes det naturligvis hårde-
re, når bønderne vægrede sig ved bare at levere det

fastsatte, f.eks. med henvisning dårlig høst og dyrtid.
Ofte var de nødt til at have et arbejde ved siden af
skoleholderhvervet, især i egne med overvejende vin-
terskoler. En og anden skoleholder kunne dog godt
være skattet og anset som ham, Blicher præsenterer i
starten af E Bindstouw: 
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”om e Vinter wa han Skwolmæjster, men om e Sommer wa han

Murmæjster; aa han wa lih døgte te beggi Diel” (om vinteren var

han skolemester, men om sommeren var han murermester, og

han var lige dygtig til begge dele) (Blicher 1842 s. 1).

Landhusholdningsselskabet havde fra 1782 udsat
præmier til skoleholdere, der havde lært bønderdren-
ge at skrive ”en læselig Haand” og at regne tilstrække-
ligt til et ”huusligt Bogholderie” (Hertel 1920 s. 187).
En skoleholder fra Horsensegnen indsendte i 1786
prøver af sine ”disciples skrift”, dog uden at opnå
præmiering (Elkjær 1959 s. 34); derimod blev 4 skole-
holdere fra Vejle Amt belønnet med præmier frem til
1800 (Degn 1988 s. 16).

Seminarier

I Den Store Skolekommission havde man fra starten
overvejet, hvilke krav man skulle stille til de lærere, der
skulle realisere den kommende lovs ideer og krav, og
hvordan man skulle få dem uddannet. Man besluttede
sig for, at det skulle ske på seminarier, og at uddannel-
sen skulle være 3-årig. I 1791 kunne Blågård Semina-
rium i København åbnes, og i 1794 fulgte (Brahe)
Trolleborg på Fyn på grev J.L. Reventlows gods (Lar-
sen 1893 s. 74 og 91), hver med op til i alt ca. 30 semina-
rister (hvilket blev den gængse betegnelse, også for de
færdiguddannede).

Som modvægt til disse seminariers rationalistiske
indstilling og nedprioritering af religionsundervis-
ning tog flere præster i de første år efter 1800 initiativ
til at oprette små alternative ”præstegårdsseminarier”.
Uddannelsen på disse var også 3-årig, med ca. 5 elever
”af Bondestand” pr. årgang; de boede på gårde i omeg-
nen og hjalp til der i høst med videre; de blev uddan-
net til at være ”oplyst bonde blandt bønder” – eller

rettere: oplyst husmand blandt bønder (Larsen 1893 s.
204 ff.). I Jylland blev det første præstegårdsseminari-
um oprettet af Christian Johan Lodberg Krarup (1765-
1820) i 1806 i Borris (ved Skjern); hurtigt fulgte andre
efter i Thy, Himmerland, på Djursland og Samsø.
Reglementet for Lyngby Seminarium (på Djursland)
fastsatte, at der skulle undervises i først og fremmest
religion og dansk, men også i ”Sjælelære og Anthro-
pologi” foruden blandt andet havedyrkning og ”Noget
af den nyere Agerdyrknings Theori” (Skaarup 1922 s.
94 f.).

De pågældende præster var oplysningsmænd, der
så det som deres opgave at være foregangsmænd og
lærere for sognets indbyggere. Om f.eks. Krarup i
Borris hedder det: han ”omfattede med Iver Tidens
Oplysningstanker, oprettede Laanebogssamlinger,
forestod Læseforening og stiftede et Selskab for
Almueoplysning” (Larsen 1893 s. 224). Seminaristerne
herfra gjorde god fyldest som skoleholdere i de lands-
byskoler, de kom ud i; de var mere indstillet på at af-
finde sig med ret så lav en løn og status i landsbyerne,
end Blågård-seminaristerne var. Skønt præstegårdsse-
minarierne var langt billigere i drift end Blågård og
Trolleborg, måtte også de slås med de økonomiske
problemer, der er nævnt ovenfor for de første årtier af
1800-tallet, så man af og til måtte reducere fagrækken
eller elevantallet.

Med skolelovene af 1814 blev betegnelserne skole-
holder og degn afskaffet. Betegnelsen for en godkendt
underviser blev nu skolelærer, og denne kunne så også
virke som kirkesanger. De gamle degneembeder blev
nedlagt, men ’degn’ var en så indarbejdet betegnelse,
at den fortsat blev brugt om sognets (første)lærer
langt op i 1900-tallet (artiklen ’degn 1’, Jysk Ordbog).
Bestræbelserne på (efter en vis overgangsperiode) at
sikre ensartet uddannelsesniveau for skolelærerne
nærmest kaldte på en fælles ordning for alle seminari-
er. I 1815 foreslog biskop Peter Outzen Boisen (1762-
1831) udarbejdelse af et seminariereglement, og et
sådant blev godkendt af Frederik VI i 1818. Det afspej-
lede en fælles holdning for præstegårdsseminarier og
”byseminarier”: Man er ikke længere bekymret for at
”hæve Skolelæreren op over den Stand, blandt hvis
Medlemmer han især skulde færdes”; til gengæld 
”tages der … Afstand fra den foregaaende Tids U-
tilitarisme” (Larsen 1893 s. 292 ff.).
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Den vanskelige praksis

Lokalt skulle der udarbejdes skoleplaner til godken-
delse i kancelliet; men i 1819 havde kun 600 af de 1662
landsogne fået sådanne planer godkendt, og i 1846
manglede stadig 78 sogne (Nellemann 1966 s. 96).
Godkendelse forudsatte nemlig, at man havde bygget
nye skoler eller fremsendte planer om det, så kravet
om en maksimumslængde for skolevejen på 1/4 mil
var eller ville blive opfyldt. Endvidere forudsatte god-
kendelsen, at man havde bragt de eksisterende skoler
på niveau med lovens krav, blandt andet skulle skole-
stuen være mindst ”4 Alen [ca. 2,5 m] høi fra Gulvet til
Bielkerne [det vil sige loftsbjælkerne]” og desuden
”rummelig” i forhold til børneantallet; gulvet skulle
være af brædder eller ”Muursteen, satte paa Kant” (§
52, Larsen 1914 s. 428). Disse krav var det mange steder
vanskeligt at opfylde her i efterkrigsårene fra 1814,
hvor landbrugets krise ramte Jylland særlig hårdt. Hen
mod 1830 var dog en hel del skoler ombygget og
mange nye opførte f.eks. på Vejleegnen (Hansen 1944a
s. 13 f.).

Gennemførelsen af 1814-skoleloven blev også sin-
ket af den såkaldte ”indbyrdes undervisning”. Det var
en metode udviklet omkring 1800 af pædagogerne
Andrew Bell (1753-1832) og Joseph Lancaster (1778-
1838) uafhængigt af hinanden til brug for undervis-
ning af mange børn ved hjælp af meget få lærere.
Undervisningen foregik ud fra snesevis af tabeller i
stort format til læse-, skrive- og regneøvelser; eleverne
blev opdelt i små grupper med en god elev som hjæl-
pelærer; den pågældende times tabeller blev hængt op
i skolestuen, og hjælpelæreren viste med pegepind på
en bestemt tavle, hvad elevgruppen skulle læse, stave
eller regne højt i kor. Elevgrupperne opholdt sig i
samme lokale og skiftede militærisk over til en anden
tavle på minut-klokkeslæt. Det gav naturligvis megen
støj og uro; men det sparede lærere, for lærerens opga-
ve var især at sørge for de præcise skift mellem tavler-
ne (Lindvald 1971 s. 40).

Metoden blev stærkt fremmet af Frederik VI, der
var tiltalt af dens militære tilsnit og lave omkostninger
til aflønning (Nellemann 1966 s. 97 ff.); men de fleste
pædagoger gik imod den – så meget de turde her i ene-
vældens tid – på grund af risikoen for mekanisk gen-
nemgang uden sikkerhed for indlæring hos eleverne.

Fra administrativ side fandt nogle dog metoden veleg-
net: ”den livfulde og derfor af Børnene selv yndede
indbyrdes Underviisning vil have velgørende Følger”
(Brinck-Seidelin 1828 s. 328). Dette er skrevet af en
loyal embedsmand, som roser ”vor vise Regjering” for
at have sat ”Skole-Underviisningen paa en bedre Fod”,
end den var 80-100 år tidligere i de ”mørke Taager”
under Christian VI (der i 1740 havde måttet opgive at
gennemføre den tidligere nævnte skolereform af
1739). I 1831 blev der rettet en knusende kritik mod den
indbyrdes undervisning, som herefter hurtigt i den
offentlige bevidsthed blev betragtet som ”kejserens
nye klæder” (Nissen 1903 s. 163).

Det første par årtier efter 1814-loven var det åndeli-
ge klima overhovedet ikke længere med skoleloven:
”Man følte Lede efter Oplysningstidens Rus” (Larsen
1899 s. 1). Den havde ifølge en folkevalgt på stænder-
forsamlingen i Viborg 1836 ikke givet det ventede
resultat på grund af ”tvungen skolegang og tvungen
metode”, men i stedet en ”forhen ukendt modbydelig-
hed ved skolen” (Koch 1882 s. 107). Mange var fortsat
imod den i loven fastslåede skolepligt, og den ”indbyr-
des undervisning”s metode havde kun gjort ondt
værre.

Ude på landet bevirkede den tilsigtede daglige sko-
legang mange protester: Børnene var nødvendige om
sommeren til forefaldende arbejde på gårdene, især
vogtning af får i de vidtstrakte hedeegne og af kreatu-
rer på fælles enge og græsarealer. 1814-loven gav mu-
lighed for at nøjes med 2 dages ugentlig skolegang for
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børnene i øverste klasse (det vil sige de 10-14-årige)
mellem 1. juni og høst (§ 13, Larsen 1914 s. 418), desu-
den var der 4 ugers høstferie (§ 11). Den normale sko-
legang omfattede 3 hele eller 6 halve skoledage pr. uge
uden for ferierne, afhængig af lokale forhold (§ 10).
Der var mulighed for at holde børnene hjemme til
hjælp ved markarbejde i 2-3 uger om foråret og 3-4
uger om efteråret (§ 12). Men dette var ikke tilstrække-
ligt efter mange forældres mening. Fra Koldingegnen i
1815 begrundes en ansøgning om fritagelse for lovens
bestemmelser således med, at man dels” kan ikke bære
de øgede udgifter” til skolehuse med videre, dels ”ikke
kan undvære børnene ved sommerarbejdet”. Præsten,
der fremsender ansøgningen, indrømmer, at sogne-
boerne ”for største Delen er fattige Parcellister, som
have mange Børn og liden Formue”; men han kan
ikke selv støtte ansøgningen, idet mange skolepligtige
børn kan ikke læse indenad,”nogle endog i en Alder af
14-21 Aar” (Lindholm 1908 s. 189 f.). De mange prote-
ster bevirkede, at skolepligten lempedes yderligere de
følgende årtier, i 1855 så vidt som til at tillade, at
”undervisningen for øverste klasse ophører om som-
meren fra maj til september” (Jeppesen 1986 s. 14).
Dermed var vinterskolen lovfæstet, især af hensyn til
behovene i Vestjylland; i realiteten var dette blot sank-
tionering af gammel praksis.

En stor del af vinterundervisningen foregik i de
såkaldte biskoler [Fig. 5], det vil sige små skoler bygget
i de landsbyer, der havde mere end ca. 2 km til kirkeby-
en, hvor hovedskolen lå. Mange steder var sognets

midler i årene efter 1814 dog for små til, at man kunne
opføre biskoler i hver sådan landsby. Man kunne så i
stedet lade en vinterlærer holde skole på skift i de ele-
vers hjem, hvor der var plads til det: den såkaldte om-
gangsskoleordning (§2 i 1814-loven). Ved begge for-
mer for undervisning var der naturligvis tit børn fra
mange alderstrin på samme hold, altså en ekstra
udfordring for vinterlæreren; i hovedskolen med det
større elevantal havde man dog i det mindste opdelin-
gen i 2 klasser, med 3 årgange i yngste klasse og 4 i
”øverste klasse”.

Skønt der hen ad vejen sker betydelige forbedrin-
ger med hensyn til skolebygninger, undervisningens
standard og lærernes løn, går det usigeligt langsomt.
Endnu i 1846 modtog kun 54 af de ca. 1400 jyske skole-
lærere den lovbestemte løn (Larsen 1899 s. 51). Fra det
relativt velhavende Østjylland omtaltes skoleloven
ganske vist som ”endelig omkring 1840 … gennemført
overalt i Vejle Amt. … Sejgt havde det været, men
gavnligt blev det” (Hansen 1944a s. 15, 30 og 39). Men
mange steder, især vestpå, var man et slægtled senere,
omkring 1880, stadig ikke nået frem til den skole, som
Den Store Skolekommission næsten 100 år tidligere
havde forestillet sig (Koch 1882 s. 111).

Hvorfor så trægt?

Som tidligere nævnt havde regeringen i oplysningsti-
dens pædagogiske begejstring stærkt undervurderet
de praktiske og økonomiske vanskeligheder ved skole-
ideernes gennemførelse. Men helt afgørende for for-
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sinkelsen af skolereformerne har det været, at skolens
brugere, bondebefolkningen, længe forholdt sig di-
rekte modvillige over for det nye system og mere end
skeptiske over for nytten af det. På skoleområdet kun-
ne man jo ikke se sådanne håndgribelige resultater,
der kunne berettige de omfattende og bekostelige æn-
dringer – hvad man dog efterhånden kunne ved
omlægningen til det nye landbrug.

Lokalkulturen på vej ud

Med 1800-tallets individualisering af ejendom, drift
og økonomi, med den lettere samfærdsel og den tætte-
re kontakt til bykulturen, med bedre uddannelsesfor-
hold og større geografisk og social mobilitet, med
landboens voksende smag for moderne produkter og
service – på hele denne baggrund gik den traditionelle
landbokultur sin opløsning i møde. Trin for trin, op
igennem 1800- og 1900-tallet, overtog landbefolknin-
gen stort set byernes kultur og sprog, som gav de rige-
ste løfter for fremtiden.

Når vi i dag på Peter Skautrup Centret alligevel
hæger om jysk – først og fremmest ved udgivelsen af
Jysk Ordbog – er der tale om et stykke kulturel arkæo-
logi. Det gælder om at fastholde kendskabet til de
gamle dialekter, fordi kun de afspejler bevidstheden i
den gamle almuekultur – det vil sige, hvad der foregik
inde i hovedet på datidens folk. Uden denne forbin-
delse taber vi erindringen om en vigtig del af vor kul-
turhistorie.
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Kaos af lidenskab og tankens klarhed

a l e x a n d e r  p o p e

Den videnskabelige omgang med sansning, kunst og
erkendelse som et særskilt felt har egentlig ikke mange
år på bagen, ikke mere end godt 250 år. Den er altså i
den grad et resultat af det attende århundredes oplys-
ningstid og dermed af det moderne. Ganske vist har
samlebetegnelsen for denne beskæftigelse – æstetik –
rod i det oldgræske ord ’aisthesis’, det vil sige ’sansede
objekter’. Hos Aristoteles (ca. 384-322 fvt.) er det den
generelle betegnelse for objekter for perception. Han
inddeler disse objekter i tre grupper: en, der percipe-
res (iagttages/opfattes) af én sans; en, der perciperes af
flere sanser; samt yderligere en, der perciperes indi-
rekte. Det er imidlertid ikke sådanne eller lignende
klassiske betydninger af begrebet ’æstetik’, der med
stor effekt lanceres i midten af 1700-tallet. Der er deri-
mod tale om en ny valorisering af betegnelsen ud af
den klassiske tænkning.

I første halvdel af det attende århundredes tonean-
givende tyske filosofi, og med centrum i rationalis-
men, er sansning et stærkt nedvurderet element i dette
at udvirke erkendelse. Det ændrer sig imidlertid med
en vis forsinket effekt fra og med 1735, hvor den tyske
filosof og kunstteoretiker Alexander Gottlieb Baum-
garten (1714-1762) for første gang i kulturhistorien
lancerer betegnelsen ’æstetik’ for dette at give sans-
ning af kunst og natur en selvstændig plads i det
videnskabelige system. I afhandlingen Meditationes
Philosophicae de Nunnullis ad Poema Pertinentibus
(Filosofiske betragtninger over forskellige træk ved dig-
tet) åbner han en hidtil uset mulighed for at give
tænkning og erkendelse baseret på sansning af kunst
(og natur) en særbetydning. Han står her i modsæt-

ning til den ellers i samtiden nævnte og udbredte rati-
onalisme. En af dens repræsentanter bliver Christian
Wolff (1679-1754), hvis berømmelse som tidlig oplys-
ningsfilosof delvis skyldes den preussiske Frederik
Vilhelm I (1688-1740) og hans militære oprustning;
han opfattede oplysningstænkning med rod i den
tyske filosof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
som en mulig undskyldning for militær desertation,
hvorfor han i 1723 udviste Wolff, der så sig som arvta-
ger til Leibniz, fra Preussen, hvilket medvirkede til
Wolffs berømmelse i oplysningsfilosofiske kredse.
Christian Wolff, som var en af den unge Immanuel
Kants (1724-1804) læremestre, døde i 1754. Samme år
debuterede Kant som magister, hvorefter han arbejde-
de på at overtage et embede svarende til Wolffs. Det
lykkedes den 31. marts 1770, hvor han tiltrådte som
professor i logik og metafysik i Königsberg. Wolff lå
som nævnt i forlængelse af blandt andre Leibniz, der
opfattede en æstetisk dom som eksempel på en ”for-
virret” forestilling, der er ”ulogisk”, og som derfor ikke
lader sig begrunde rationalistisk. Således skriver han i
en artikel Meditationes de cognitione, veritate et ideris
fra 1684,

”at maleren og andre kunstnere sikkert erkender, hvad der er

rigtigt og hvad der forkert gjort, men at de ofte dog ikke kan give

en grund for deres dom; til den spørgende siger de blot, at der i

værker, som mishager dem, mangler ’jeg ved ikke hvad’ (’je ne

sais quoi’)”.

Det er sådanne udbredte betænkeligheder ved æsteti-
ske domme og ytringer Baumgarten sætter sig for at
gøre op med ved at rive sansning, som for rationalis-
terne er den laveste erkendeform, ud af dette erken-
delsesteoretiske hierarki og derigennem transformere
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den til en selvstændig erkendeform, altså til en æstetik,
der skal bringes på niveau med logik og andre tilsva-
rende erkendeformer. I første bind af sit ufærdige
hovedværk Aesthetica fra 1750 (andet bind udkommer
i 1758) har Baumgarten i indledningen denne koncise
definition:

”Æstetikken (teorien om de frie kunster, den lavere erkendelses-

lære, kunsten at tænke smukt, det fornuftsanaloge princips

kunst) er videnskaben om sansernes erkendelse” (Baumgarten

1992 s. 11; Erslev Andersen 2007).

Dermed åbnes der for alvor for etableringen af en
samlet teori om sansernes erkendelse, for en filosofisk
æstetik, der nogle årtier senere får sit afgørende gen-
nembrud med det seneste af Immanuel Kants tre kri-
tiske hovedværker: Kritik der Urteilskraft (Kritik af
dømmekraften) fra 1790.

Det er dog ikke udelukkende Baumgarten og den
efterfølgende tysksprogede filosofiske æstetik, der
yder bidrag til etableringen af en videnskab om san-
sernes erkendelse. Også i samtidens kunstteori ydes
der afgørende bidrag. Et af de mest indflydelsesrige af
disse kunstteoretiske værker udkommer i samme årti
som Baumgartens Aesthetica I-II. Det drejer sig om
Johann Joachim Winckelmanns (1717-1768) Gedanken
über die Nachahmung der griechischen Werke in der
Malerei und Bildhauerkunst (Tanker om efterligningen
af de græske værker i maleri og billedhuggerkunst) fra
1755. Et andet vigtigt skrift er Gotthold Ephraim
Lessings (1729-1781) Laokoon fra 1766, der indeholder
en kritik af Winckelmann.

Nævnes bør naturligvis også den irsk-engelske
politiker, tænker og essayist Edmund Burkes (1729-
1797) A Philosophical Enquiry fra 1757, der på et sensua-
listisk grundlag etablerer en indflydelsesrig idé om det
sublime og det skønne. I fransk sammenhæng kan
fremhæves to forfattere. For det første Abbé Charles
Batteux (1713-1780), der i værket Les Beaux-Arts réduits
à un même principe (De skønne kunster reduceret til et
ensartet princip) fra 1746 – på baggrund af John Locke
(1632-1704) og François Voltaire (1694-1778) – bestem-
mer kunst, og med digtning som hovedeksempel, som
en troværdig eller nøjagtig efterligning af det skønne i
naturen. For det andet encyklopædisten og kunstkriti-
keren Denis Diderot (1713-1784), der i Essais sur la pein-

ture og Salons de 1759, 1761, 1763 kombinerer en mere
formel kunstkritik med en entusiastisk skrivestil.

Det er i denne filosofiske, sensualistiske og kunst-
teoretiske heksekedel, grundlaget for moderne æstetik
brygges med lige dele distinkte dufte og duggede
ruder til følge i de efterfølgende to og et halvt århund-
redes europæiske kulturelle køkken. Afslutningsvis
vendes der kort tilbage til dette brogede felt efter en
præsentation og diskussion af Kants æstetik, som her
er i fokus (i Erslev Andersen 2005 diskuteres Winckel-
manns betydning; i Erslev Andersen 2007 præsenteres
hele feltet mere indgående).

Oplysning og æstetik

Et velkendt fællestræk ved de forskellige sider af 1700-
tallets oplysningstænkning er en stræben i et sekulært
perspektiv efter frihed fra selvforskyldt umyndighed
og uoplysthed. Den vel nok mest slagkraftige formel
herfor findes i Kants forsøg på at besvare spørgsmålet
’hvad er oplysning?’ i en lille traktat Was ist Aufklä-
rung? fra 1784. Traktaten blev publiceret i Berlinische
Monatsschrift, der i december-nummeret fra 1783
bragte en artikel af Berliner-præsten Johann Friedrich
Zöllner (1753-1804), der angreb det ’civile’ (borgerlige)
ægteskab. Bortgemt i en note polemiserede han mod
oplysningstænkningen ved at bedyre, at før man går i
gang med at forfægte oplysning, burde man besvare
spørgsmålet ’hvad er oplysning?’ Det ser han imidler-
tid hverken stillet eller forsøgt besvaret. Zöllners note
gav anledning til et af filosofihistoriens helt store
numre: en serie af oplysningskritiske artikler fra
blandt mange andre Kant, Johann Georg Hamann
(1730-1788), Johann Gottfried Herder (1744-1803),
Gotthold Ephraim Lessing og Friedrich Schiller (1759-
1805). Kants gode bekendte Moses Mendelssohn
(1729-1786) tog som den første handsken op i septem-
ber-nummeret fra 1784 af samme tidsskrift og forsøg-
te sig med et svar. I det efterfølgende december-num-
mer gav Kant, uden at have læst Mendelssohns bidrag,
så sit besyv med i nævnte og siden hen legendariske
artikel. Kant definerer oplysning således: ”Oplysning
er menneskets udtræden af dets selvforskyldte umyn-
dighed” (Kant 1987 s. 82). Han uddyber dette og dets
modpol, fordummelse, dovenskab og fejhed, ved at
diskutere et teologisk emne, at man som teolog har sin
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fulde frihed, ja endog kald til at meddele velmenende
og velunderbyggede tanker om en given lære og til at
stille publikum forslag til en bedre indretning af kir-
ken eller religionsvæsenet. Afslutningsvis konstaterer
han, at i 

”behandlingen af oplysningen, det vil sige menneskenes udtræ-

den af dets selvforskyldte umyndighed, har jeg fortrinsvis lagt

vægten på religionsspørgsmålet, fordi vore herskere ingen inter-

esse har i at spille formyndere over for deres undersåtter med

hensyn til kunsten og videnskaben” (Kant 1987 s. 87).

Kant mener ikke selv at leve i en oplyst tidsalder, men
nok i en oplysningens tidsalder, hvor en stadig øget
myndiggørelse af mennesket bør gå i retning af sam-
fundsindretninger, der hviler på forstand og fornuft
og ikke på despoti og selvforskyldt umyndighed. Der-
ved forbindes oplysning med en stræben efter størst
mulig frihed under fælles ansvar, etik og moral. Op-
lysning forstået som blandt andet den lærdes frie ret til
at ytre sig offentligt og uden tvang om samfundsmæs-
sige, etiske, moralske, politiske og religiøse emner.

I alt dette spiller såvel kunst som æstetik en særde-
les underordnet rolle. Eller rettere, æstetik forstået
som en teori om smagsdomme og omgang med kunst
spiller kun en ubetydelig rolle. Hverken i Kants erken-
delsesteoretiske hovedværk, Kritik der reinen Vernunft
(1781), eller i hans etik, Kritik der praktischen Vernunft
(1788), udvikles en sådan æstetik. I den første kritik
benyttede han betegnelsen ’æstetik’ udelukkende i
erkendelsesteoretisk øjemed. Han taler om ”den trans-
cendentale æstetik”, at forstandens erkendeakt er en
formende (’æstetisk’) aktivitet funderet på anskuelses-
formerne tid og rum.

Det er først i den tredje kritik, Kritik der Urteils-
kraft, grundlaget for en lære om kunst- og natursans-
ning i et æstetisk perspektiv lanceres, men da også pri-
mært i et erkendelsesteoretisk perspektiv. Et perspek-
tiv, der dog er ’oplyst’ i den forstand, at hovedærindet
er at indkredse ”erkendekræfternes frie spil” og fri-
gørelsen fra enhver form for interessebetonet erkende-
aktivitet. I dette oplysningsfilosofiske perspektiv bliver
erfaringen af eller omgangen med ’det skønne’ – for-
anlediget af natur og kunst – på mange måder et fri-
sted for kontemplation, en tiltrængt pause i den ellers
ustandselige forstandsaktivitet. Hvilket tillige udgør

én blandt flere betingelser for muligheden af at kunne
erfare selvsamme forstands erkendelsesmæssige ind-
retninger og grænser.

Erkendelse og æstetik

Et interessant og som regel ganske underbetonet
aspekt i aktuelle diskussioner af 1700-tallets filosofiske
kunstteori og æstetik er sansernes og sansningens
direkte eller umiddelbare indvirkning på erkendeakti-
viteten. Emnet opfattes gerne som for irrationelt og
perifert under indtryk af især Kants kategoriale syste-
matik, hvor fokus er på det perciperede objekt og ikke
på objektet i sig selv. Denne ’kopernikanske vending’,
som Kant selv kaldte det, vender – under indtryk af
såvel rationalisme som empirisme – opmærksomhe-
den fra objektet, genstanden eller tingen til selve
erkendeevnen og -aktiviteten, der former ’en ting for
os’, som vi kan erkende, og som er forskellig fra ’tingen
i sig selv’. Formningen i erkendelsen gennem anskuel-
sesformerne ’tid’ og ’rum’ og gennem et sæt af tolv
erkendelsesmæssige kategorier finder sted i erkende-
aktiviteten, det vil sige i et samspil mellem indbild-
ningskraften (’fantasi’) og forstanden, som Kant ad-
skiller fra henholdsvis den rene og den praktiske for-
nuft.

Den ’rene fornuft’ må reflektere – kritisere – sig
selv og sine egne grænser, den bør altså ikke opfattes
som en given og selvfølgelig forudsætning for erken-
delse af verden som sådan (sådan som Kants forgæn-
gere rationalistisk opfattede den). Der kan i princip-
pet intet substantielt siges om den ’rene fornuft’, ikke
andet end at fornuftsideerne regulerer vor erkendelse,
eller at den kan være ’reddende’ for indbildningskraf-
ten i dens momentane sammenbrud i det natursubli-
me (se senere). Den ’praktiske fornuft’ regulerer vor
evne til at formulere og følge etiske principper.

Indbildningskraften leverer råmaterialet til for-
standen, der systematiserer materialet til gyldige dom-
me, kategorier og logiske udsagn. Fokuseringen på
denne aktivitet rykker som nævnt opmærksomheden
fra genstandene til selve erkendeaktiviteten, ofte op-
fattet således, at hvad der nu kan siges at være objek-
tivt gyldigt, er filtreret gennem den subjektivt foran-
krede erkendeaktivitet. Forstanden er en given (a pri-
orisk og transcendental) aktivitet i subjektet, der altså
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former den uerkendelige ’ting i sig selv’ til en ’ting for
os’ gennem de nævnte anskuelsesformer tid og rum.
Helt så enkelt er det naturligvis ikke for Kant, men fra
1790’erne afstedkommer hans erkendelseskritiske
grænsedragninger et vildtvoksende flor af forsøg på at
’overkomme’ disse grænser ved at tage skridtet fuldt
ud og gøre al erkendelse til et udelukkende logisk-sub-
jektivt anliggende, mest prominent i Johann Gottlieb
Fichtes (1762-1814) Wissenschaftslehre (Videnskabs-
lære) fra 1794 og hans deduktive fremstilling af udveks-
lingen mellem et Jeg og et Ikke-Jeg som det centrale for
erkendeaktens uendelige stræben efter større og større
frihed (Erslev Andersen 2000). Kant skrev i øvrigt i
1799 en ”åben deklaration mod Fichte”, hvori han kon-
staterede, at denne var en umanerlig dårlig filosof, og
at man da i det mindste kunne forvente, at man var i
stand til overhovedet at læse ”hvad jeg [Kant] rent fak-
tisk har skrevet!”Fichtes videnskabslære, der først blev
introduceret i en række forelæsninger i 1793 i Jena og
med henførte tilhørere såsom Friedrich Hölderlin
(1770-1843), Friedrich W.J. Schelling (1775-1854), Georg
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Novalis (1772-
1801) og Friedrich Schlegel (1772-1829) i salen, fik
afgørende betydning for romantisk tænkning, for ide-
alistisk-klassicistisk digtning (Hölderlin) og for histo-
riefilosofiske forsøg på at overvinde afgrunden mel-
lem subjekt og objekt – og med Hegels åndsfænome-
nologiske dialektiske systemer som det mest storslåede
forsøg herpå. I alle disse sammenhænge gentænkes
forholdet mellem subjekt og objekt i et perspektiv, der
har kunst, æstetik og sansning som afgørende faktorer,
hvilket især Schillers brevværk Über die ästhetische

Erziehung des Menschen (Om menneskets æstetiske
opdragelse), der første gang blev udgivet samlet i 1795 i
Die Horen, er et eksempel på.

I det ottende brev tager Schiller indirekte afsæt i
Kant, som han ser sig i forlængelse af. Han skriver, at
ikke nok med,

”at al forstandsoplysning kun fortjener respekt, for så vidt som

den virker tilbage på karakteren; den udgår også på en vis måde

fra karakteren, fordi vejen til hovedet må banes gennem hjertet.

Udvikling af følelsen er altså tidens mest påtrængende opgave,

ikke alene fordi den bliver et middel til at gøre den forbedrede

indsigt virksom for livet, men også fordi den tilskynder til at

forbedre indsigten” (Schiller 1970 s. 43).

Man kan her forledes til at tro, at ’følelse’, som Schiller
ophøjer til æstetisk følelse (den rette formning af
følelsen), står i modsætning til Kants forstands- og
fornuftstænkning. Hvis vi, som Schiller skriver i det
toogtyvende brev,

”har hengivet os til nydelsen af ægte skønhed, så er vi i et sådant

øjeblik i lige grad herrer over vore passive og vore aktive kræfter,

og vi vil med samme lethed vende os mod alvor og leg, ro og

bevægelse, eftergivenhed og modstand, abstrakt tænkning og

anskuelse” (Schiller 1970 s. 93).

Men helt så enkelt er det som nævnt ikke. For Kant er
det lige modsat: I den æstetiske oplevelse er vi ikke her-
rer over, men absolut fri for enhver art af interessebe-
tonet kontrol. Kant modsætter sig faktisk enhver form
for abstrakt tænkning i forhold til fænomenet kunst
og dermed også til æstetisk erfaring og er derfor mere
radikal i sin opfattelse af den æstetiske kraft og drift
end Schiller selv, der formulerer dette skisma således:
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”men den, som ville finde på at opfordre os til abstrakt tænkning

[Kant-polemik] umiddelbart efter en stor musikalsk nydelse, at

bruge os i en af det jævne livs regelbundne beskæftigelser [Kant-

polemik] umiddelbart efter en stor poetisk nydelse, eller at

opflamme vor indbildningskraft og overraske vor følelse umid-

delbart efter en betragtning af skønne malerier og skulpturer –

han ville ikke kende sin besøgelsestid” (Schiller 1970 s. 94).

Nej, ville Kant sige, ’han’ (man) kan bare ikke undgå
forstandsaktivitetens igangsættelse (som ’abstrakt
tænkning og anskuelse’) efter den nydende grebethed,
men i selve ’nydelsen’ er pointen for Kant, at erkende-
kræfterne er i ro og i harmoni. Og det handler hverken
om en ’kraft’ eller en ’drift’, men om en ikke-aktivitet.
Det er denne forstandsaktivitetens momentane ikke-
aktivitet, der er Kants ærinde, og ’følelsen’ eller sans-
ningen er ikke i modsætning til forstanden (som hos
Schiller), men integreret med den som en afgørende
del af dens virkemåde. Og den udspiller sig på to
niveauer i hans (ufærdige) tilbud om at udvirke en
æstetisk tænkning, nemlig enten som absolut destruk-
tion eller som absolut harmoni. Derved kan man for-
svare nærværende artikels påstand om, at Kants æste-
tik i relation til kunst- og naturoplevelse adskiller sig
fra hans erkendelsesteoretiske tilgange til alle andre
genstande og fænomener derved, at den æstetiske
kunst- og naturoplevelse i eminent grad repræsente-
rer den sensualistiske side af Kants filosofi, og den for-
binder sig snarere med samtidens kunstteoretiske dis-
kurs end med den politiske og etisk-moralske side af
det oplysningsfilosofiske projekt.

Det skønne og 
det sublime 

Hvor Kritik der reinen Vernunft har Forstanden som
det væsentligste emne, og Kritik der praktischen
Vernunft har Fornuften, kredser Kritik der Urteilskraft
om Sansningen. Den tredje kritik er i flere henseender
ikke nær så systematisk i definitioner af kategorier og
regler for erkendelse og morallov som de to første.
Den franske filosof Gilles Deleuze (1925-1995) taler
ligefrem om, at værket i sit perspektiv er funderet på et
’dérèglement’ (Deleuze 1987), det vil sige, at det har et
ikke upåfaldende strejf af ’tøjlesløshed’. Det er denne
’tøjlesløshed’, der her skal kommenteres nærmere.

Ikke mindst fordi sider af oplysningstænkningens
teleologiske, encyklopædiske og politiske dagsordener
i værket integreres med almen lov og sekulær fornuft.
Kant har i værket to ganske forskellige beskrivelser af
det skønnes analytik. Værket består af to ikke vandtæt
sammenhængende dele: I. Kritik af den æstetiske døm-
mekraft og II. Kritik af den teleologiske dømmekraft.
Del I indledes med en systematisk beskrivelse af ’det
skønnes analytik’. Dernæst følger i ”Anden bog” en
beskrivelse af henholdsvis det dynamisk sublime (det
natursublime) og det matematisk sublime. Det efter-
følgende lange afsnit Deduktion af de rene æstetiske
domme i ”Anden bog” er da en slags genbeskrivelse af
det skønnes analytik, men denne gang i en noget min-
dre systematisk og kategorial forstand end i indled-
ningen. Det er de indbyrdes relationer i værkets del I,
der her kort skal berøres.

I afsnittet om det skønnes analytik bestemmes
smagsdommens fire momenter eller kategorier (jævn-
før de tidligere nævnte tolv kategorier) således:

1) Kvaliteten vedrører interesseløshed: ”Smag er
evnen til at bedømme en genstand eller en forestil-
lingsmåde gennem et fuldstændigt interesseløst velbe-
hag eller ubehag. Genstanden for et sådant velbehag
kaldes skøn”.

2) Kvantiteten vedrører det almene: ”Skønt er det,
som uden begreb behager alment”.

3) Relationen vedrører formålsløshed: ”Skønhed er
den form for formålstjenlighed, man oplever ved en
genstand, når denne iagttages uden forestilling om for-
mål”.

4) Modaliteten vedrører nødvendighed: ”Skønt er
det, som uden begreb erkendes som genstand for et
nødvendigt velbehag”.

Disse distinkte definitioner er velkendte i det al-
mene kendskab til Kant, at det skønne i natur og kunst
med nødvendighed skal vække et alment og interesse-
løst velbehag uden anden formålstjenlighed end net-
op dette. Afgørende er da, at indbildningskraften og
forstanden derved er i fuldstændig harmoni og balan-
ce med hinanden.

I erfaringen – eller virkningen – af Det Sublime
forholder det sig helt omvendt. Her når indbildnings-
kraften sine grænser på to måder.

Der er for det første det dynamiske sublime (det
natursublime), hvor den rystelse, et voldsomt natur-
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indtryk – jordskælv (som i Lissabon den første no-
vember 1755; Kant udgav tidligt tre artikler om kata-
strofen), uvejr, bjergmassiver, oprørt hav – udøver på
indbildningskraften, får den til så at sige at ’overophe-
des’ og derfor momentant gå i sort. Derved ophører
den med at levere materiale til forstanden med det
resultat, at erkendeapparatets virksomhed ophører.
Virksomheden genetableres dog ved hjælp af fornuf-
tens ’reddende’ indgriben. Dette momentane sam-
menbrud sætter overhovedet betingelserne for, at vi
kan erfare såvel erkendeapparatets indretning som
fornuften.

For det andet er der det matematiske sublime, der
vedrører kvantitet (en talmængde), der har en størrel-
se, et volumen, som nok kan forestilles abstrakt, men
ikke fremstilles.

I begge tilfælde er der tale om, at erkendeaktivite-
ten enten for et øjeblik suspenderes eller når sine
absolutte formelle grænser. Det er da både det helt
modsatte af det skønnes analytik og samtidig en funk-
tionel parallel til denne analytik. Først og fremmest
har alle disse forhold primært et erkendelsesteoretisk
sigte: i det skønnes analytik erfares ekendeapparatets
virksomhed gennem harmoni og interesseløshed; i
det sublime erfares erkendeapparatets virksomhed
gennem dets momentane svigt. Eller, som Kant selv
formulerer det:

”I forestillingen om det ophøjede i naturen føler sindet sig affi-

ceret, mens det i æstetisk bedømmelse af det skønne i naturen

omvendt befinder sig i hvilende kontemplation” (Kant 1998, bd.

V, s. 345. Min oversættelse).

På den måde er det skønne og det sublime to sider af
samme sag, og ingen af dem har det mindste at gøre
med kunstoplevelse. For Kant er ’det skønne’ primært
det naturskønne og det sublime en naturens sætten
grænser for ekendelsens rækkevidde. Først i det lange
afsnit om Deduktion af de rene æstetiske domme intro-
duceres kunst (det kunstskønne), men på en måde der
netop forekommer noget tøjlesløs i begrebssystema-
tisk henseende, set i forhold til de to foregående afsnit.
Nu florerer ord såsom ’entusiasme’, ’sværmeri’, ’gal-
skab’, ’geni’ og ’begrebsløshed’ i en ikke altid lige vel-
ordnet fremstillingsform. I fokus er vedvarende dette
at producere og percipere kunst som en mulig direkte

sansemodus, der enten supplerer eller underminerer
de to foregående kritikkers kategoriale systematikker i
henhold til Forstandsloven og Moralloven. Sansnin-
gen af Det Skønne synes mest af alt at skulle opfattes
som en almen regelsætning af det regelløse i sansnin-
gen. En sådan læsning af Kant er ikke altid lige god
latin i den kanoniserede eller traderede Kant-recepti-
on. Ikke desto mindre vil denne skæve dialekt være på
tale i resten af denne artikel.

Intellektuel anskuelse,
entusiasme og sværmeri 

I artiklen ”Fire poetiske formuleringer, der kunne
sammenfatte den kantianske filosofi” bemærker
Deleuze:

”’Un dérèglement de tous les sens’ (alle sansers tøjlesløshed),

sagde Rimbaud eller snarere en ”dérèglement” (tøjlesløshed) i

brugen af alle evnerne. Det ville være den fjerde formulering fra

en Kant, der i Kritik der Urteilskraft dybest set er romantiker”

(Deleuze 1987 s. 8).

Formuleringen er i flere henseender perspektivrig for
nærværende forsøg på en kritisk genlæsning af første
del, anden bog, i Kritik der Urteilskraft. Overalt i Kants
tekst er der nemlig tale om en kredsen om uregerlig-
hed i såvel frembringelsen af kunst som i dens ind-
virkning på erkendelse. Man kan sammenfatte det
således, at kunst tildeles rollen som det ukontrollable i
erkendelsen, hvilket samtidig er at definere erkendel-
sens genkendelse af sig selv som aktivitet og, ikke
mindst, nødvendigheden af at den vedvarende må
sprænge sine egne grænser for overhovedet at kunne
frembringe ny erkendelse. Sådanne ’sprængninger’
isoleres som nævnt til udelukkende at finde sted i
dynamiske natur- og kunstoplevelser.

Det er i dette perspektiv et som regel underbetonet
begreb i Kants erkendelsesteori påkalder sig interesse,
nemlig begrebet ”intellektuel anskuelse”. Det henviser
til den førbegrebslige erkendelse, hvor det sansede i,
for eller gennem subjektet endnu ikke har opnået en
forstandsmæssig kategorisering (begrebsliggørelse).
Kant bruger ikke ofte selv begrebet. Dog er det centralt
i denne kontekst, idet netop kunst kan udvirke ’intel-
lektuel anskuelse’ og derved udvide et allerede etable-
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ret begreb i eller for erkendelsen. I sin diskussion i
Kritik der Urteilskraft af kunstarternes indbyrdes for-
hold og erkendelseskritiske rangorden har Kant digt-
ningen (især poesien) – som også Baumgarten – som
den højest placerede rangorden som en erkendelses-
befordrende kulturel aktivitet. Han skriver således, at 

”blandt alle kunstarter besidder digtekunsten (som næsten helt

og holdent kan takke geniet for sin oprindelse og mindst lader

sig lede af forskrifter eller eksempler) den højeste rang. Den

udvider sindet ved at frisætte indbildningskraften og ved, inden

for et givet begrebs grænser og blandt den ubegrænsede mang-

foldighed af mulige samstemmende former, at tilbyde det som

forener fremstillingen af et begreb med en tankefylde, for hvil-

ken intet sprogligt udtryk er fuldstændig klart” (Kant 1998, bd.

V, s. 429. Min oversættelse).

Det er netop denne frisættelse af indbildningskraften
og den deraf udvirkede tankefylde, som bevæger sig
på sprogets grænse, der samles i begrebet ”intellektuel
anskuelse”. Interessant nok synes denne form for
førbegrebslig anskuelse at være en slags formidler eller
mediator mellem en direkte sansning af genstande,
fænomener og ideer og den systematiske forstands-
mæssige begrebsliggørelse af dem. Den er et overskud
i eller et supplement for fremstillingen af et givet
begreb. Og dens tankefylde er intuitiv. Den er da også
udvirket af geniet, som i Kants tekst er betegnelsen for
den kunstner, der på baggrund af den højeste grad af
’synsæstetisk intuition’ evner at udvikle det kunst-
skønne på en måde, så det nærmer sig det naturskøn-
ne i form og effekt. Man fristes her til en påstand om,
at Kant netop, som Deleuze bemærker, med sin defini-
tion af digtekunsten er tæt på Rimbauds (1854-1891)
bemærkning om alle sansers tøjlesløshed som i det
mindste et momentant grundlag for kunstnerisk ska-
berevne.

Det er i dette perspektiv interessant, og måske også
først i dette perspektiv forståeligt, at Kant flere steder i
dette afsnit af Kritik der Urteilskraft så sig nødsaget til
at skrive om galskab i et æstetisk og erkendelseskritisk
øjemed. Emnet vedrører ’entusiasme’ og ’sværmeri’.
Ikke blot kunstnere, men især sådanne, vil i skabelses-
akten være momentant ude af sig selv, ude af kontrol,
skriver Kant. I dette lægger han sig på linje med Platon
(ca. 428-348 fvt.), der i Faidros og Ion udviklede

grundlaget for en skelnen mellem den nødvendige,
produktive væren momentant ude af sig selv og den
destruktive, vanvittige væren ude af sig selv. Begge for-
bindes med det græske ord ”enthousiasmos”, der med
rod i blandt andet de dionysiske bakkanaler betyder at
være ude af sig selv, så længe en anden kraft har taget
bolig i én. Enten i form af en gud (Dionysos inhaleret
gennem vin) eller i form af en muse, en skønheds-
åbenbaring eller en skaberkraft. Så længe denne
’besættelse’ er momentan og ikke løber løbsk, er den
produktiv. Overskrider den imidlertid en given græn-
se, er resultatet vanvid, ukontrollabel galskab (se end-
videre Fenves 2001 s. 98-128; Erslev Andersen 2003).
Det er helt evident, at Kant deler denne platoniske
skelnen, men naturligvis præget af sin egen tids medi-
cinske diskurs, hvor læren om de fire kropsvæsker og
de deraf afledte temperamenter var udbredt. Kant
skrev både tidligt og meget sent i sit værk herom, lige-
som han i øvrigt vedvarende fra sin ungdom opfattede
sig selv som en ’melankolsk hypokonder’, hvor ro,
regelmæssighed og veltilrettelagte gøremål, en ”Tages-
ordnung”, var midlet til at tøjle sindets og kroppens
uregerlige og destruktive kræfter (Kuehn 2002 s. 151
f.). Emnet har optaget ham vedvarende. En af hans
tidlige artikler omhandlede ’hovedets sygdomme’
(Versuch über die Krankheiten des Kopfes fra 1764).
Også i senværket behandlede han emnet sporadisk.

I Kritik der Urteilskraft skelner Kant grundlæggen-
de (om end ikke konsekvent) mellem det kortvarige og
produktive vanvid, som han kalder ’entusiasme’, og det
ukontrollable og regelløse, altså destruktive vanvid,
som han kalder ’sværmeri’. Først skriver han lidt forbe-
holdent, at ”det godes idé [i kombination] med affekt
hedder entusiasme. Denne sindstilstand synes at være
ophøjet i så høj grad, at man sædvanligvis foregiver, at
uden den ville intet stort kunne udrettes” (Kant 1998,
bd. V, s. 362. Min oversættelse). Denne ’foregivelse’ må
henvise til ideen om geniet. Senere bliver han lidt mere
grebet af emnet, idet han nu bemærker, at 

”i entusiasmen, som affekt, er indbildningskraften tøjlesløs; i

sværmeriet, som rodfast gærende lidenskab, er den regelløs.

Den første er et forbigående tilfælde, som vel af og til rammer

selv den sundeste forstand; den anden en sygdom, der sønder-

lemmer den” (Kant 1998, bd. V, s. 368. Min oversættelse).

445t æ n k n i n g  o g  l i d e n s k a b

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:22  Side 445

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



Det er ikke svært at læse Kants overvejelser over intel-
lektuel anskuelse, digtning, geni, entusiasme og svær-
meri som nært forbundne med de tidligere nævnte
overvejelser over grænselandet mellem direkte sans-
ning (sensualisme) og begrebsliggørelsens nødvendi-
ge grænsesprængninger foranlediget af det kunst-
skønne. At kunst udgør et energifelt i Kants filosofi,
der vedrører alt det, der dels ikke lader sig systematise-
re og regelsætte i forstands- og morallov, dels virker
erkendelseskritisk og -befordrende ind på det. Det
peger på to forhold i Kants æstetik, et bagudrettet og
et fremadrettet.

Det bagudrettede relaterer sig til Baumgarten, der
netop har digtningen som transformator for forhol-
det mellem sansning og erkendelse, først og fremmest
den latinske digtning, der er hans hyppigste reference-
ramme. Et af Kants absolutte favoritdigte er Alexander
Popes (1688-1744) An Essay on Man fra 1734. Dette
’filosofiske’ digt udgør i og for sig en god ’sanselig’
(poetisk) eksemplificering af, hvad han forstår ved et
digts evne til at tilbyde fremstillingen af et begreb, som
såvel her som i Kants tænkning er den oplyste erken-
delses humane formål, med en tankefylde, for hvilken
intet sprogligt udtryk er fuldstændig klart:

Plac’d on this isthmus of a middle state,

A being darkly wise and rudely great:

With too much weakness for the Stoic’s pride,

He hangs between; in doubt to act, or rest;

In doubt to deem himself a God or beast;

In doubt, his mind or body to prefer;

Born but to die, and reas’ning but err;

Alike in ignorance, his reason such

Whether he thinks too little, or too much:

Chaos of thought and passion, all confus’d,

Still by himself abus’d, or disabus’d;

Created half to rise, and half to fall;

Great lord of things, yet prey to all;

Sole judge of truth, in endless error hurl’d:

The glory jest, and riddle of the world.

(Citeret efter Kuehn 2002 s. 422)

Sat på en tange i en mellemtilstand,

En skabning stor og vis, men dystert grov,

For svag til at bevare stoisk ro,

I tvivl om dyrisk eller gudelig,

I tvivl om brug af hoved eller krop,

Født til at dø, fornuftigt snublende,

Uvidenhed og indsigt – begge dele,

Enten for meget grubler eller for lidt,

Kaos af lidenskab og tankens klarhed,

Altid til egen skade og til gavn,

Skabt ligeligt til stigen og til fald,

Alle tings herre, og dog alles træl,

I indsigt vis, uendeligt fejlbarlig,

Til ære, nar, og gåde for alverden.

(Oversat hertil af Michael Skovmand)

Det andet forhold relaterer sig til Deleuzes bemærk-
ning om, at Kant i Kritik der Urteilskraft ”dybest set er
romantiker”. Det kan perspektiveres på følgende vis.

Visuel spasmatologi

Læser man Kants æstetik, sådan som det er forsøgt
gjort her, åbner der sig en række muligheder for at
indpasse ham i samtidens kunstteoriske indsatser. Det
ville således være perspektivrigt at sammenligne Kant
og Baumgartens overvejelser over digtningen, herun-
der at rive Baumgarten ud af Kants skygge som en
relativt ulæst forgænger for Kants kritik af dømme-
kraften. At læse Kants æstetik gennem Baumgartens
frem for at læse Baumgarten gennem Kants erkendel-
sesteori. Ligeledes åbnes der muligheder for at sam-
læse Kants begreb om ”entusiasme” med dels Burkes
begreb om det sublime, dels Diderots forsøg på at
omsætte sine malerisansninger i salonerne til en reto-
rik (Fastrup 1997 s. 199), der sine steder antager karak-
ter af en veritabel retorisk ’spasmatologi’. Det er end-
videre interessant, at Hegel i sit første hovedværk fra
1807, Phänomenologie des Geistes (Åndens fænomeno-
logi), i et religionshistorisk afsnit om Det levende
kunstværk kommer ind på ”bakkantisk entusiasme”
som et trin på åndens vej til at realisere sig selv gen-
nem kunsten, hvor det er ”selvet, der er ude af sig selv”
(Hegel 2005 s. 505) i et perspektiv, der åbner for for-
bindelser mellem tidens romantikere og Kants æste-
tik. Emnerne kan ikke her forfølges nærmere, men
behandles mere udførligt i indledningen til Erslev An-
dersen (red.), Sansning og erkendelse. Æstetikhistoriske
grundtekster fra Baumgarten til Kant (2007).
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Intellektuel anskuelse og romantik

Læser man Kants æstetik i lyset af en række romanti-
ske og idealistisk-klassicistiske digtere, med fokus på
Novalis og Friedrich Hölderlin (Erslev Andersen 1997
og 2000), viser det sig, at begrebet ”intellektuel ansku-
else” af nævnte digtere poetologisk udvides på en må-
de, der snarere er i tråd med Kants bestemmelse af
digtningens funktion end det modsatte. Hölderlin
forbinder således et digterisk ”oprindeligt indtryk”
med intellektuel anskuelse i den strengt formmæsige
omsættelse af spontane indtryk til teknisk gennemar-
bejdet digtning. Dette kunne ændre den overleverede
opfattelse af, at romantikerne og romantisk tænkning
over én kam afviser verden til fordel for en fichteansk
subjektivitet – at der i tidlig tysk romantik og idealis-
tisk klassicisme er en opmærksomhed på netop dette
poetologiske aspekt af Kants æstetik.

Oplyst entusiasme

Den særstatus, Kant synes at tildele det natur- og
kunstskønne i erkendelsen, kredser som tidligere
nævnt vedvarende om muligheden af at udvikle en
almen regelsætning af det regelløse i sansningen. Men
som Kants æstetiske hovedværk viser, forliser dette
delvist, det fremstår derfor som en åben grænseflade i
hans egen erkendelseskritiske systematik. Det marke-
rer han selv på to måder. Dels ved at behandle emner
såsom ”entusiasme” og ”sværmeri”. Dels ved aldrig at
opnå at fuldende værket i retning af et lukket system.
Det er et ufærdigt værk, en levende filosofisk torso til
en æstetik, der snarere end en regelret ’oplysnings-
tænkning’ fremstår som oplyst entusiasme, hvor den
sansede verden, tingen i sig selv, anes gennem naturen
og kunstens former – ”The glory jest, and riddle of the
world”.

Litteratur

Allison, Henry E. 2001: Kant’s Theory of Taste. Cambridge.

Baumgarten, A.G. u.å.: Filosofiske betragtninger over digtet ved

Per Aage Brandt og Søren Kjørup. København.

Baumgarten, A.G. 1983: Texte zur Grundlegung der Ästhetik.

Hamburg.

Baumgarten, A.G. 1988: Theoretische Ästhetik. Hamburg.

Baumgarten, A.G. 1992: Aesthetica (uddrag) ved Søren

Sørensen. Themata nr. 4, Århus. Også optrykt i Erslev

Andersen 2007.

Burke, Edmund 1990: A Philosophical Enquiry. Oxford.

Diderot, Denis 2003: Essais sur la peinture/Salons de 1759, 1761,

1763. Paris.

Deleuze, Gilles 1987: Fire poetiske formuleringer, der kunne

sammenfatte den kantianske filosofi. Slagmark nr. 9, Århus.

Deleuze, Gilles 1996: Kant’s Critical Philosophy. Minneapolis.

Erslev Andersen, Jørn 1997: Poetik & Fragment. Hölderlin-

Studien. Würzburg.

Erslev Andersen, Jørn 2000: Die Verwitterung des Grundes.

Idealistische Romantik bei Fichte und Hölderlin. Zeitschrift

für Literaturwissenschaft und Linguistik no. 117. Stuttgart.

Erslev Andersen, Jørn 2003: Frenzied – noter om poetisk etusi-

asme. Passage nr. 46. Århus.

Erslev Andersen, Jørn 2005: Marmorblikket, Mignon og

musikken – dannelseskampe i Winckelmann, Goethe og

Nietzsche. I: Peter Fibiger Bang (red.): Fremmed og moder-

ne. Glimt af antikken i Europa. Århus.

Erslev Andersen, Jørn (red.) 2007: Sansning og erkendelse.

Århus.

Falkenstein, Lorne 1995: Kant’s Intuitionism. A Commentary on

the Transcendental Aesthetic. Toronto.

Fastrup, Anne 1997: Billede mellem materie og ånd. Om det

materialistiske perspektiv i Denis Diderots Salon de 1767.

Ny poetik nr. 7. Odense.

Fenves, Peter 2001: Arresting Language. From Leibniz to

Benjamin. Stanford.

Fenves, Peter 2003: Late Kant. Towards Another Law of the

Earth. New York.

Hegel, G.W.F. 2005: Åndens fænomenologi ved Claus Bratt

Østergaard. København.

Irrlitz, Gerd 2002: Kant-Handbuch. Leben und Werk. Stuttgart.

Kant, Immanuel 1987: Hvad er oplysning? ved Kurt Jensen.

Slagmark nr. 9. Århus.

Kant, Immanuel 1998: Werke, bd. I-VI. Darmstadt.

Kuehn, Manfred 2002: Kant. A Biography, Cambridge.

Lessing, G.E. 2003: Laokoon. Stuttgart.

Schiller, Friedrich 1970: Menneskets æstetiske opdragelse ved Per

Øhrgaard. København.

Winckelmann, J.J. 2003: Gedanken über die Nachahmung der

griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst.

Stuttgart.

447t æ n k n i n g  o g  l i d e n s k a b

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:22  Side 447

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:22  Side 448



32

Det rationalistiske tankesæt, der blev altdominerende
i løbet af 1700-tallet, indebar, at al overleveret viden
samt livsformer, institutioner og værdier blev gjort til
genstand for kritisk refleksion. Herved udfordredes
nødvendigvis også de eksisterende standsprivilegier,
der jo vanskeligt kunne ses som rationelt begrundede,
og i sidste instans selv de højeste autoriteter, det vil
sige fyrstemagten og Gud. Når man sammenholder
dette med tidens stærke tro på, at det var muligt at
omsætte tanker i konkret handling med sigte på mere
eller mindre gennemgribende reformer, kunne resul-
tatet blive særdeles sprængfarligt.

Også tidligere havde man naturligvis beskæftiget
sig med at definere grundlaget for og nødvendigheden
af fyrstemagt. Således belærte humanisterne fyrsterne
om, at de burde regere med klogskab, retfærdighed og
mildhed. Niccolò Machiavelli (1469-1527) vendte op
og ned på alle hidtil gængse begreber herom med sit
banebrydende værk Il principe (Fyrsten, forfattet i 1513,
men først kendt i videre kredse efter at værket udkom
posthumt i 1532). I kapitlerne 15 til 26 fremhæver han,
at en fyrste i en tilspidset situation kan være nødt til at
gribe dels til vold og dels til alle former for løgn og for-
stillelse og derfor også bør gøre det, da han ellers sim-
pelthen risikerer at miste magten. Selve magtens legi-
timitet er derimod ikke noget problem. I de første
kapitler af Il principe klassificeres de forskellige former
for fyrstendømmer og monarkier, begyndende med
dem hvori magten er mest solidt begrundet og derfor
uproblematisk at opretholde. Specielt når den samme
slægt har regeret i så lang tid, at erindringen om, hvor-
dan den overtog magten, er glemt, fremtræder magten
som noget ganske naturligt.

Machiavellis kyniske, men realistiske opgør med
enhver tanke om fyrsters forpligtelser i forhold til Gud

eller tilvante moralske normer virkede nok særlig pro-
vokerende, fordi han ikke blot gav en beskrivelse af,
hvordan fyrster faktisk handler, men gav råd om,
hvordan en fyrste bør handle, herunder hans pligt til
at lyve når omstændighederne kræver det. Sådanne
tanker måtte selvfølgelig møde modstand, i første
omgang ikke mindst fra kirkens side. Il principe var
nærmest selvskreven til at blive sat på indeks over for-
budte bøger, hvilket den da også blev i 1559 tillige med
alle Machiavellis øvrige værker.

Også mange af 1700-tallets intellektuelle, der jo
troede på, at menneskets fornuft såvel som dets følel-
ser stammede fra naturen og dermed var både hen-
sigtsmæssige og gode, stillede sig afvisende over for
Machiavelli. Således indgår der en slet skjult polemik
mod ham i Gotthold Ephraim Lessings (1729-1781)
sørgespil Emilia Galotti fra 1772. Stykket udspiller sig
netop i en italiensk småstat med dens enevældige fyr-
ste, dens fordærvede hofmiljø og tilsat italiensk lokal-
kolorit i form af bandituvæsen, men også et hæderligt
borgerskab, der tydeligvis afspejler 1700-tallets idealer
og sociale udvikling.

Polemikken fremgår allerede af, at fyrsten ikke
(bortset fra på rollelisten) optræder med eget navn,
men kun omtales som ’der Prinz’ (i form og betydning
svarende til Machiavellis ’principe’ og det franske
’prince’, som det tyske ord er lånt fra), medens hans
uundværlige rådgiver bærer navnet Marinelli (med
stærk lydlig association til Machiavelli). Dette par,
rådgiveren og fyrsten, danner en klar parallel til
Machiavelli, og det ledende medlem af den herskende
Medici-familie, som han tilegner sit værk. Lessings
Marinelli/Machiavelli arrangerer da også lumske ans-
lag med brug af list, vold og falskhed; men til ulykke
for både de hæderlige modspillere, der dør, og for fyr-
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sten selv, der helt forfejler sit mål, såvel som for hans
rådgiver, der vises bort.

Metastasios La clemenza di Tito
og Corneilles Cinna

Magthavere og deres gode såvel som mindre gode eller
helt igennem slette rådgivere er skikkelser, der hyppigt
forekommer i dramaet. Man kan blot tænke på
Shakespeare (1564-1616) (f.eks. Othello og Jago), eller
på det klassiske franske teater, der blev en væsentlig
forudsætning for den altdominerende dramatiker i
Italien indtil langt op i 1700-tallet, Pietro Metastasio
(1698-1782). Skønt hans tekster var skrevet for musik-
teatret, har han fået status som en litterær forfatter af
så stor lødighed, at hans dramatiske værker er udkom-
met i flere samlede udgaver, sidst i en fornem kritisk
udgave fra 2003. En tilsvarende ære er aldrig overgået
nogen anden operalibrettist. Metastasios dramaer har
altså et selvstændigt liv i forhold til den musik, de er
beregnet på, og hans navn har en ganske fremtræden-
de plads i enhver italiensk litteraturhistorie. De i alt 26
stykker blev til mellem 1724 og 1771 og fra deres frem-
komst til 1800-tallets første årtier sat i musik utallige
gange; nogle titler fik over et halvt hundrede musikal-
ske iklædninger. Ved nyopsætninger med ny musik
blev der ofte foretaget ændringer i teksten, dels af
Metastasio selv, dels af andre. De kunne være begrun-
det i hensynet til den musikalske udformning, ikke
mindst det stadig stærkere krav om at indflette duet-
ter, terzetter og større ensembler i de dramatiske for-
løb, og om at skabe aktslutninger hvor mange perso-
ner optrådte sammen. I de oprindelige versioner fore-
kom der overvejende, ud over recitativer, solonumre,
det vil sige arier, placeret ved en persons sorti fra sce-
nen og ofte også som slutning på de to første af de tre
akter, som alle hans dramaer består af. Ændringerne
kunne dog også have ideologiske grunde. Ved en gen-
opsætning i Venedig af en opera med den yngre Cato
som hovedperson, uropført to år tidligere i Rom, blev
der foretaget ændringer i Cæsars replikker, der var
udfald mod det antikke Roms tyranniske oligarki og
dets senat. Man måtte nemlig undgå at støde den her-
skende adel i Venedig, der kunne have opfattet dem
som ubehagelige hentydninger til sig selv og det
venetianske storråd (Bellina 2003 s. 11). I tidens ånd

byggede Metastasio i vid udstrækning på modsætnin-
ger mellem naturlige gode og afsporede slette følelser
og på konflikter mellem følelse og fornuft. Det er
dramaer, der på overraskende måder, men med logisk
nødvendighed, udvikler psykologiske handlingsforløb
af en latent konflikt i udgangssituationen med den
naturgivne fornufts triumf som slutresultat. Efter lang
tids glemsel er der i de sidste årtier opstået fornyet
interesse og forståelse for denne såkaldte ’opera seria’,
som Metastasios værker er indbegrebet af.

La clemenza di Tito (Titus’ mildhed) blev uropført
på det kejserlige teater i Wien i 1734 i anledning af Karl
VI’s (1685-1740) navnedag; musikken var komponeret
af venetianeren Antonio Caldara (1670/71-1736), der
også skrev musik til førsteopførelserne af en række
andre værker af Metastasio. Mange operaopførelser
havde i 1700-tallet netop den funktion at kaste glans
over fyrsterne og deres hof, som f.eks. i Wien, hvor
Metastasio virkede som ”kejserlig hofdigter” fra 1730
til sin død et halvt hundrede år senere. Sådanne ydre
betingelser, der naturligt nok afsatte spor i selve vær-
kerne, falder godt i tråd med denne artikels tema. Me-
tastasio var selv de østrigske herskeres tjener og gen-
nem sine værkers budskab i en vis forstand deres råd-
giver. Også Wolfgang Amadeus Mozarts (1756-1791)
version af værket fra 1791 skulle indgå som hyldest til
en fyrste, nu i forbindelse med festlighederne ved kej-
ser Leopold II’s (1747-1792) kroning som konge af
Böhmen. Metastasios tekst blev i den forbindelse revi-
deret af Caterino Mazzolà (1745-1806), især med hen-
blik på at imødekomme det ovenfor omtalte krav om
at øge antallet af duetter og ensembler på bekostning
af arier. Derudover foretog han en stramning af hand-
lingsgangen ved at forkorte recitativerne og reducere
de tre akter til to. Nogle danskere har haft mulighed
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1740. Maleri af Pietro Domenico Olivero (1679-1755).

Bygningen af det for sin tid topmoderne teater, der kunne

rumme 2500 tilskuere, var tænkt som en demonstration af

kong Carlo Emanuele III’s magt (han regerede 1730-1773)

og af Torinos rang som en europæisk hovedstad. 
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for at opleve Mozarts opera på scenen i forbindelse
med Det Kongelige Teaters succesfulde opsætning fra
2004.

Den romerske kejser mellem år 79 og 81, Titus, er
stykkets helt og virker som en oplyst monark – et tid-
ligt eksempel på en sådan, da oplyst enevælde efter
gængs opfattelse først hører til i anden halvdel af
århundredet. Da hoffets og folkets repræsentanter ved
hans første optræden foreslår, at skatteindtægterne fra
de romerske provinser skal bruges til at rejse et tempel
for at hylde kejseren som en guddom, svarer han, at
han ønsker midlerne brugt på at afhjælpe befolknin-
gens nød efter Vesuvs udbrud, det der havde begravet
Pompeji og Herkulanum i år 79. Denne detalje er i

overensstemmelse med de historiske kilder; Titus
havde netop besteget tronen tidligere samme år. I det
hele taget lagde Metastasio vægt på at respektere hi-
storiske kendsgerninger og forsvarede i sine forord
omhyggeligt de digteriske friheder, han ikke kunne
undgå at tiltage sig. Dette er noget nyt i forhold til
1600-tallets italienske librettister, der lod store histori-
ske såvel som mytologiske skikkelser, f.eks. Jason og
Medea og mange andre, optræde i en respektløs, men
ofte underholdende halvt komisk belysning.

Også mange andre steder i Metastasios tekst frem-
går det, at Titus stiller sig i samfundets tjeneste. Han
giver afkald på sit forhold til den jødiske prinsesse
Berenice (der ikke optræder i stykket), idet han for-
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står, at det romerske folk næppe ville acceptere en
fremmed kvinde ved hans side. For at gøre det tydeligt
for alle at dette afkald er endegyldigt, vælger han at
gifte sig med romerinden Servilia, men bliver klar
over, at hun elsker og elskes af Annius. Titus bøjer sig
igen og udpeger i stedet Vitellia som sin hustru; hans
liv og magtposition er ham jo kun givet for at gavne
andre. ”Alt tilhører alle”, og ”Den der tror at være født
for sin egen skyld, fortjener ikke at være født”, erklærer
han i 2. akts 10. scene. Da hans embedsmand Publius
bringer ham en liste over personer, der har gjort sig
skyldige i at krænke afdøde kejseres eftermæle, afviser
Titus straks at lade dem straffe, da denne sædvane blot
åbner vejen for svigefulde anslag mod uskyldige (1.
akts 10. scene). Og da Publius indvender, at retfærdig-
heden bør ske fyldest, og at straffe kan være gavnlige,
fremsætter Titus nogle principielle overvejelser om
retsvæsen, specielt forbrydelse og straf: Dommere er
sjældent selv helt uskyldige i det, de dømmer andre
for, og hyppige straffe mister deres virkning på forbry-
derne, der bliver vant til dem og indser, at mange
andre er ligesom dem, og de retfærdige kun fåtallige.
Dette, og ikke mindst Titus’ evne til indføling i forbry-
dernes psyke, ligger i forbavsende grad på linje med
den nok allermest typiske og indflydelsesrige italien-
ske repræsentant for oplysningen, nemlig Cesare Bec-
caria (1738-1794). I sin berømte afhandling Dei delitti e
delle pene (Om forbrydelse og straf) fra 1764 argumen-
terede han i det centrale kapitel 28 for fuldstændigt at
afskaffe dødsstraffen og forestillede sig, hvordan en
typisk forbryder reagerer på den. Han vil tænke, at
mord åbenbart ikke er så afskyelig en handling, som
magthaverne gerne vil have folk til at tro, i betragtning
af at samfundet koldblodigt foranstalter henrettelser.

Titus vil mindske distancen til sine undersåtter
mest muligt. Han vil gerne kaldes ”fader”, men kun
ved at gøre sig fortjent dertil. I én og samme person er
han både fyrste, fader, ven – og borger (cittadino, 2.
akts 4. scene)! Også dette har sin parallel i idealet om
den oplyste monark, og man kan atter drage en paral-
lel til Beccarias afhandling (stadig det centrale kapitel
28):

”Og hvis sandheden kunne bane sig vej til fyrsten gennem de

utallige forhindringer, der mod hans vilje adskiller den fra ham,

og nå helt frem til hans trone, måtte han da indse, at den kom-

mer efter hele menneskehedens hemmelige ønske. Måtte fyrsten

også indse, at eftertidens retfærdige dom vil fordunkle erob-

rernes blodige ry og tildele hans indsats førstepladsen blandt de

sejrstegn en Titus, en Antoninus og en Trajan vandt i fredens tje-

neste.

Lykkelig menneskeheden, hvis der for første gang blev givet

den love, nu hvor vi på Europas troner ser velgørende fyrster,

der opmuntrer fredelige dyder, videnskaber og kunster, og som

er fædre for deres folk og landets kronede borgere! En forøgelse

af deres magt skaber lykke for undersåtterne ved at fjerne et

voldsherredømme (…), der stiller sig mellem fyrsten og folket”

(Beccaria 1998 s. 108).

Beccaria ville, som det fremgår, i samklang med tidens
fremherskende ideer give fyrsterne en ny, mere positiv
rolle og forsøge at friste dem til at gennemføre sine
ideer. Han lægger vægt på, at afstanden mellem folket
og fyrsten skal mindskes, han henviser til samtidens
velgørende fyrster som ”fædre” og ”borgere”, og han
nævner blandt andre Titus som eksempel på en sådan
fyrste (dog ikke i den danske oversættelse, der har ind-
sat den for sin grusomhed så berygtede Tiberius i
Titus’ sted; jeg har rettet dette og en anden, i denne
sammenhæng mindre betydningsfuld detalje i den i
øvrigt udmærkede oversættelse). Det kan virke over-
raskende, at lignende tanker, der var banebrydende og
bar kimen til store forandringer i sig, idet de inde-
bærer, at fyrster egentlig ikke er mere end andre bor-
gere, og at deres status blot er begrundet i deres speci-
elle funktioner, allerede findes formuleret 30 år forin-
den i en operatekst. Beccaria og med ham de fleste
andre samtidige oplysningsmænd drog dog ikke den
konsekvens, at fyrsterne skulle sættes fra magten. Ved
slutningen af citatet tog han endog til orde for, at deres
magt skulle forøges; men dette synspunkt virker mest
som et kneb, der skal få fyrsterne med på de nye ideer.

Ligesom for Beccaria gælder det også for Meta-
stasios Titus om sandhed frem for alt. Da han får at
vide af den kvinde, han først havde udkåret sig, at hun
er engageret med en anden, takker han hende for hen-
des åbenhjertighed og erklærer, at han hellere vil høre
en sandhed, der krænker, end en løgn, der behager.
Det, han higer efter, og som ville betyde lykken for
ham som hersker, ville være et ærligt og oprigtigt for-
hold til sine medmennesker.

Alt dette er uddraget af forskellige steder i et hand-
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lingsforløb, der stiller herskeren Titus’ gode vilje på
flere hårde prøver. I de første scener får Vitellia Sextus,
der elsker hende, til at anstifte et komplot mod Titus,
fordi hun er jaloux på hans elskede Berenice. Sextus
indser ganske vist, hvor ædel Titus, der behandler ham
som sin ven og fortrolige, i virkeligheden er, men kan
ikke modstå Vitellias charme. Da Titus som ovenfor
nævnt beslutter at tage netop Vitellia til hustru, har
hun netop sendt Sextus ud på hans morderiske missi-
on og kan ikke nå at kalde ham tilbage. Komplottet
løber dog ud i sandet på grund af forskellige misfors-
tåelser, og Titus får efterhånden kendskab til det og
først den enes, så den andens manøvrer mod ham.
Han bliver dybt skuffet og indser, at det er en herskers
tunge lod at skulle være omgivet af mennesker, der
forstiller sig. Han misunder jævne menneskers fattige,
men ærlige liv i en scene, hvor han overvejer at under-
skrive Sextus’ dødsdom. Han beslutter da at gøre et
sidste forsøg på at få sandheden opklaret. I 3. akts 6.
scene optræder han helt bevidst først i herskerrollen,
og derefter, da han har sendt alle andre end Sextus ud,
som en fader der viser sit barn fortrolighed. Denne
spaltning i en offentlig og en privat person, det vil sige
konflikten mellem fyrsten som menneske og fyrsten

som hersker og vanskeligheden ved at være begge dele,
forekommer ofte i dramaer med fyrstelige hovedper-
soner (også Lessings Prinz udbryder i 1. akts 6. scene:
”Oh, en fyrste har ingen ven! Han kan ikke have nogen
ven!”). Efter nogle yderligere forviklinger tilgiver
Titus ved en næsten overmenneskelig mildhed (cle-
menza, deraf titlen) både Sextus og Vitellia. Forinden
har han overvundet sin tvivl i en monolog (3. akt, 7.
scene), hvor han reflekterer over hævnen som ”et lavt
begær der gør den krænkede til krænkerens lige-
mand”, og desuden over eftertidens dom – endnu et
kontaktpunkt til ovenstående citat af Beccarias værk.
Man ville sige – således ræsonnerer Titus – at hvor
Sullas og Augustus’ grusomhed efterhånden svække-
des, gjorde hans egen mildhed det også. Når det kom
til stykket, ville hans eftermæle altså ikke være bedre
end deres. Han indser, at ægte troskab er en frugt af
mildhed og kærlighed, og at strenghed kun avler frygt
og forstillelse.

Metastasios drama er tydeligvis inspireret af Pierre
Corneilles (1606-1684) Cinna, der blev uropført i 1640
og trykt i 1643 under titlen Cinna ou la clémence
d’Auguste, tragédie (Cinna eller Augustus’ mildhed).
Den alternative titel, Augustus’ mildhed, svarer nøje til
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den, Metastasio gav sit drama om Titus, og viser, at
kejseren også hos Corneille står som hovedpersonen
ved at være den, der hæver sig over alle andre i kraft af
sin mildhed. Lighederne er slående, men det samme
kan siges om forskellene; det er derfor nærliggende at
foretage en sammenligning, der vil kunne kaste lys
over den forskellige tidsånd, de to dramatikere gav
udtryk for.

Corneilles stykke begynder med en række scener,
hvor Emilia ansporer Cinna til at iværksætte et kom-
plot med henblik på at myrde kejser Augustus på
Capitol, skønt de to, ligesom Vitellia og specielt Sextus
hos Metastasio, nyder kejserens gunst og fortrolighed.
Der er dog ægte følelser mellem dem, og Cinna er altså
ikke blot en svag mand, der lader sig manøvrere af en
kvinde for at opnå hendes kærlighed; den har han
allerede; det gælder blot om at vise sig værdig til den.
De er begge overbeviste om, at de kæmper for en ret-
færdig sag, nemlig Roms frihed fra tyranniet; hos
Metastasio har det tilsvarende par ikke noget fælles
politisk projekt, og kunne næppe have det, da Sextus’
kærlighed ikke er gengældt. Det fremgår mange steder
i teksten, at Augustus er den første egentlige romerske
kejser, og at han har vundet magten gennem blodige
kampe, som medlemmerne af hans tidligere mod-
standeres familier ikke har glemt. Et af stykkets tema-
er er således modsætningen mellem republikken med
dens frie borgere og monarkiet.

Augustus er sig alt dette bevidst. Han nages af tvivl
og føler sig fristet til at trække sig tilbage og leve som
privatmand, ligesom Sulla engang havde gjort. I
begyndelsen af 2. akt har han indkaldt netop Cinna og
hans medsammensvorne Maximus for at høre deres
mening om denne sag, og han lover på forhånd at
følge deres råd. Medens Maximus råder ham til at fra-
sige sig tronen og bane vejen for genoprettelsen af
republikken, fremfører Cinna hyklerisk argumenter
der, stik imod hans egentlige overbevisning, begrun-
der det enevældige monarki. Monarkiet er – siger han
– den eneste sikkerhed mod kaos, og Pompeius’ død
står som et tegn fra himmelen på republikkens skæb-
nebestemte undergang. Når Cinna råder ham på
denne måde, skyldes det, at han frygter, at begrundel-
sen for det planlagte anslag falder bort. Han vil for
enhver pris have det udført, dels fordi han derved kan
vise sig værdig til Emilia, dels måske mere idealistisk

fordi han ikke vil opnå Roms frihed ved en tyrans
gunst. Augustus beslutter at følge Cinnas råd. Senere
forsøger Maximus, da han er blevet klar over, at Cinna
blot følger sine egne mål, at udnytte situationen til
egen fordel, tilskyndet dertil ved sin fortroliges snedi-
ge, machiavellistiske råd. Begge står nu som både
splittede og utroværdige egoister; Cinna får dog midt i
3. akt skrupler og føler, at han er svag over for Emilias
ægte romerske standhaftighed, og han indser, at han i
virkeligheden handler mod sin inderste vilje og over-
bevisning. Fra dette sted i forløbet kommer han til at
stå i en situation, der ligner den, som Metastasios
Sextus befinder sig i lige fra begyndelsen – dog bortset
fra at han ledes af Vitellia, der ikke har Emilias prin-
cipfasthed, men er et rent følelsesmenneske.

Augustus får efterhånden kendskab til sagens rette
sammenhæng og fristes til at straffe de skyldige hårdt.
Men hans hustru Livia får ham overbevist om, at han
bør vise mildhed. Af alle de personer, der optræder
som rådgivere i stykket, er hun den eneste, der udfører
rollen på helt uegennyttig vis. Og efter nogen tøven
indser Augustus, at mildhed er den eneste måde, hvor-
på han kan standse blodsudgydelser og i sidste instans
også sikre sin egen magt. Han følger altså rådet, og alle
– selv Maximus’ nedrige fortrolige – bliver tilgivet.

Man kan tolke dette på et almenmenneskeligt plan
som 

”den aldrende kejser Augustus, der, suffleret af sin fromme kone

Livia (…), sejrer over sig selv, over sine bekymringer og sin

træthed ved at vise overbærenhed, det vil sige tillid til livet”

(Spang-Hanssen 1964 s. 41).

Her må jeg imidlertid sætte fokus på herskerrollen og
konkludere, at Corneilles Augustus i modsætning til
Metastasios Titus, der stærkt ligner en oplyst monark,
svarer til 1600-tallets forestilling om en enevældig her-
sker af Guds nåde. Som nævnt ovenfor fremsætter
Cinna, republikkens forkæmper, selv de vigtigste be-
grundelser for den enevældige herskers magt ved det
første møde mellem ham, Maximus og Augustus. Da
han begynder at få skrupler i 3. akt, hænger det sam-
men med, at han indser, at kejserens undersåtter ikke
er slaver, men får gavn af magten ved at fremmede
konger bøjer sig i støvet for dem, ligesom deres rig-
domme tilfalder romerne (vers 982-88). Det er unæg-
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telig en helt anden form for nærhed mellem herskeren
og hans undersåtter end den, man finder hos Meta-
stasio. På sin side lægger Augustus i 5. akts 1. scene,
hvor han ”forhører” Cinna, da heller ikke skjul på, at
Cinnas position i Rom alene skyldes kejserens gunst.
Han har ikke selv gjort sig fortjent til den og ville ikke
blive anerkendt som hersker af andre stolte romere;
hvis Augustus faldt, ville der blive kaos. ”For at lade
dig falde ville jeg blot behøve at trække min hånd, der
er din eneste støtte, tilbage”, siger han. Han er som
Gud, forstået som den der opretholder og i hvert øje-
blik skaber alt. Modsat Metastasios Titus virker det
derfor som en formalitet, når Augustus under det
første møde med Cinna og Maximus beder dem om at
behandle ham ”som en ven, ikke som en hersker”, selv
om vi også her finder fyrstens dobbelte, det vil sige
private og offentlige identitet. Den viser sig også i en af
Livias afgørende replikker (vers 1605-15), hvor hun
foreholder Emilia, at hendes faders død, som hun vil
hævne, var Octavians forbrydelse, ikke kejserens. Og
Livia fortsætter med at sige, at alle forbrydelser, der
begås med henblik på at få magten, bliver tilgivet af
himmelen i det øjeblik, hvor den lader gerningsman-
den opnå den; da bliver fortiden retfærdiggjort, og
fremtiden er i magthaverens hånd; den, der kan opnå
magten, kan ikke være skyldig, for det er himmelen,
der har givet den; undersåtternes liv og ejendom af-
hænger af ham. En logisk konsekvens af herskerens
absolutte magt er det, at han også har magt over sig
selv, eller, som det mejsles ud af Augustus i en af de
mange fyndige alexandrinere (vers 1696): ”Je suis
maître de moi comme de l’univers” (”Jeg er herre over
mig selv som over hele verden”). En lignende selvover-
vindelse findes hos Metastasio, men selvfølgelig med
ændret værdi. Og i overensstemmelse med sit værks

tema vælger han som hovedperson ikke Augustus,
men derimod Titus, på hvis tid det republikanske
Rom var kommet på afstand. Inden for denne histori-
ske sammenhæng var konflikten mellem borgernes
frihed og den enevældige herskers magt ikke længere
aktuel. Helt tilsvarende kræver den nye idealforestil-
ing om den frie borger, som Metastasio repræsenterer,
ingen revolution; den kan virkeliggøres inden for
monarkiets rammer.

Parini og ”den oplyste adel 
af Guds nåde”

Lombardiet med hovedbyen Milano havde været
under østrigsk styre siden 1713 og kom derved til at
nyde godt af den reformvenlige politik, der blev ført
under kejserinde Maria Theresia (1717-1780) og hen-
des efterfølgere. Det var derfor naturligt, at Milano
blev det vigtigste intellektuelle centrum for oplysnin-
gen i Italien. Her virkede både Beccaria og Giuseppe
Parini (1729-1799), der fik deres hovedværker udgivet
næsten samtidig i årene 1763-1765. Det milanesiske
miljø omfattede også en række andre betydelige litte-
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tragedie. Stik af Moreau le jeune (1741-1814).
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rater og intellektuelle, og oplysningens ånd kunne her
bevare sin vitalitet til langt ind i 1800-tallet.

I Parinis hovedværk Il Giorno (Dagen) finder vi
forholdet mellem fyrsten og hans rådgiver fremstillet i
en satirisk, ”pseudodidaktisk” form. Digteren påkal-
der gentagne gange muserne, men optræder ellers
som læremester for en ung adelsmand. Belæringen
drejer sig om, hvordan en ”ung herre” (han tiltales
straks fra det første vers ’Giovin signore’) bør tilrette-
lægge sit døgn, fra han står op sidst på formiddagen,
til middagsmåltidet i selskabeligt samvær, eftermidda-
gens ture i karet og aftenens og nattens bedrifter ved
spillebordene. Svarende til døgnets cyklus er værket
inddelt i fire dele, nemlig Il mattino (Morgenen) og Il
mezzogiorno (Middagen), der udkom i henholdsvis
1763 og 1765, samt Il vespro (svarende til sen eftermid-
dag) og La notte (svarende til aften og nat), der udkom
posthumt i 1801 uden at være færdiggjort. Der er tale
om en art fortælling i du-form, der dog ikke handler
om nogen bestemt dag, men om en hvilken som helst
dag i en anonym ung adelsmands liv; det drejer sig om
én, der tilhører ”en samfundsklasse, der er så rig, at
arbejde er overflødigt, men som samtidig er berøvet
politisk indflydelse og aktivitet” (Billeskov Jansen 1972
s. 212). Belæringen afslører utvivlsomt noget tidsty-
pisk, men det sker indirekte gennem fiktion og karika-
tur. Man kan se nogle rent formelle ligheder med
Machiavellis Il principe: Dels er der den didaktiske
form, hvor en underordnet giver råd, og dels en stadig
opstilling af alternative muligheder, der tjener til at
sikre, at alle eventualiteter er forudset. Men hvor det
hos Machiavelli f.eks. drejer sig om, hvorvidt fyrsten i
en given situation skal bruge vold eller list, er spørgs-
målet i Parinis værk f.eks., hvorvidt den unge herre,
når han er vågnet, skal lade tjeneren bringe kaffe eller

chokolade. ”Overvej nøje din beslutning”, siger lære-
mesteren og forklarer omhyggeligt de to drikkes for-
dele og ulemper. Værket kan som et af sine forlæg
have Alexander Popes (1688-1744) The Rape of the Lock
fra 1712/1714, der ligeledes begynder med en beskrivel-
se af hovedpersonens meget sene opvågnen. Men det
indgår også i en bredere både italiensk og europæisk
tradition for episk digtning af heroisk-komisk tilsnit
(man kan tænke på Ludvig Holbergs [1684-1754] Peder
Paars).

Den unge herre skal opfatte sig selv som en ”oplyst
herremand af Guds nåde”. Han og hans stand omtales
til stadighed som guder, hvis privilegier begrundes
gennem pseudomytologiske fortællinger, hvori f.eks.
Amor og Venus eller allegoriske skikkelser optræder
som hovedpersoner. Ved behandlingen af middags-
måltidet i værkets anden del, Il Mezzogiorno, knyttes
der til en betragtning over, at spisning er noget lavt for
dem, der ligesom dyr spiser af nødvendighed, men
ikke for dem, der nyder måltidet af lyst, en fortælling
om, hvordan uligheden mellem mennesker opstod
(vers 255-333): Menneskene var oprindelig lige, og de
stræbte ikke efter andet end at undgå smerte – en idé
der stammer fra tidens sensualistiske filosofi, specielt
Étienne Bonnot de Condillacs (1714-1780) Traité des
sensations (Afhandling om sansningerne). Men så lod
guderne, der var misfornøjede med en sådan mono-
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ton ensartethed, ”Lysten” stige ned til jorden, og da
viste det sig, at nogle mennesker var skabt med særligt
ædle og følsomme sanser og dermed modtagelige for
den himmelske gave; de lærte at værdsætte et smukt
kvindeansigt og at skelne mellem vin og vand, og mel-
lem ædel og tarvelig vin. Hermed udskiltes en adel-
stand fra den store hob, der – sløv og uimodtagelig for
de nye stimulanser som den var og er – kun foretager
sig noget af nød og tvang. Pointen er altså, at hobens
plebejiske underlegenhed er rent biologisk betinget;
dens lod er hårdt arbejde, og det er derfor helt i pagt
med naturen, at den tjener adelsmanden. Men blodets
adel kan, som læremesteren docerer, også konstateres
med moderne mikroskoper. Man kan se en sperma-
tozo, omskrevet ”den lille mand”, men ville ikke kunne
finde den mindste urene dråbe i en adelsmands blod
(La Notte vers 249-252).

Værket er i formen præget af stor patos, der dog
blot udtrykker og afslører den fiktive læremesters kry-
bende underdanighed. Den unge herres kusk omtales
f.eks. med ordet auriga, som drejede det sig om en
antik romersk vognstyrer, og der bruges flittigt klassi-
ske litterære sammenligninger, allusioner til den høje
stil hos Dante Alighieri (1265-1321), Francesco Petrarca
(1304-1374), Torquato Tasso (1544-1595) og andre itali-
enere, til oldtidens digtere og til Bibelen; dertil kom-
mer forædlende litterære omskrivninger for de ting,
som den unge herre er optaget af, f.eks. omtales kaffe
som ”den nektarlignende drik hvori der brænder og
damper ristet korn, som er hidbragt dig fra Aleppo og
Mokka, den stolte havn med tusind skibe” (Il Mattino,
vers 140-142).

Men virkeligheden bag den falske smiger er klart
nok, at den unge herre er nydelsessyg, forfængelig,
selvkredsende og mest optaget af at gøre indtryk på
andre, både den måbende hob, sine ligemænd og ikke
mindst kvinder. Han er nemlig opvartende kavalér (en
såkaldt cicisbeo) for en gift dame – udtrykket ”en
andens hustru for hvem du er kær” optræder som et
stadigt ritornel. Og det er, som det skal være, for ægte-
skabet er ifølge hans læremester ikke noget for moder-
ne intelligente mennesker; det er gået helt af mode.
Det nye, frie forhold mellem kønnene fremstilles som
et naturligt civilisatorisk fremskridt, der begrundes i
en mytologisk fortælling om gud Amors oprør mod
den gamle verdensorden. Nogle ægtemænd har dog

ikke forstået de nye tider; de kan være som forheksede
af Hymen, ægteskabets gud, der nu er detroniseret af
Amor, den nye tids triumferende repræsentant. Det
kan ske, at sådanne mænd, der er helt fastlåste i gam-
mel sædvane, kræver deres ret i sengen, så at det går
hustruen ligesom den trætte bondepige, der vil lægge
sig til hvile i græsset og med rædsel opdager en slange
(Il mezzogiorno vers 419-430).

Den unge herres grænseløse forfængelighed er
selvfølgelig nært forbundet med hans ønske om at
gøre indtryk på sin dame, men giver sig en del speciel-
le udslag, som det er interessant at se nærmere på i
denne sammenhæng. Der gøres meget ud af hans
morgentoilette (en tydelig parallel til Popes The Rape
of the Lock). Et højdepunkt er friseringen, der skal
følge den nye franske mode. Her som andetsteds op-
træder den unge herre, som om han var en enevældig
fyrste; frisøren kan falde i dybeste unåde, hvis han be-
går fejl. Friseringen trækker længe ud, så den unge
herre får tid til at læse lidt i bøger, specielt af Voltaire
(1694-1778) og andre franske forfattere. De nævnes
ikke ved navn, men ved komplicerede omskrivninger.
Voltaire er ikke som Aristoteles (ca. 384-322 fvt.) hos
Dante ”mesteren blandt de vise”, men som ”den fran-
ske Proteus, mesteren blandt dem der lader, som om
de er vise” (Helvede, 4. sang vers 131 og Il Mattino vers
668-689). Takket være denne flygtige læsning kan den
unge herre senere dupere middagsselskabet med sin
viden og prædike fremskridt (sådan som han har for-
stået det). Il Giorno er tilegnet La Moda (Moden), der
netop først og fremmest viser sig i alle de nyheder, der
kommer fra Frankrig, lige fra frisurer over sproglige
modefænomener – de unge mænd siger ’du’ til hinan-
den (Il Vespro vers 94) – til litteratur, alt sammen som
udtryk for en næsegrus beundring for det fremmede
og en tilsvarende ringeagt for det hjemlige, herunder
de lavest stående tjeneres bondske dialekt.

Der fandtes i samtiden to kategorier af adels-
mænd, der står som hinandens modsætninger, nemlig
på den ene side de fine, men ofte dybt forgældede, og
på den anden de nyrige, der har fået deres titel ved at
betale for den. I Parinis værk placerer værtinden med
vilje adelsfolk af begge slags parvis sammen, når sel-
skabet om aftenen skal fordeles ved spillebordene. Så
kan man nemlig nyde de uskønne scener, der opstår,
når hver af dem dels praler med det, den anden ikke
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har, dels føler sig underlegen på grund af det, han selv
mangler. Også i Carlo Goldonis (1707-1793) komedier
optræder disse typer og sætter hinanden komisk i reli-
ef, f.eks. i La locandiera (opført i Danmark under tit-
len Mirandolina efter hovedpersonen). I digter-lære-
mesterens indledende henvendelse til den unge herre
ses det, at denne, der som nævnt ikke er noget konkret
individ, men en type, kan være såvel af fin gammel
slægt (men dog ikke fattig) som én, der har købt sin
titel. Den sidste mulighed glemmes dog straks, og den
unge herre forudsættes derefter at være både rig og af
fin adel – et taktfuldt, men også hyklerisk træk. Helt
fra begyndelsen viser digteren sig som en fuldendt
spytslikker og repræsentant for de middelmådige poe-
ter, der, som det fremgår flere andre steder, f.eks. i vær-
kets tredje del, altid er parate til som ”hengivne mu-
ser” at bringe de rige og mægtige en hyldest, der sam-
menlignes med frøers kvækken og med lygtemænd (Il
Vespro vers 327-349).

Bag hele denne udlevering af samtidens adelstand
er det imidlertid let at identificere nogle positive mod-
holdninger. Det skinner jo tydeligt igennem den un-
derdanige belæring, at mennesker netop er ligeværdi-
ge, og at de bør være ansvarlige medlemmer af sam-
fundet. Bonden og smeden er stået op ved daggry til
deres nyttige arbejde (Il Mattino vers 33-52), hvorimod
den unge herre har været i teatret og derefter optaget
af spil til ud på de små timer og først vågner hen på
formiddagen. Dette er utvivlsomt forfatterens hyldest
til det ærlige arbejde. Den harmonerer med oplysnin-
gens samfundssind, flidsmoral og lighedsideal og får
et specielt gribende udtryk i fortællingen om, hvordan
den tilbedtes hund engang bed en tjener; han forsva-
rede sig med et spark; den rullede hen ad gulvet, de
andre tjenere kom til hjælp, damen besvimede, og da
hun atter kom til bevidsthed, viste hun ham bort på
trods af hans tro tjeneste gennem tyve år. Han måtte
derefter tigge med sin kone og sine børn på vejene, da
ingen ville give ham ny ansættelse efter med afsky at
have hørt om hans ugerning. Hunden var dermed
hævnet! (Il Mezzogiorno vers 664-703).

Men sagen kompliceres af, at vor adelige døgenigt
og hans læremester ikke kun koketterer med nye
modefænomener, men også med selve oplysningstan-
kerne. Derved kommer begge til at stå på sammen
niveau, således at man let kunne få det indtryk, at sati-

ren også rammer dem begge. Vi har allerede set, at den
i tidens filosofi så centrale sensualisme gøres til
grundlag for en pseudomytologisk forklaring på na-
turlig ulighed, men der kan gives adskillige andre
eksempler. Den unge herre opfordres f.eks. i pagt med
samtidens kosmopolitisme til at være verdensborger,
men vel at mærke i ’beaumonden’, ’il Bel Mondo’, hvor
han kan nyde en andens unge og ”tro” hustrus selskab
(Il Mattino vers 329). I sidste del af værket kommer
Amor sammen med Venus og pragtens genier og oply-
ser det omgivende nattemørke, hvorved der bringes
orden i kaos (La Notte, vers 38-59) – en metaforik der,
ud over den bibelske skabelsesberetning, viser hen til
selve begrebet oplysning. Den unge herre skal være
begejstret for sin tid, ’l’aureo secolo’ (”det gyldne år-
hundrede”, Il Mezzogiorno vers 1180), og de fremskridt,
det står for.

Forholdet til oplysningen viser sig særlig tydeligt i
en episode, hvor læreren, i forbindelse med beskrivel-
sen af middagsmåltidet, atter foreholder den unge
herre, hvor vigtigt det er at kende til tidens toneangi-
vende filosoffer (Il mezzogiorno vers 933-1009). Ud
over at han som tidligere nævnt kan læse de af kirken
forbudte værker under sit morgentoilette, forklarer
læremesteren, at de også er velegnede til at falde i søvn
på. Men det er her ved middagsbordet, han skal brille-
re med sin hastigt tilegnede viden. Der er igen allusio-
ner til Voltaire og til Rousseau (1712-1778); de omtales
her som den nye tids Aristippos (ca. 435-355 fvt.) og
Diogenes fra Sinope (ca. 412-323 fvt.). Læremesteren
advarer dog mod, at han lader sig inficere af de farlige
tanker (”den dødelige gift”), som oplysningsfilosof-
fernes værker også indeholder, og som lumsk sniger
sig ind i menneskenes hjerter. Giften er tanken om
ligeværd; den er en trussel mod standsprivilegierne
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klædehandlerske under sit morgentoilette. Maleri fra 1746

af François Boucher (1703-1770). 
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(”den ædle stolthed over sin afstamning”), der adskil-
ler den unge herre fra hoben. Denne tanke fremstilles
som helt absurd: mennesker skulle alle være lige, det
vil sige adelsmandens kusk og bønderne, der dyrker
hans jord, skulle være lige så meget værd efter natu-
rens og himmelens målestok som han selv! Det er
naturligvis vanvid, mener læremesteren.

Som læser er man ikke i tvivl om, at Parini går ind
for lighedstanken. Men hans holdning til oplysningen
er nuanceret. Han er på vagt over for tidens tendens til
at dyrke modefænomener – satiren rammer som et
helt gennemgående træk den ukritiske beundring for
alt, hvad der kommer udefra og især fra Frankrig. Og

han forstår, at oplysningsideer kan misbruges. Det
gælder også ’frihed’, et andet centralt begreb i passa-
gen. Læremesteren begår nemlig en grov fordrejning
ved at omfortolke frihed til at blive et ideologisk
dække for egoistisk nydelse og skruppelløs selvudfol-
delse, idet det, der skal frigøres, er ”den søde lyst” (”la
dolce voluttà”) og ”begæret” (”i desiri”).

Passagen slutter med en klassisk sammenligning
mellem den unge herre og bierne: Han skal billedligt
talt flyve hid og did og samle honning fra mange for-
skellige blomster, det vil sige ikke fordybe sig for at
skaffe sig en organisk opfattelse af oplysningsideerne,
men udvælge alt det behagelige, der er egnet til nydel-
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se. I kraft af sammenligningen med bierne fremstilles
den unge herres dovenskab og bekvemmelighed oven
i købet som flid. Oplysningens bærende elementer
fremstår i et helt igennem forvansket perspektiv.

Et særligt problem består i, at den unge herres for-
fædre flere steder fremstilles som arbejdsomme og
ansvarlige medlemmer af samfundet. Én har forestået
bygningen af fæstningsværker til forsvar mod pirater,
en anden var dommer og retslærd, en tredje var en
læge, hvis velgerninger der stadig går frasagn om, en
fjerde forestod anlæg af gader og kanaler (Il Mattino
vers 1175-1217). Men den unge herre er slet ikke stolt af
dem; han opfatter sig tværtimod som overlegen i for-
hold til disse simple forfædre, der ikke kendte til alle
den nye tids raffinementer og behageligheder. Efter
hans sene opvågnen skal han f.eks. ikke have noget af
at modtage skrædderen, der bringer en alenlang reg-
ning, eller advokaten, der administrerer hans gods,
eller forvalteren, der har taget den lange tur ind til
byen for at møde ham. Det ville hans ukultiverede for-
fædre have gjort – men ikke han! Han kunne jo risike-
re, at det gik ud over fordøjelsen af den kakao, han har
drukket, og at han ville komme til at bøvse i teatret (Il
Mattino, vers 158-185).

Bag satiren kunne det virke, som om Parinis poin-
te er, at fortidens adelsmænd var ansvarlige og kom-
petente folk og andres velgørere, og at det desuden var
dem, der samlede den rigdom, som deres efterkom-
mere nu forøder. Derved fremstår nutiden som en for-
faldstid både moralsk og økonomisk, og Parinis hold-
ning fremstår som konservativ; han kommer til at
ligne en ’laudator temporis acti’, der kun er på linje
med oplysningen i kraft af sin moral og sit samfunds-
sind, men uden egentlig indsigt hverken i historien
eller i den nye tids ideer og skeptisk over for frem-
skridtet. At den bag satiren tilsyneladende troværdige
forherligelse af fortiden er en anakronisme og en ren
illusion, fremgår direkte af ét tekststed: De tidligere
generationer har rigtignok samlet de rigdomme, som
adelen nu nyder, men ikke kun ved deres egen flid og
dygtighed; de har også udplyndret den jævne befolk-
ning (Il Mezzogiorno, vers 612-624).

Der er under alle omstændigheder en ganske ratio-
nel løsning på, hvorfor skildringen af forfædrene
efterlader et overvejende positivt indtryk. Når den
unge adelsmand ved den underdanige læremesters

forskruede logik bevæges til at opfatte sig selv som
deltager i tidens fremskridt, er det naturligt, at den
modholdning, som han forkaster, fremstilles som
passé. Læremesterens vejledning er her i dobbelt for-
stand en vildledning. Dels nedvurderer han nyttigt
arbejde, dels placerer han det, der kunne være et ideal
om en oplyst og ansvarlig adelstand, i fortiden.
Derved kommer det til at fremstå som et overstået sta-
dium, irrelevant og ufarligt, medens det tværtimod
burde være et fremtidigt mål for reformer af samfun-
det.

Parini synes på sin indirekte måde at udtrykke
sympati for fremskridt og samfundsreformer, men
han viser besindighed og skepsis over for oplysning
som overfladisk mode og har blik for, hvordan den
ville kunne udarte i blind tro på bekvemme patent-
løsninger. Der er intet i Il Giorno eller i andre af hans
værker, der tyder på, at han ønskede standsprivilegier
afskaffet – men der er heller ingen tvivl om, at det for
ham gjaldt, at adel forpligter (”noblesse oblige”).

Disse konklusioner harmonerer fint med hans
øvrige værker. Der er især grund til at nævne et digt
fra 1785, hvori han med hentydning til Il Giorno siger,
at han havde foregrebet kejser Josef II’s (1741-1790)
reformpolitik, der netop gik ud på at bryde den para-
sitære og uproduktive adelsklasses privilegier for der-
ved at stimulere den økonomiske aktivitet i samfundet
(Binni 1960). I den forbindelse havde digtningen også
sin vigtige rolle at spille, og Parini mente med sit værk
at have ansporet den til at engagere sig i tidens proble-
mer og gøre sine bysbørn ”vise og gode”. En sådan
mission har han tydeligvis påtaget sig i mange af sine
øvrige værker, f.eks. i digtet La caduta (Faldet), hvori
han tager kraftigt til orde mod en mand, der forehol-
der ham, at det er bedre at skaffe sig personlige forde-
le ved at indynde sig hos de mægtige end at leve beske-
dent, men uafhængigt og dyrke en sand digtning.

Det bør nævnes, at nogle kritikere mener, at Parini
ud over at afsløre en uduelig adelstands overdådige
luksus også viser sig hemmeligt fascineret af den. Man
går så vidt som til at omtale den unge herre som
Parinis alter ego, gennem hvem han udlever sine eroti-
ske fantasier og frustrationer (Frassica 2006). Det er
naturligvis rigtigt, at Parini må have kendt og iagttaget
den virkelighed, som han så minutiøst beskriver. Han
var født i beskedne kår og virkede en tid selv som hus-
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lærer i en adelsfamilie. Men en påstand om, at hans
værk afslører identifikation og dels misundelse, dels
beundring i forhold til den unge herre, synes at under-
vurdere satirens stringens og overse, hvordan den for-
mer sig i spillet mellem den fiktive digter-lærer og den
både fiktive og ikke- individualiserede adelsmand. Det
er svært at identificere sig med en abstraktion.

Alfieris ensomme kamp 
mod tyranniet

Med Vittorio Alfieri (1749-1803) når vi ud over oplys-
ningstiden i snæver forstand. Hans forudsætninger
var heller ikke gunstige i denne henseende, da han var
født og opvokset i en af de italienske regionalstater,
som oplysningsbevægelsen syntes at være gået helt
uden om, nemlig Piemonte eller som staten officielt
hed, kongeriget Sardinien. Han, der selv var greve, rea-
gerede helt fra sine ungdomsår mod sine konservative
og autoritære omgivelser, men uden umiddelbar
mulighed for at handle konstruktivt. Han var en
ensom skikkelse, der førte en lidenskabeligt heroisk,
men individuel og udsigtsløs kamp for frihed både
individuelt, socialt, politisk og kulturelt. Denne kamp
har nok oplysningen som forudsætning, men står
også som afslutningen på en epoke, hvor digtere
typisk troede på muligheden for at påvirke samfunds-
livet i et harmonisk samspil med de bestående autori-
teter. Med Alfieri er tanken om den oplyste monark
død. Han er eksponent for en subjektivisme, der er
beslægtet med f.eks. tysk Sturm und Drang, og kom i
eftertiden til at stå som eksempel på en genial digter i
konflikt med verden. Han optræder i øvrigt som ho-
vedperson i Sophus Schandorphs (1836-1901) roman
Poet og Junker fra 1892 (Barellai 1983).

Alfieri søgte ud i det ukendte på lange rejser, og
kom herunder også til et fjernt land som Danmark,
som ingen italiensk forfatter af betydning tidligere
havde fået personligt bekendtskab til. Han tilbragte
vinteren 1769-1770 i København og fik et overvejende
godt indtryk af landet, selv om han bestemt ikke brød
sig om sproget; i sin selvbiografi Vita, der er forfattet
mange år senere, skriver han således:

”Jeg ankom til København i begyndelsen af december og syntes

straks rigtig godt om landet, der i visse henseender lignede

Holland; der var også en vis aktivitet inden for handel og indu-

stri, noget man ikke plejer at finde i lande med rent absolutistisk

regime, alt sammen noget, der medfører en vis almindelig vel-
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Fig. 6 Portræt af Vittorio Alfieri, malet i 1797 af François

Xavier Fabre (1766-1837). Alfieri fandt det selv forbløffende

livagtigt.
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stand, som umiddelbart falder i øjnene på den, der kommer til

landet, og virker som en tavs hyldest til den, der regerer her; alt

sammen noget, som man overhovedet ikke ser i de preussiske

stater, selv om den store Frederik beordrede, at litteratur og

kunst og velstand skulle blomstre op under hans dystre regime.

Den vigtigste grund til, at jeg altså ikke syntes så dårligt om

København, var, at den hverken var Berlin eller Preussen; intet

land har som det efterladt et ubehageligt og pinagtigt indtryk i

min erindring (…). Den vinter gav jeg mig atter til at pludre lidt

på italiensk med den napolitanske gesandt i Danmark, der viste

sig at være fra Pisa (…) Jeg glædede mig meget over at høre de

toskanske udtryk og den toskanske udtale, ikke mindst når jeg

sammenlignede den med den nasale og gutturale flæben, der

udgør den danske dialekt, som jeg ikke kunne undgå at høre,

Gud ske lov uden at forstå den” (Alfieri 1966).

Man ser, at Alfieri både er et menneske med stærke
følelser og en opmærksom iagttager. Han vurderer det
danske samfund og dets herskere positivt, på trods af
at han egentlig er modstander af alle enevoldsregimer.
Samtidig indrømmer han dog selverkendende, at
dette positive indtryk i høj grad skyldes en spontan
lettelse over at være kommet bort fra Preussen, der for
ham var som én stor kaserne, hvor Frederik II (1712-
1786), Voltaires beundrer og velgører og almindeligvis
opfattet som et typisk eksempel på en oplyst monark,
troede, at kunst og videnskab kunne blomstre på befa-
ling. Som det fremgår af citatet, giver hans lidenskabe-
lige gemyt sig også udslag i hans sprogbrug.

Alfieri har behandlet modsætningen mellem ty-
ranni og frihed i to teoretiske værker, Della tirannide
(Om tyranniet) og Del principe e delle lettere (Om fyr-
sten og litteraturen), begge trykt i 1789, men skrevet
nogle år tidligere. Den er også det centrale motiv i
hans tragedier, der ved siden af selvbiografien er hans
vigtigste litterære indsats. Han vælger sit stof hovedsa-
gelig fra antikkens myter, men inspireres også af mo-
derne emner som Don Carlos (i tragedien Filippo) og
Maria Stuarda, hvilket leder tanken hen på Friedrich
Schiller (1759-1805). I de første tragedier finder man et
lidt skematisk opgør mellem en helt igennem hen-
synsløs tyran og en oprører, der står i en moralsk kon-
flikt mellem loyalitet og kærlighed. I den bibelske tra-
gedie Saul bliver problemstillingen mere kompleks,
idet Saul er en fader, der ønsker sine børns og sin svi-
gersøn Davids fortrolighed og kærlighed, men sam-

tidig er han selv som konge et offer for og en ensom
oprører mod Guds vilkårlige unåde, repræsenteret af
ypperstepræsten Achimelech. Som følge af sin indre
splittelse mellem rollen som menneske og som magt-
haver bliver han en uberegnelig tyran i forhold til
netop dem, han gerne vil elske. Vi har set flere eksem-
pler på en sådan dobbelthed ovenfor; men her bliver
den til en grundlæggende splittelse i sjælen og en
næsten moderne identitetskonflikt.

Oplysningens fortsatte styrke
i romantikkens tidsalder

Romantikken fremstilles gerne som et radikalt opgør
med oplysningen, der ganske vist forløb meget for-
skelligt fra land til land. I Italien er væsentlige træk ved
oplysningen fortsat meget vitale i den følgende perio-
de.

Alessandro Manzoni (1785-1873) er den, der i
Italien kommer nærmest til at være en betydelig fuld-
blods romantiker. Han virkede i Milano, det vil sige i
oplysningens italienske højborg, og var endda datter-
søn af Beccaria. Det er således ikke overraskende, at
han bevarede den foregående tids interesse for kon-
krete samfundsforhold og for menneskers livsvilkår.
Hans vigtigste værker, tragedien Adelchi fra 1822 og
især den store roman I promessi sposi (De forlovede) fra
1827 (revideret 1840), benytter historisk stof, som det
var almindeligt i romantikken; men begge værker byg-
ger på usædvanligt grundige kildestudier med fokus
på materielle og økonomiske forhold såvel som på
magtens problem, eller rettere afmagtens: Manzoni
havde et skarpt blik for de herskendes vilkårlighed og
for deres menneskelige svagheder. I tragedien hersker
longobarderen Adelchi sammen med sin fader som
undertrykkere over en del af det 8. århundredes Ita-
lien; i nederlagets stund, da de bliver besejret af Karl
den Store (742-814), når Adelchi til erkendelsen af, at
man enten må begå eller lide uret, og til den kristne
frelse i døden. Der åbnes hermed et religiøst perspek-
tiv: Nederlaget er forsynets bestemmelse. Også i roma-
nen, hvis handling udspiller sig i Lombardiet i årene
1628-1630, anlægger Manzoni de svages synsvinkel.
Men her er det småfolk, der er ofre; de har kun ringe
muligheder for at stille noget op mod skrupelløse her-
remænd og ingen støtte i samfundets autoriteter, der
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selv har nok at gøre med at klare sig igennem den
historiske krisesituation, som der er tale om. Den
store historie griber i det hele taget dybt ind i jævne
menneskers liv. Tilsvarende var Manzoni da også sam-
men med andre samtidige intellektuelle i Milano
optaget af at udbrede kulturens materielle såvel som
dens åndelige goder til større grupper end den snævre
intellektuelle elite. Han ydede især med sin roman en
enestående indsats for at skabe et levende og moderne
italiensk sprog. Hans religiøse livssyn går hånd i hånd
med en overbevisning om, at litteraturen skal være
gavnlig og engageret i samfundets anliggender, og heri
fortsætter han ad en linje, der var udstukket i oplys-
ningstiden.

Både Ugo Foscolo (1778-1827) og Giacomo Leopar-
di (1798-1837) tog afstand fra enhver tanke om et reli-
giøst holdepunkt i tilværelsen. De byggede tværtimod
på de mest radikale sider af oplysningstidens tænk-
ning, specielt den materialistiske opfattelse af naturen.
Begge nåede de frem til en klar bevidsthed om, at til-
værelsen ikke i sig selv havde nogen mening, men at
mening kun var noget, mennesker gav en i sig selv
meningsløs verden. Det, der er meningsfyldt for men-
nesker, er flygtigt og illusorisk, hvis det ses under
naturens eller evighedens synsvinkel. Naturen kerer
sig ikke om menneskene, der omvendt kun kan opfat-
te den som fremmed, fjendtlig og destruktiv. Hverken
for Foscolo eller for Leopardi stod spørgsmålet om
fyrsten og magten som noget centralt; de troede ikke
på muligheden for fremskridt eller på fyrsters lyd-
hørhed.

Leopardi kredsede især om menneskets grundvil-
kår. Mange af hans værker tematiserer i fortsættelse af
1700-tallets sensualistiske filosofi spørgsmålet om,
hvordan den menneskelige tanke opstår ud af konkret
sansning. Det korte digt L’infinito (Det uendelige) fra
1819 viser, hvordan en flygtig impuls afføder en tanke,
der formår at omfatte det uendelige i rum og tid. Med
tanken kan mennesket desuden gennemskue, at lyst-
og lykkefølelse kun skyldes et midlertidigt fravær af
smerte, som det ses i La quiete dopo la tempesta (Ro
efter stormvejret) fra 1829; lykken er altså kun en illusi-
on. Leopardi fremmalte i sine digte billeder af stor
skønhed, i hvilken man dog aner altings forgængelig-
hed. Forgængeligheden og smerten er menneskets
grundvilkår i et fremmed univers. I Operette morali

(Moralfilosofiske småværker), en række filosofiske dia-
loger og fortællinger, registrerede han digterens æn-
drede situation, blandt andet ved at give ordet til
Parini i et af de selvstændige stykker, som værket be-
står af. Parini optræder i sin vante rolle som lærer for
en ung mand, der dog her er en digterspire; belærin-
gen er alvorlig i tonen, men ikke uden glimt i øjet.
F.eks. doceres det, at ”mennesket er ikke født til at
skrive, men til at handle”, hvilket indebærer Leopardis
tilslutning til Parinis opfattelse af, at digtningen bør
engagere sig i samfundsanliggender; men det tilføjes,
at dette ikke mere er muligt, og her er det Leopardi,
der udtrykker sin bevidsthed om, at der er sket en fun-
damental forandring siden Parini. Leopardi holdt alli-
gevel fast i en klassicistisk afbalanceret form og et rati-
onalistisk livssyn med rødder i 1700-tallet; men han
udviklede både sin udtryksform og sin livsfilosofi på
en helt personlig måde.

Den tyve år ældre Foscolo lader i sin brevroman Le
ultime lettere di Jacopo Ortis (Jacopo Ortis’ sidste
breve), først udgivet i 1798, men revideret flere gange
indtil 1817, brevskriveren Jacopo indlede et af de cen-
trale stykker med en beskrivelse af et storslået og vildt
alpelandskab nær Ventimiglia; men det er fuldstændig
fremmed for mennesket:

”Her har jeg endelig fred! – Men hvilken fred? En kraftesløs

træthed og udmattelse. Jeg har strejfet om i disse bjerge. Der er

ikke et træ, ikke en hytte, intet græs. Kun tjørne og blygrå kam-

pesten (…) Dernede løber Roia, en bjergstrøm der, når isen

smelter, styrter ned fra Alpernes indre, hvor den har gravet en

lang kløft i dette umådelige bjerg. (…) Jeg hævede mit blik, så

langt øjet rakte; og idet jeg fulgte to høje klippesider, der rejste

sig over dybe afgrunde med huler, så jeg bag alperygge andre

sneklædte alperygge hæve sig op i himmelen, og alt udviskedes i

lutter hvidt – ned gennem de alpekløfter blæser nordenvinden

og farer bølgende hid og did, og gennem hine slugter stormer

den ud over Middelhavet. Her troner Naturen ensomt og truen-

de og jager alt levende bort fra sit rige”.

Med udgangspunkt i dette konkrete sceneri tænker
Jacopo først på Italiens situation, men refleksionen
udvides efterhånden til en universel indsigt. På sam-
me måde sættes hele romanens handling i gang af en
konkret historisk begivenhed, nemlig den hidtil selvs-
tændige venetianske republiks endeligt som følge af
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Napoleons (1769-1821) fredsslutning med østrigerne i
1797, hvorved Jacopo bliver hjemløs og må flakke
rundt i Italien og tvinges til at se sit liv i et større per-
spektiv. Det medfører en erkendelse af, hvordan hele
folkeslag og deres herskeres magt beror på, at de har
undertvunget og tilintetgjort andre for blot selv sene-
re at blive besejret og gå til grunde.

”Det kan synes, som om menneskene skaber deres egen ulykke;

men ulykkerne er afledt af universets orden, og menneskeslæg-

ten tjener stolt, men blindt, hvad skæbnen bestemmer. Vi drager

vore slutninger på grundlag af få århundreders begivenheder;

men hvad er de i forhold til den uendelige tid? (…) Alle natio-

ner har deres tid. I dag er de tyranner og forbereder deres slave-

tilværelse i morgen, og de, der førhen usselt måtte betale skat, vil

en dag med bål og brand pålægge andre skat. (…) Og alt ime-

dens kalder vi med prangende ord alle de handlinger for gode,

som sikrer herskernes magt. Regeringer påbyder retfærdighed;

men ville de kunne gøre det, hvis de ikke, for at herske, først

havde krænket retfærdigheden?”

At grundlæggelsen af samfund sker ved vold, er et
synspunkt, der findes hos Machiavelli, og som vi
ovenfor har truffet i Corneilles Cinna. Men hos Fo-
scolo ligger vægten på, at historien såvel som de enkel-
te menneskers liv er underlagt et rent deterministisk
princip. Den udfolder sig som en stadigt gentaget cyk-
lus af opstigning og fald, fødsel og død. Jacopo Ortis
oplever dog, at der kan opstå en følelse af, at noget
består, nemlig ved tanken om at venner og slægtninge
dvæler ved deres afdødes grave og lader dem leve vide-
re i deres eget liv, som derved får retning og mening. I
et længere lyrisk mediterende digt Dei sepolcri (Om
gravene) fra 1807, der af mange anses for Foscolos
hovedværk, drejer det sig om den kontinuitet, som
hele den vestlige kultur udgør. Udgangspunktet er
atter helt aktuelt, nemlig en napoleonsk forordning
om, at døde – af sundhedshensyn – skal begraves uden
for byerne. Digteren hævder herimod det værdifulde i
at mindes sine nærmeste kære. Men efterhånden
udvides perspektivet. Gravmælerne for de store afdø-
de er det synlige udtryk for de kulturelle værdiers be-
ståen, først med reference til Santa Croce i Firenze,
hvor mange store italienske digtere ligger begravet.
Mod slutningen gribes der tilbage til den græske old-
tid; man oplever slaget ved Maraton og føres endnu

længere tilbage, til Trojas opkomst og fald, og digtet
slutter med Kassandras profeti om, at Troja skal gå
under – men Homer vil komme og besynge de døde.
Kulturen får derved, forudsat den fortsat bliver dyrket
med pietet, en varighed, der for det enkelte menneske
synes evig.

Som sin tids Homer ser Foscolo det som sin og
generelt digtningens mission at holde denne lange,
identitetsskabende kulturelle identitet levende, og han
rejser med sit digt et monument, der kan ses som en
litterær pendant til Santa Croce. Kunsten sejrer på
denne måde over den blinde natur; den bliver et syn-
ligt udtryk både for den nationale tradition og for en
grænseoverskridende humanitet, der er stærkere end
de tyranner, der opstår og falder. Som eksempel på en
sådan hentydes til Napoleon dels gennem hans for-
ordning, dels ved en omtale af de engelske kvinder, der
sørgende ved deres mødres grave beder for lord
Nelson (1758-1805), Napoleons modstander.

Oplysningen og 
den nationale identitet

Italien var, indtil det meste af landet blev samlet til et
kongerige i 1861, delt i en række større og mindre stater
med hver deres fyrste (bortset fra Venedig, der havde
været en oligarkisk republik). Frøet til bevidstheden
om at være en kulturel enhed var lagt med Dantes
refleksioner over sproget, der satte en lang proces i
gang med det resultat, at et fælles litterært skriftsprog
blev knæsat i løbet af 1500-tallet. I den periode, der
omfattes af oplysningen i bred forstand, bliver ideen
om en fælles italiensk identitet markant styrket.Af stor
betydning blev grundlæggelsen af Arcadia-akademiet
i Rom i 1690, snart med aflæggere i andre byer; hermed
var der skabt et fælles forum for tidens betydeligste
digtere. De konkrete bånd knyttedes tættere, og inter-
essen for at dyrke det bedste i den nationale lyriske tra-
dition blev styrket (Girardi 1999 s. 81-82).

Oplysningen var en tendentielt kosmopolitisk be-
vægelse, men dens interesse for konkrete samfunds-
forhold førte også til, at den styrkede de nationale kul-
turers identitet og bidrog til grundlæggelsen af natio-
nale traditioner. I Italien ser man således hos mange af
de største af 1700-tallets ånder en påfaldende optaget-
hed af og stolthed over den italienske kultur. Det kan
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både ses som en overskridelse af regionale barrierer
mod et større fællesskab og som en manifestation af
en styrket italiensk identitet i forhold til de omgivende
nationer. Parini vendte sig til stadighed mod de privi-
legerede klassers forblændelse af franske modefæno-
mener, og han ønskede at give den italienske tradition
i poesien en ny værdighed. Goldoni tog i Il teatro
comico (Komedieteatret) til orde for, at det italienske
teater skulle genvinde den førerstilling, som det havde
indtaget i renæssancen med genopdagelsen af det an-
tikke teater, men som det senere havde mistet. Alfieri
fortæller i sin selvbiografi om, hvordan han tidligt
stræbte efter at blive tragedieforfatter for derved at
udfylde en lakune i den italienske kanon. Han kæm-
pede for at tilegne sig det italienske sprog ved møj-
sommeligt studium, idet han som adelig piemonteser
var mere fortrolig med fransk end med italiensk. Som
det fremgår af citatet ovenfor, glædede han sig under
opholdet i København over at møde en toskaner, som
han kunne konversere med på det sprog, der er grund-
laget for den litterære tradition i Italien. Foscolo lod
hovedpersonen i sin brevroman møde Parini i Mila-
no, og Dei sepolcri er som nævnt et monument over
Italiens største digtere. Heri nævnes Dante, Petrarca,
Machiavelli og den ganske få år forinden afdøde Al-
fieri, men forinden omtales den ligeledes nyligt afdøde
Parini. De er allerede kanoniserede som klassikere.
Leopardi skrev tidligt et patriotisk digt All’Italia, der
ligesom Dei sepolcri slutter med en profeti, i dette
tilfælde lagt i munden på den oldgræske digter Simo-
nides (ca. 556-468 fvt.). Det knytter an til Petrarcas
patriotiske canzoner, men med en Alfieris ensomme
oprørsattitude. Derefter bevæger hans digtning sig i
en mere almenmenneskelig retning. Endelig var Man-
zoni en ægte patriot, for hvem Italiens befrielse fra
fremmedherredømme og samling til én nation var et
hovedmål. De nævnte værker af ham fremstiller situa-
tioner, hvor Italien ligesom i hans samtid var under-
lagt et forhadt fremmedherredømme. Grundlaget for
en national identitet blev om ikke lagt, så dog væsent-
lig styrket i oplysningstiden, og videreført derefter.

Nogle historikere lægger vægt på, at Italiens sam-
ling var et resultat af ren interessepolitik, en vilkårlig
erobring som langt mere var den snedige politiker
Camillo Benso conte di Cavours (1810-1861) værk end
den idealistiske patriot Giuseppe Garibaldis (1807-

1882). Men det bør ikke glemmes, at et nødvendigt
grundlag bestod i den stadig stærkere følelse af at til-
høre en fælles italiensk kultur, en følelse der efter-
hånden blev udbredt i noget videre kredse end før, dog
uden at den fik nogen bred folkelig basis.
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Ligesom den forudgående ´renæssance’ og den efter-
følgende ’romantik’ er ’oplysningstiden’ en kulturhi-
storisk periodebetegnelse, der tidsfæstes forskelligt i
forskellige europæiske lande. Der er dog almindelig
enighed om, at 1700-tallet er den centrale periode i
oplysningstiden. Det er også klart, at mens renæssan-
cen havde sit utvetydige kulturhistoriske udspring i
Italien, så udgår den væsentligste inspiration for op-
lysningstiden fra Frankrig og Storbritannien. Og hvor
franskmændene typisk regner perioden fra solkongen
Ludvig XIV’s død i 1715 til de amerikanske og franske
revolutioner, så er der i Storbritannien to altafgørende
begivenheder i 1600-tallet, der hver for sig kunne reg-
nes som begyndelsespunktet for oplysningstiden:
Borgerkrigen 1642-1660 og ’the Glorious Revolution’ i
1688, der endte Stuarternes regime og indførte det
konstitutionelle monarki og parlamentarismen.

Det følgende er ikke en detaljeret gennemgang af
de to store politiske begivenheder i Storbritannien,
men et forsøg på at forklare, hvorfor et kendskab til
disse to begivenheder er nødvendigt for en forståelse
af oplysningstiden i Storbritannien.

Storbritannien havde haft sine blodige erfaringer
med borgerkrige, ikke mindst i 1400-tallets stridighe-
der mellem adelsslægterne Lancaster og York, hvis
afslutning Shakespeare (1564-1616) dramatiserede på
berømt vis med Yorkisternes og Richard III’s nederlag
til den kommende Henry VII (Tudor) i slaget ved
Bosworth 1485, hvor den pukkelryggede Richard i
nederlagets stund råber: ”A horse, a horse! My king-
dom for a horse!”. Men i modsætning til de udmar-
vende og politisk meningsløse Rose-krige i var det i
1600-tallets borgerkrig (som englænderne simpelthen
omtaler som ’the Civil War’) ikke dynastier, der kæm-
pede om kongemagten med resten af befolkningen

som tilskuere eller kanonføde, men en politisk/reli-
giøs konflikt mellem royalisterne og en koalition af
såkaldte ’parlamentarianere’ og ’puritanere’, folk af
både høj, mellem og lav herkomst, der var modstan-
dere af kongehoffets og den anglikanske statskirkes
korruption og moralske forfald. En afgørende begi-
venhed var henrettelsen af kong Charles I (1600-1649)
i 1649 – en begivenhed der mere end nogen anden
legemliggjorde enevoldsmonarkiets efterhånden pro-
blematiske status. Begivenheden var afslutningen på
et langt forløb med både egentlige krigshandlinger og
forhandlinger, hvor det til sidst stod klart for parla-
mentarianerne, at det var umuligt at indgå et holdbart
forlig med kongen. Halshugningen fandt sted i cen-
trum af London, uden for Whitehall, efter en retssag
der havde fundet kongen skyldig i højforræderi.
Charles havde med en vis ret spurgt parlamentet, der
fungerede som domstol, med hvilken ret de kunne
anklage ham, konge af Guds nåde. Svaret, han fik, var,
at det var ’folkets vilje’ – et svar der ikke lovmæssigt
gav nogen mening, men som var et udtryk for et histo-
risk nybrud: ’Folket’, det vil sige Parlamentet, havde
for første gang i fuld offentlighed og ganske utvetydigt
sat sin vilje igennem over for den hidtil formelt set
uindskrænkede kongemagt.

I samme omgang blev både monarkiet og Over-
huset afskaffet. Shakespeare havde skrevet mange sku-
espil om kongemord, der problematiserede den uind-
skrænkede kongemagts legitimitet – stykker, der be-
tegnende nok alle udspillede sig i fortiden eller i ud-
landet. Med henrettelsen af Charles I blev det republi-
kanske folkestyre – kendt fra Romertiden, ikke mindst
via Shakespeares Julius Caesar – pludselig set som et
reelt alternativ til enevoldsmonarkiet – 200 år før ene-
vældets afskaffelse i Danmark, og på et tidspunkt hvor
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enevældige fyrster og monarker herskede uindskræn-
ket i det øvrige Europa.

Borgerkrigen er naturligt nok blevet anskuet i lyset
af, hvad der siden hen fulgte: genindførelsen af
monarkiet i 1660 og ’the Glorious Revolution’. Det er
da også betegnende, at den nok berømteste litterære
beskrivelse af borgerkrigen, Captain Marryats (1792-
1848) Børnene i Nyskoven (Children of the New Forest)
fra 1847, nok er på royalisternes side – de fire forældre-
løse børns far er faldet som officer i kavaler-hæren, og
den ældste af drengene bliver officer hos Charles II –
men der bliver passende sondret mellem de rabiate
rundhoveder, der brænder familiens hus af, og de
mere moderate af parlamentarianerne.

Den nu afdøde venstreorienterede historiker Chri-

stopher Hill (1912-2003) beskrev borgerkrigen som
’the English Revolution’, det vil sige som borgerska-
bets revolution, hvor den feudale alliance mellem kir-
ke, konge og aristokrati blev omstyrtet. Nok blev mo-
narkiet og Overhuset genindført i 1660, da Charles I’s
søn Charles II (1630-1685) vendte tilbage fra sit eksil i
Frankrig, men stridighederne mellem kongen og par-
lamentet fortsatte. Og i denne omgang blev hovedte-
maet religiøst. Charles var selv ’skabskatolik’ og var
gift katolsk, men havde ingen ægtefødte arvinger (til
gengæld havde han et hav af uægte børn – han aner-
kendte selv 14), hvilket betød, at hans katolske bror
James (1633-1701) stod til at arve tronen som James II.
James’ overtagelse af tronen i 1685 var da også helt
uacceptabel for det antikatolske flertal i parlamentet,
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og i 1688 blev James væltet ved et regulært statskup,
hvor den hollandske William af Oranien (1650-1702),
gift med James II’s protestantiske datter Mary, invade-
rede landet med en stor hær og flåde og tvang James i
eksil. Denne såkaldte ’Glorious Revolution’, der var
stort set ublodig, cementerede den protestantiske ar-
vefølge, om end James og hans efterfølgere, de så-
kaldte ’jacobitter’, som vitterlig havde et stærkere krav
på tronen end hanoveranerne, truede i kulissen helt
frem til 1746, hvor de blev afgørende besejret ved det
blodige slag ved Culloden i Skotland.

Afgørende i forbindelse med denne ublodige revo-
lution var det reelle magtskifte, der fandt sted. Det var
parlamentsflertallet, der gik i forhandlinger med Willi-
am og Mary og fastsatte betingelserne for, at de kunne
overtage konge/dronningemagten. De vigtigste af
disse betingelser blev nedfældet i ’the Bill of Rights’ fra
1689, der fastslår: at katolikker ikke kan sidde på den
britiske trone; som knæsætter parlamentets ret til at
mødes regelmæssigt; som udtrykker parlamentets
ukrænkelighed i forhold til kongemagten, samt at
kongen ikke kan disponere over beskatning og militær
uden om parlamentet. Næsten lige så vigtigt, i det læn-
gere perspektiv, var bortfaldet af ’The Licensing Act’ i
1695 – det vil sige afskaffelsen af den forhåndscensur,
der blev udøvet af ’The Stationer’s Company’. Hermed
var der de facto trykkefrihed i Storbritannien, hvoref-
ter det kun var injurielovgivningen, der satte grænser
for ytringsfriheden.

Med ’revolutionen’ af 1688 regerede for første gang
i den britiske historie en af parlamentet indsat konge-
magt. Den ’folkets stemme’, som man havde påberåbt
sig ved henrettelsen af Charles I, havde nu fået et kon-
stitutionelt fundament. Verdens første borgerlige re-
volution var en realitet. Det er ofte blevet påpeget at

denne borgerlige revolution var et klassisk britisk
pragmatisk kompromis. Det er påfaldende, at den
konservative whig Edmund Burke (1729-1797) hund-
rede år senere i sit essay fra 1790, Reflections on the
Revolution in France, priser ’the Glorious Revolution’,
netop fordi den holdt fast i arvefølge-monarkiet (om
end reglerne blev bøjet en anelse i 1688), og ikke gav
carte blanche til folket i henseende til at vælge og af-
sætte deres ledere. Det er betegnende for Burke, at
medens han var en brændende fortaler for de ameri-
kanske koloniers uafhængighed, så var han tilsvarende
kritisk over for den yderligtgående franske revolution.
Og her repræsenterede revolutionen af 1688 netop den
moderate ’organiske’ fornyelse, der ikke polariserede,
men samlede riget.

Kaffehuse og den borgerlige offentlighed

I 1962 udgav den tyske filosof og sociolog Jürgen Ha-
bermas sin bog Borgerlig Offentlighet – henimod en
teori om det borgerlige samfunn (norsk udgave 1975) –
en bog der i en periode nærmest fik bibelsk status ved
de højere læreanstalter i Danmark. Begrebet ’offent-
lighed’ – Öffentlichkeit – betegnede ikke blot det of-
fentlige ’rum’, men også en offentlig ’adfærd’: det, at
man som borger i skrift og tale, formelt og uformelt
var en del af meningsdannelsen i samfundet.

Habermas’ bog er en forfaldshistorie, der forsøger
at analysere ’offentlighedens strukturforvandling’, fra
– som han udtrykker det – det ’kulturræsonnerende
til det kulturkonsumerende publikum’. Habermas’
Frankfurterskole-inspirerede kulturpessimisme er på
mange måder problematisk og har siden hen givet
anledning til megen kritisk polemik. I denne sam-
menhæng er det interessante ved Habermas’ bog i-
midlertid, at det bliver den britiske oplysningstid, der
kommer til at fremstå som den borgerlige offentlig-
heds ideelle ’case’, som ’helten’. Kun i Storbritannien,
som Habermas skriver,”frigør det borgerlige samfund
som privatsfære sig fra de offentlige myndigheders
direktiver i den grad, at den politiske offentlighed kan
komme til sin fulde udfoldelse i den borgerlige stat”
(Habermas 1975 s. 73, min fordanskning).

Den politiske kommunikation i 1600-tallets Stor-
britannien sættes i almindelighed i forbindelse med
opkomsten af de første aviser og senere de politisk/lit-
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terære tidsskrifter. De første avislignende publikatio-
ner fremkom i 1620’erne og handlede hovedsagelig
om udenrigsnyheder – ikke mindst nyheder fra tredi-
veårskrigen på kontinentet. Men borgerkrigen skabte
et enormt behov for cirkulation af indenrigsnyheder –
og selv om de britiske aviser fortsatte en tradition, der
var startet på kontinentet, så blev det disse aviser, som
kom til at danne skole med udviklingen af den form
for layout, vi kender i dag, med overskrifter, annoncer
osv. En af de største tidlige ’kioskbaskere’ var naturlig-
vis henrettelsen af Charles I, hvor det hidtil udeluk-
kende havde været proklamationer og rygter, der di-
stribuerede sådanne nyheder. Med The London Ga-
zette i 1665 fik også regeringen et offentligt talerør.
Men hvor læste man disse aviser? Naturligvis fandtes
der ’public houses’ eller ’pubs’, hvis historie i mange
tilfælde går tilbage til middelalderen. Men i 1650’erne
opstod et nyt fænomen, som i høj grad kom til at
præge den britiske oplysningstids offentlighed: ’the
coffee-house’, kaffehuset.

Kaffehusenes historie er også kaffens historie. I
1600-tallet oplevede man en nærmest eksplosiv ud-
bredelse af to nydelsesmidler, som kom for at blive:
tobakken og kaffen. Mens tobakken kom til Europa fra
Amerika via de spanske opdagelsesrejsende, kom kaf-
fen fra Tyrkiet og Mellemøsten. Kaffens udbredelse i
den muslimske verden er en forunderlig historie i sig
selv. Der findes en legende fra Etiopien, kaffeplantens
hjemland, om en gedehyrde, der ledte efter sine for-
svundne geder og fandt dem muntert dansende i
nærheden af nogle buske med røde bær. Udmattet af
at lede efter sine dyr spiste han selv af bærrene og
kunne nu pludselig deltage i gedernes dans. En imam
kom forbi, anede sammenhængen mellem bærrene og
hyrdens og gedernes bizarre adfærd, tog bærrene med
tilbage til sit kloster og erfarede der selv kaffebærrenes
opkvikkende virkning. Det siger sig selv, at kaffens
enorme popularitet i den muslimske verden må ses i
sammenhæng med, at den blev et acceptabelt alterna-
tiv til den af religionen forbudte alkohol som social
stimulans. Det var også medvirkende til kaffens succes
i Storbritannien. Der var et stigende behov for offent-
lige samlingssteder for især middelklassen i byerne,
steder der ikke som mange af pub’erne var forbundet
med drukkenskab og udsvævende livsførelse. Teatrene
var blevet lukket i 1642 af Cromwell, og med purita-

nerne ved magten blev der anlagt en ny linje med hen-
syn til soberhed i det offentlige liv. Det første kaffehus
i Storbritannien blev åbnet i Oxford i 1650, det første i
London i 1652, og i de følgende årtier nærmest eksplo-
derede antallet af kaffehuse, dels i alle de store pro-
vinsbyer, dels og især i London. I begyndelsen af 1700-
tallet vurderes antallet af kaffehuse i London at have
været over 500 – om end tallene varierer voldsomt fra
kilde til kilde (Habermas citerer tallet 3000).

Penny-universiteterne

Som også i forbindelse med det elizabethanske fri-
luftsteater er der en standende debat om, hvor demo-
kratisk og alsidigt sammensat klientellet i kaffehusene
egentlig var. I modsætning til friluftsteatrene var kaf-
fehusene (næsten) udelukkende for mænd (her er der
dog også uenighed blandt historikerne, selv om alle er
enige om, at den altovervejende del af klientellet var
mænd). Og på samme måde som for de tidligere fri-
luftsteatre gjaldt det for kaffehusene, at der var mange
forskellige slags, samt at klientelsammensætningen
udviklede sig og segmenterede sig i løbet af 1700-tal-
let. I modsætning til pub’erne betalte man en penny
for at få adgang til et kaffehus – deraf tilnavnet
’penny-universiteterne’. Men så var der også adgang til
at læser aviser og tidsskrifter, offentlige bulletiner og
avertissementer for alle hånde ting og tjenesteydelser.
Man kunne ryge sig en pibe tobak, og der var anled-
ning til at diskutere med de øvrige gæster. Det var pri-
mært via kaffehusene, at aviserne fandt deres læsere,
og friske nyheder blev spredt fra kaffehus til kaffehus
via ’runners’. Både te og chokolade kunne købes i hu-
sene, om end kaffe var den foretrukne drik.

Som Thomas Babington Macaulay (1800-1859)
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Fig. 2 Et kaffehus med kaffemor til venstre. Anonym

engelsk tegning 17. årh.
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skrev i sin History of England (1849) om kaffehusene
under Charles II:

”Kaffehusene må ikke forbigås med en henkastet bemærkning.

Faktisk kunne man på dette tidspunkt med føje kalde dem den

mest betydningsfulde politiske institution. Parlamentet havde

ikke været samlet i årevis. Londons byråd var ikke længere i

samklang med byens borgere. Offentlige møder, friluftstaler,

resolutioner og resten af det moderne agitationsmaskineri var

endnu ikke kommet på mode. Der eksisterede ikke aviser i

moderne forstand. Under sådanne omstændigheder blev kaffe-

husene de centrale organer, gennem hvilke den offentlige

mening kom til udtryk … Udlændinge bemærkede, at kaffehu-

sene var det, der adskilte London fra alle andre storbyer; at kaf-

fehusene var londonernes hjem, og at de, som ønskede at træffe

en herre, almindeligvis ikke forhørte sig, om herren boede i

Fleet Street eller Chancery Lane, men hvorvidt han frekventere-

de ’The Grecian’ eller ’the Rainbow’. Ingen, der betalte deres

penny ved baren, var udelukket fra kaffehusene. Dog havde

enhver branche eller profession og enhver politisk eller religiøs

afskygning sit særlige hovedkvarter” (Macaulay 1849, vol. I, kap.

3, stk. 5 – min oversættelse).

For handelsstanden, der typisk ikke havde regulære
kontorer, blev kaffehusene brugt til at lave forret-
ningsaftaler og til at følge med i nyheder om markeder
og priser, nye produkter og politiske begivenheder
såsom de nærmest kontinuerlige krige i det kontinen-
tale Europa.

Alle kaffehuse havde et ordensreglement, der var
slået op på væggen. Det fremgik heraf, at alle var lige-
mænd, og at ingen var forpligtet til at vige sin plads for
en, der var ’finere’. Den, der bandede, måtte betale en
bøde, ligesom skænderier ikke blev accepteret. Seriøse
religiøse emner skulle undgås, og man måtte ikke
”profanere den hellige skrift, ej heller frækt beklikke
statsanliggender med uærbødig tunge” (Pelzer 1982).
Det er tydeligt i mange samtidige beskrivelser af kaffe-
husene fra tiden før 1688, at det var steder med en
meget ’republikansk’ stemning. Det er da også beteg-
nende, at Charles II i 1675 udstedte en ’proklamation
til undertrykkelse af kaffehusene’ – og at dette afsted-
kom så voldsom en folkelig reaktion, at han var nødt
til at trække den tilbage efter et par uger. Men Charles
var ikke den eneste, der var modstander af kaffehuse-
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ne. Året før, i 1674, offentliggjorde hvad der tilsynela-
dende var en gruppe kvinder fra London en resoluti-
on mod kaffe, ”The Women’s Petition against Coffee”.
De lagde ikke fingrene imellem:

”Kaffe får mænd til at drive tiden bort, den skolder deres kæber

og bruger deres penge, bare for lidt ulækkert, sort, tykt, ubeha-

geligt, bitter, stinkende, vammelt brakvand … Overdreven brug

af denne nymodens, afskyelige, hedenske væske kaldet kaffe

berøver naturen for dens dejligste skatte, udtørrer den basale

kropsfugtighed og har dermed i den grad gjort vore ægtemænd

til eunukker og svækket vore kærester, så de er blevet så impo-

tente som oldinge og så ufrugtbare som den ørken, dette ulyksa-

lige bær siges at stamme fra. … Det eneste fugtige, de kommer

hjem med, er deres snotnæser, det eneste stive er deres led, det

eneste, der stritter, er deres ører. De hævder, at det vil holde dem

vågne, men vi kan sige af sørgelig erfaring, at de ikke har proble-

mer med at falde i søvn”.

Og ikke alene blev mændene impotente af at drikke
kaffe. De blev også ’kvindagtiggjort’:

”Vi har ydermere grund til at blive bange og jaloux for at mænd,

når de frekventerer disse Stygiske drikkebuler, vil forgribe sig på

vores hævdvundne ret til sniksnak og snart lære at overgå os i

snakkesalighed – en egenskab, i hvilken vort køn altid har haft

forrang”.

Teksten slutter med at kræve kaffe forbudt, så mænde-
ne kan vende tilbage til de gode gamle, maskuline
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Fig. 3 Beer Street, William Hogarth, 1.

februar 1751.

Fig. 4 Gin Lane. William Hogarth.
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drikke såsom øl og vin. Resolutionen er en såkaldt
’mock petition’ en satirisk genre, der var kendt i tiden,
og forfatteren, der kalder sig ’a Well-willer’, er ukendt.
Habermas læser ’Women’s Petition’ bogstaveligt, som
en regulær henvendelse fra en gruppe kvinder i Lon-
don, der var blevet godt trætte af deres mænds hæn-
gen ud i kaffehusene. Det er ikke nogen sandsynlig
læsning, hvis man læser dokumentet i sin helhed.
Aphra Behn (1640-1689), Englands første professio-
nelle kvindelige forfatter og kendt for sine bramfri
erotiske beskrivelser, har været nævnt som en mulig
ophavskvinde, men det er ikke troværdigt, især ikke i
betragtning af den afsluttende passus. Men uanset
hvem der måtte have skrevet den – det er ikke usand-
synligt, at det var en royalistisk parodi – anslår den en

række temaer, der var en del af den fremvoksende bor-
gerlige offentlighed: kaffehusene som del af den frem-
spirende parlamentarismes ’snakke-kultur’ – hvor alle
mulige meninger skulle høres, uanset hvor underbyg-
gede eller lødige de måtte være; kvinderne som en
mere og mere ligestillet del af offentligheden og med
en ’maskuliniseret’ aggressiv og bramfri seksualitet;
kaffehusene som et andet hjem – et homosocialt fæl-
lesskab uden kvinder og børn, måske en flugt fra den
hjemlige menage, der i stigende grad antog form af
den kernefamilie, vi kender i dag, det vil sige med
Habermas’ terminologi, en større og større adskillelse
mellem socialsfære og intimsfære.

I slutningen af 1600-tallet var det især Will’s kaffe-
hus nær Covent Garden, der blev berømt som møde-
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sted for tidens skønånder – ikke mindst John Dryden
(1631-1700), der præsiderede der indtil sin død i 1700.
Macaulay skriver om Will’s:

”Under intet andet tag kunne ses en større forskelligartethed af

personer end her. Der var jarler med stjerner og hosebånd, der

var præster med kåber og bånd, selvsikre jurister, fårede univer-

sitetsstuderende, oversættere og forlagsansatte i luvslidte jakker.

Der blev skubbet og mast for at komme hen i nærheden af den

stol, hvor John Dryden sad” (min oversættelse).

Det er ganske betegnende for kaffehusenes frisind, at
selv om Dryden konverterede til katolicismen i 1685 og
fik frataget sin titel som ’Poet Laureate’ af William III
(1650-1702), kunne han fortsætte med at trone i Will’s,
og han blev da også begravet ærefuldt i Westminster
Abbey.

Det ville være forkert at give et indtryk af Stor-
britanniens befolkning som en samling seriøse, egali-
tære afholdsmænd. Pub’erne var populære tilholdsste-
der, der i høj grad var rangeret efter klassetilhørsfor-
hold. Dels var der de folkelige ’alehouses’, dels var der

de mere middelklasse-orienterede ’taverns’, hvor man
kunne både spise, drikke og hygge sig. Endelig etable-
redes der mange steder ’Tea Gardens’, hvor den mere
og mere populære te kunne drikkes – det var typisk de
bedre stillede, der mødtes her, både mænd og kvinder.
Men dertil kom i begyndelsen af 1700-tallet ’the gin
palaces’. William III havde stor forkærlighed for den
hollandske ’genever’– og, som et modtræk mod fransk
vin og spiritus, ophævede han restriktionerne på
destillationen af, hvad der på engelsk blev kaldt ’gin’.
Det var billigt og stærkt og socialt set en katastrofe for
den fattigere del af befolkningen: William Hogarths
(1697-1764) to billeder, Beer Street og Gin Lane taler
deres tydelige moraliserende sprog: på den ene side de
velnærede og glade øldrikkere, på den anden side de
dybt alkoholiserede stakler, eksempelvis en mor der er
så beruset, at hun taber sit spædbarn.

I løbet af 1700-tallet fandt der en udvikling sted
med en stigende grad af specialisering af kaffehusene.
En række af nutidens firmaer og institutioner begynd-
te som kaffehus-aktiviteter: Jonathan’s Coffee-House
begyndte i 1698 med opslag af priser på aktier og varer
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– og det udviklede sig til Londons børs, ’the London
Stock Exchange’. Lloyd’s kaffehus blev til forsikrings-
og skibsregisterfirmaet ’Lloyd’s of London’. Der af-
holdtes ofte auktioner i lokaler forbundet med kaffe-
husene, og to af dem blev til ’Sotheby’s’ og ’Christie’s’
auktionshuse. Denne specialisering blev i sidste in-
stans kaffehusenes endeligt. I løbet af 1770’erne og
1780’erne blev mange af kaffehusene lavet om til
‘clubs’, det vil sige lukkede klubber, der krævede med-
lemskab. Og det var tydeligvis den mere velstående del
af klientellet, der nu ønskede at have det ’for sig selv’.
Et eksempel er White’s, et kaffehus der i løbet af 1700-
tallet blev kendt som et tilholdssted for unge velbe-
slåede gentlemen, der var interesserede i hasardspil.
Hogarth’s Rake’s Progress nr. 6 [Fig. 5] viser den unge
ødeland, der har spillet alle sine penge væk hos
White’s. I 1773 opstod der brand i huset, og da det blev
genåbnet, var det som ’White’s Club’, den første af
mange sådanne konverterede kaffehuse.

Naturligvis forsvandt kaffehusene ikke fra den ene
dag til den anden, men mod slutningen af 1700-tallet
havde de udspillet deres rolle som centrum for en ny
borgerlig offentlighed i Storbritannien. ’Privatiserin-
gen’ af dem i form af eksklusive klubber var kun en af
de udviklingstendenser, der gik dem imod. En anden
udvikling var opkomsten af aviser med selvstændigt
salg og distribution, hvor man ikke længere beroede
på kaffehusene som læsestuer. En tredje udvikling var
fremkomsten af lånebiblioteker.

Den tyske Shakespeareforsker Robert Weimann
har påvist, hvorledes det folkelige elizabethanske fri-
luftsteater var et sjældent og midlertidigt, kulturhisto-
risk fænomen, hvor høj og lav, ung og gammel og
mænd og kvinder kunne mødes i et kulturelt oplevel-
sesfællesskab – en opfattelse, der givetvis er præget af

hans post-marxistiske nostalgi for folkelige fællesska-
ber, men som ikke bare kan ganske afvises. Hvis vi ser
bort fra fraværet af kvinder, så kunne man på tilsva-
rende vis anskue kaffehusenes blomstring og forfald
på samme måde – et midlertidigt historisk ’vindue’
med reelt folkeligt, kulturelt fællesskab, en ’segment-
knuser’, der kom og gik.

Romanerne
– borgerskabets mentale rum

Fem år før Habermas skrev sin Borgerlig Offentlighet,
udkom der i 1957 en bog om samme epoke med en lig-
nende bred kulturhistorisk tilgang: Ian Watts (1917-
1999) The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richard-
son and Fielding. Og på samme måde som Habermas
har Ian Watt, uanset uenigheder og kritik, formået at
sætte dagsordenen for alle følgende diskussioner om
den engelske romans opkomst og udvikling. Watt har
en række hovedpointer vedrørende forudsætningerne
for romanens opståen som genre: der var et stigende
behov for realisme i litteraturen; individualiseringen
var en generel tendens i oplysningstiden; middelklas-
sens indmarch som den dominerende del af samfun-
det; og endelig den voldsomme vækst i det kvindelige
læserpublikum. Hermed anskuede Watt den tidlige
engelske roman i sammenhæng med både den politi-
ske magtforskydning til fordel for middelklassen, der
havde fundet sted med og efter ’the Glorious Revolu-
tion ’ i 1688, og med den sociale og mentalhistoriske
udvikling i samme periode. Ligesom kaffehusene
kunne anskues som den fremstormende middelklas-
ses sociale og politiske ’rum’, på samme måde kunne
romanen som genre anskues som denne middelklas-
ses mentale rum.

Uanset forskellene mellem oplysningstidens store
filosoffer, så var deres og hele oplysningstidens altdo-
minerende emne menneskets natur – ’human nature’.
Som Alexander Pope (1688-1744) skrev i sit Essay on
Man (1732-1744):

Know then thyself, presume not God to scan,

The proper study of mankind is Man.

Så kend dig selv, formast dig ikke til at udforske Gud

Menneskehedens sande studium er mennesket.
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Fig. 5 Kortspil på White’s kaffehus. Hogarth, A Rake’s in

Progress, scene 6. 1734. 
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Kravet om realisme drejede sig om et litterært behov
for genkendelighed. I modsætning til 1600-tallets
bestseller, John Bunyans (1628-1688) The Pilgrim’s
Progress, der beskriver hovedpersonen Christians bil-
ledlige rejse gennem verdens fristelser og synder, var
det ikke længere den opbyggelige allegori, man søgte i
litteraturen, men spejling og, naturligvis, underhold-
ning. En væsentlig del af virkelighedseffekten drejede
sig om, at romanerne foregav at være alt andet end fik-
tion. Daniel Defoes (1660-1731) Robinson Crusoe og
Jonathan Swifts (1667-1745) Gullivers Rejser foregiver
(Swift på skrømt) at være sande rejsebeskrivelser;
Defoes Moll Flanders er skrevet som en selvbiografi, og
Richardsons (1689-1761) Pamela er en samling af
breve. I Ian Watts udviklingsperspektiv er det først
med Henry Fielding (1707-1754) i 1740’erne, at roma-
nen som genre finder sin egentlige litterære form.
Fielding kritiserede samtidens romaner for i for høj
grad at inddrage det fantastiske og det overnaturlige
og for at konstruere for usandsynlige plots. Hvor Swift
havde benyttet sig af beskrivelser af kæmper, dværge
og heste som billeder, der i allegoriens form indirekte
satiriserede samtidige engelske samfundsforhold, blev
Fieldings romaner til bredt fortalte genkendelige fikti-
ve universer, hvor personernes konflikter udviklede
sig i et fremadskridende kronologisk perspektiv.

Det klassiske eksempel på den tidlige romans indi-
vidualiserende tendens er utvivlsomt Defoes Robinson
Crusoe. Den skibbrudne hovedperson, hvis dagbog
udgør romanen, bliver af Watt set som selve indbegre-
bet af ’homo oeconomicus’, den praktiske og pragma-
tiske individualist, ’the self-made man’, der med sin
fornuft og erfaring kan skabe sin egen tilværelse.

Robinson Crusoe er en af de mest læste bøger i ver-
denslitteraturen, og dens gennemslagskraft i 1700-tal-
let må ses i sammenhæng med oplysningstidens fun-
damentale udviklingsoptimistiske perspektiv – et syn,
der passede til en ekspanderende verdenshorisont,
ikke mindst i forhold til Amerika, og et perspektiv, der
lå til grund for både den amerikanske og den franske
revolution.

Det samme gælder Defoes næste roman, Moll
Flanders, hvis fulde titel glimrende opsummerer ind-
holdet:

”Den berømte Moll Flanders’ lykke og ulykke, medgang og

modgang – født i Newgatefængslet, var i løbet af et 6o-årigt liv,

foruden sin barndom, luder i tolv år, hustru fem gange (hvoraf

én gang til sin egen bror), tyv i tolv år, otte år straffefange i

Virginia og til sidst rig, levede ærligt og døde angrende. Skrevet

ud fra hendes egne erindringer” (Min oversættelse).

Moll Flanders er det diametrale modstykke til The
Pilgrim’s Progress. Hvor Bunyans opbyggelige intenti-
on er totalt dominerende, hvor den allegoriske læs-
ning om det gode og det onde så at sige påtvinges læs-
eren, så er der i Moll Flanders en besynderlig mangel
på moralsk stillingtagen. Molly, hvis smukke udseende
er både hendes velsignelse og forbandelse, tumler gen-
nem livet, hovedsagelig drevet af en ambition om at
blive en lady. Og Defoe, der havde ernæret sig som kri-
minalreporter, fortæller historien set gennem Mollys
øjne og uden løftede pegefingre. Her er en individuel
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skæbnes op- og nedture i et samfund uden sikker-
hedsnet, herunder den for borgerskabet frygtede tur i
gældsfængsel – en tur Defoe personligt havde prøvet –
men også turen til Amerika, mulighedernes land, og
stedet hvor man kunne begynde forfra. To år efter
udgivelsen af Moll Flanders fulgte Defoe succesen op
med Roxana, endnu en amoralsk slyngelroman med
kvindelig hovedperson, denne gang udspillet på Char-
les II’s tid.

Individualiseringen som tema er endnu mere eks-
trem hos Richardson. Pamela, eller Dyden Belønnet fra
1740, er en brevroman, der udelukkende består af Pa-
melas breve til sine forældre om sine problemer som
stuepige hos Mr. B., problemer, der især handler om,
hvordan hun skal bevare sin dyd under Mr. B’s konti-
nuerlige angreb.

Pamela bliver omsider belønnet med giftermål
med Mr. B., og anden halvdel af romanen handler om,
hvordan hun kan tilpasse sig sin nye rolle i det højere
borgerskab. Pamela blev en kæmpesucces med en
enorm især kvindelig læserskare. Det erotiske tema
kombineret med Pamelas ’moralske’ forsvar af sin dyd
var en slagkraftig kombination. Men endnu væsentli-
gere var Richardsons mesterlige kontrol over brevro-
manformen, der mundret og i alle detaljer blotlagde et
kvindesind. Men det var ikke alle, der læste Pamela
lige positivt. Henry Fielding så hovedpersonen som en
hyklerisk ’golddigger’, der blot var ude på at sælge sin
dyd så dyrt som muligt, og parodierede romanen både
i Shamela fra 1741 og i Joseph Andrews fra 1742, der
omhandler Pamelas brors forsøg på også at beskytte
sin dyd.

Behovet for realisme og den intime fremstilling af
kvindelig subjektivitet resulterede i, hvad der givetvis
er den af romanerne skrevet i 1700-tallet, der er mest

læst: Engelsk litteraturs første pornografiske roman,
John Clelands (1709-1789) Fanny Hill, eller som den
rettelig hedder: Memoirs of a Woman of Pleasure, der
udkom i 1749 og prompte blev forbudt. Ligesom Moll
Flanders er den en fiktiv kvindelig selvbiografi, skrevet
af en mand, og ligesom Pamela er der en grund-
læggende tvetydighed imellem på den ene side den
mandlige forfatters omhyggelige forsøg på at give en
virkelighedstro fremstilling af kvindelig subjektivitet,
på den anden side den voyeuristiske eller pornografi-
ske udstilling af grænseoverskridende intimitet. Fanny
Hill er imidlertid ikke pornografisk på samme måde
som den aristokratiske libertinisme, vi forbinder med
1600-tallets kavaler-litteratur. Den er borgerlig og kan
anskues som et ekstremt indlæg i Pamela/Shamela-
striden mellem Richardson og Fielding. Fanny Hill
priser trofasthed og dyd og fordømmer dem, der brin-
ger uskyldige piger i uføre. Ligesom sine litterære
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Fig. 6 En forkortet udgave af Mr. Pope’s Essay on Man.

Fig. 7 Robinson Crusoe, fra førsteudgaven 1719.
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medsøstre er forældreløse Fanny en livskraftig overle-
ver, der får både sin Charles til sidst og sin respektabi-
litet via en arv fra en bekvemt afdød velynder. Bogen
er samtidig en maskulin borgerlig fantasi om uproble-
matisk, sygdomsfri og lystdrevet prostitution som
supplement til det borgerlige ægteskab, skrevet uden
et eneste ’four-letter-word’.

Som Watt påpegede, blev romanen borgerskabets
genre par excellence. I løbet af 1700-tallet er der et sti-
gende fokus på middelklassen, mens ’underklassen’,
der var så rigeligt repræsenteret hos Defoe, forsvinder
mere og mere. Samtidig er det mere og mere påfalden-
de, at det egentlige aristokrati næsten udelukkende
optræder i skurkerollen. Vi ser det i, hvad der måske er
1700-tallets mest vellykkede roman, Tom Jones, et
Hittebarn (1749) – en munter picaresk roman med en
køn og godtroende, men også hjertensgod helt, der
efter mange forviklinger både finder ud af, hvem hans
forældre er, og får den søde Sophia til sidst. Det er en
roman, der udstiller hykleri, småtskårenhed og bor-
nerthed, bærer over med kødets lyster og priser gene-
rositet og venlighed. Alt sammen borgerskabets dyder
og laster. Aristokratiet er derimod generelt karakteri-
seret ved sin dovenskab, arrogance og dekadence.

Denne tendens til udgrænsning af aristokratiet fra
den engelske roman fortsætter hos Jane Austen (1775-
1817). Hun er den første engelske kvindelige romanfor-
fatter – Aphra Behn var primært dramatiker – og hun
syntetiserer i sit forfatterskab hovedtendenserne i
1700-tallets romaner, samtidig med at hun åbner for
temaerne i romantikkens romaner. Richardsons brev-
romaner med deres intense fokus på den detaljerede
fremstilling af kvindelig subjektivitet bliver indopta-
get i Austens romaner, som vrimler med både breve og
lange refleksioner og selvransagelser. Fornuft og Følelse
(Sense and Sensibility) fra 1811 blev påbegyndt i 1795
som brevroman, og som titlen antyder, handler roma-
nen om borgerskabets mentalhistoriske ’forhandling’
mellem fornuftens og følelsernes tilskyndelser, inkar-
neret i de to søstre Elinor og Marianne. Men det er ikke
Richardson, der er Austens største inspiration. Det er
Fielding, og det er specielt Fieldings alvidende, men
fleksible og humoristiske fortæller, som Austen yderli-
gere sofistikerer i de tre hovedværker Stolthed og
Fordom fra 1813, Mansfield Park fra 1814 og Emma fra
1815.

Hos Austen føres den udvikling, vi så hos Fielding,
til ende: nu er både overklasse og underklasse næsten

478 k u n s t  o g  d a n n e l s e

Fig. 8 Mr. B. trænger sig på – en scene

fra Pamela.

Fig. 9 François Bouchers maleri fra

1751 af irske Marie-Louise O’Murphy

(datter af en irsk soldat og Ludvig XVs

elskerinde) pryder forsiden af World

Classics-udgaven af Fanny Hill.
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totalt forsvundet fra romanen, og vi sidder tilbage med
et overvejende provinsielt middelklasse-mikrokosmos
– det er de forskellige lag af ’the gentry’, der er rammen
for alle Austens romaner. I Stolthed og Fordom (påbe-
gyndt i 1796 under arbejdstitlen First Impressions) kan
de, der ligger på grænsen af eller uden for ’the gentry’,
fungere som ’hjælpere’ eller ’modstandere’: Gardiner-
familien, Elizabeth Bennetts onkel og tante, er inden
for ’handel’ (’trade’), og dermed ikke helt acceptable
blandt ’the gentry’, men de har penge og er hjælpsom-
me i nødens stund. Og lady deBourgh, romanens ene-
ste aristokrat, en opblæst, arrogant snob, er den hin-
dring for Elizabeth og Darcys forening, som Austen
med god brug af dramatisk ironi gør til den endelige
hjælpende hånd. Det afsluttende ægteskab mellem de
to hovedpersoner er nok en art Askepot-historie, men
det er en forbindelse mellem top og bund inden for ’the
gentry’. Som Elizabeth siger om Darcy: ”He is a gent-
leman; I am a gentleman’s daughter; so far we are
equal” (Austen 1813 s. 366) [”Han er en gentleman; jeg
er datter af en gentleman: I det stykke er vi på lige fod”]
(Min oversættelse).

I 1848 skrev Charlotte Brontë (1816-1855) om Jane
Austens Stolthed og Fordom: ”… intet åbent landskab,

ingen frisk luft, ingen blånende bakker, ingen rislende
kilde. Jeg tror ikke jeg ville bryde mig om at leve sam-
men med hendes damer og herrer, i deres elegante,
men indskrænkede huse” (Citeret fra introduktionen
til 1972 Penguin-udgaven af Pride and Prejudice, min
oversættelse).

Charlotte Brontës reaktion på Jane Austen er et
udtryk for den naturbegejstrede romantiks oplevelse
af oplysningstidens overciviliserede univers. Og i den
optik er den engelske romans historie i 1800-tallet en
ekspansionshistorie, ligesom borgerskabet – eller
middelklassen – ekspanderede. Den borgerlige offent-
ligheds rum og fremtrædelsesformer har været under
kontinuerlig ’strukturforvandling’, som Habermas
udtrykte det; men medens kaffehusene kom og gik og
blev til cafe’er, Starbucks osv., er romanen som genre
kommet for at blive. Som det ’baggy monster’, roma-
nen er (Henry James’ (1843-1916) udtryk), har den
siden formået at tilpasse sig alle de ’ismer, der er kom-
met og gået. Den læses endnu, om end ikke i kaffehu-
sene, så på cafe’erne.
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I foråret 1797 videregav en anonym engelsk kultur-
journalist under overskriften Terrorist Novel Writing
følgende litterære “opskrift” til sine læsere:

Tag – et gammelt slot halvt i ruiner

– Et langt galleri med en masse døre, heraf nogle hemmelige

– Tre ganske friske myrdede kroppe 

– Samme antal skeletter i kister og torturredskaber

– En gammel kvinde ophængt med overskåret strube

– Mordere og desperados efter behov

– Støj, hvisken og stønnen, mindst tre snese

Bland disse sammen, i form af tre bind, og indtag før sengetid

ved et af kurstederne.

(Anonym 1797 s. 223)

Den direkte anledning for artiklen var opstandelsen
forårsaget af Matthew Gregory Lewis’ (1775-1818)
skandaleombruste bestseller Ambrosio; or The Monk,
som var udkommet i slutningen af 1796. Lewis’ kultro-
man indeholdt foruden de nævnte ingredienser grov
antiklerikal humor, sadistisk voldsdyrkelse og et rigt
mål af sex-scener grænsende til det pornografiske –
elementer som i det kriseramte og krigsplagede Stor-
britannien rejste en storm af protest og affødte krav
om øjeblikkelig retsforfølgelse af den 19-årige homo-
seksuelle adelsmand, som også var parlamentsmed-
lem (Parreaux 1960). Men satiren i Terrorist Novel
Writing rammer bredere end som så; genstanden for
journalistens spydighed er ikke blot en enkelt roman,
men hele den undergenre som The Monk eksemplifi-
cerer, og som blev 1790’ernes chikke litterære mode-
fænomen par excellence: den gotiske roman.

’Gothic’ er et komplekst og mangesidet begreb,
som er indspundet i et net af skiftende racemæssige,
ideologiske og æstetiske betydninger. De oprindelige

goter var en østgermansk stamme, som spillede en vig-
tig rolle i Romerrigets fald. Oprindeligt knytter begre-
bet ‘gothic’ sig især til Storbritanniens germanske ind-
vandrere, som man i 1500-tallet ofte lovpriste for deres
sprog, kultur og angiveligt demokratiske politiske in-
stitutioner (Hill 1958). Inden for diskussionen af arki-
tektur brugtes ‘gothic’ fra renæssancen som betegnelse
for middelalderens uregelmæssige og asymmetriske
byggestil. På dette tidspunkt var Storbritanniens ‘goti-
ske’ fortid imidlertid ikke længere en kilde til stolthed,
men gav snarere anledning til beskæmmelse og min-
dreværdskomplekser. Høviske smagsdommere i det
17. århundrede efterlignede allerhelst kulturen i mid-
delhavslandene, især Italien, som jo havde den klassi-
ske fortid at trække på. Ifølge nyklassicismens selvop-
fattelse betegner ‘gothic’ en åndsformørket periode på
godt 1000 år fra det 5. århundrede til bogtrykkerkun-
stens opfindelse og bruddet med den katolske kirke.
Betegnelsen ‘gothic’ anvendtes fortrinsvis som et pejo-
rativ, ensbetydende med barbarisk, grov, umoderne og
udannet. Shakespeares (1564-1616) skuespils uoverens-
stemmelse med aristotelisk genreteori ansås f.eks. som
et levn fra ‘gotiske’ tider.

Omvurderingen og facetteringen af ’gothic’ skete
især i løbet af 1700-tallet, hvor uregelmæssighed og
fantasifuldhed, efterhånden som nyklassicismens rigi-
de smagsparadigme blev nedbrudt, igen kom på mode
(Kliger 1952; Monk 1960). I takt med dette forløb
afløstes den strenge ’franske’ stil inden for havedesign
efterhånden af den mere varierede ‘engelske’ stil.
Middelklasseturister begyndte at flokkes til bjergrige
egne som Alperne og det nordvestengelske Lake
District, idet bjerge nu opfattedes som æstetisk ‘subli-
me’ attraktioner snarere end blot ubekvemme forhin-
dringer mellem bycivilisationens centre (Nicholson
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1959). Storbritanniens mange gotiske landsbykirker og
middelalderborgruiner udgjorde fra dette punkt ikke
længere sorte pletter på landkortet, men genfortolke-
des derimod, som i Thomas Grays (1716-1771) tidsty-
piske Elegy in a Country Churchyard fra 1763, som pit-
toreske kilder til følsom selvfordybelse og refleksion.

Den første forfatter, som brugte adjektivet ’gothic’
i en positiv litterær sammenhæng, var den liberale
politiker, rigmand og excentriker Horace Walpole
(1717-1797), som opførte pastiche-middelalderslottet
Strawberry Hill i London-forstaden Richmond (1749-
1760) og senere pseudonymt udgav The Castle of Ot-
ranto: A Gothic Story i 1764. Med romanens undertitel
sigtede Walpole, som han forklarede i forordet til an-
denudgaven fra 1765, til en ”blanding af de to former
for romance, den gamle og den moderne,” hvor den
første består af ”ren fantasi og uvirkelighed”, mens den
anden bestemmes af ”sandsynlighedens regler” og
således forbinder ”romancen” med ”det almindelige
liv” (Walpole 1998 s. 9). Tusindkunstneren og dilettan-
ten Walpole havde få litterære ambitioner og opfatte-
de nok snarere Otranto som en uforpligtende ’jeu
d’esprit’, der primært tjente til hans egen og en hånd-
fuld patriciske herrebekendtskabers adspredelse. Men
romanens overraskende popularitet betød, at den
med tiden blev skabelon for hundredvis af fortællin-
ger inden for det, der må betegnes som en yderst sejli-
vet og indflydelsesrig genre.

I løbet af 1770’erne og 1780’erne konsolideredes
den gotiske roman som en veletableret genre med en
fast række ingredienser. Rumligt udspiller den gotiske
fortælling sig næsten uvægerligt inden for en gammel,
faldefærdig og labyrintisk bygning, det være sig en
borg, et slot, et tårn, et kloster, en fangekælder eller en
krypt, som gør det muligt at opbygge en dyster, para-
noid og hemmelighedsfuld atmosfære. Den mesten-
dels forvirrende handlings snørklede konflikter hid-
rører gerne fra en forskrækkelig hemmelighed fra for-
tiden, oftest en forbrydelse af økonomisk og/eller sek-
suel-incestuøs karakter, som forsøges skjult, men hvis
konsekvenser alligevel hjemsøger romanens personer
fysisk og psykologisk. Forsøget på henholdsvis at skju-
le og afdække denne gotiske hemmelighed konfronte-
rer romantypens vigtigste karakterer: den gotiske
heltinde, som er ung, smuk, følsom, impulsiv, foræl-
dreløs og oftest englænderinde med middelklassebag-

grund eller i det mindste middelklassehabitus; og den
gotiske skurk, som gerne lægger navn til romanen, og
som er ældre, mørk, uudgrundelig, sociopatisk og ofte
sydeuropæer med aristokratiske vaner og familiefor-
bindelser. Et særligt træk ved den gotiske fortælling,
som adskiller den fra 1700-tallets mainstream-roman,
er genrens åbenlyse interesse for, og flirten med, det
overnaturlige. Walpoles The Castle of Otranto indledes
med en skamløs urimelighed, idet en gigantisk hjelm,
som falder ned fra himlen, knuser en brudgom på
hans bryllupsdag og derved fuldbyrder en gammel
familieforbandelse. Senere møder skurken Manfred
blandt andet sin bedstefars spøgelse, som gør ham
kendt med forbandelsens oprindelse. Med disse
ekstravagancer lægger Walpole sig i kølvandet af
Shakespeare, men forbryder sig både mod klassiske
autoriteter som Aristoteles (ca. 384-322 fvt.) og Horats
(65-8 fvt.) og mod den engelske romans grundlæggere
Daniel Defoe (1660-1731), Samuel Richardson (1689-
1761) og Henry Fielding (1707-1754), der alle kritisere-
de brugen af ”the marvellous” i fiktion som et billigt
trick. I forhold til Walpole var senere gotiske forfattere
oftest mere tvetydige i omgangen med det overnatur-
lige, men de forstod dog alle, at behandlingen af til-
syneladende uforklarlige fænomener udgjorde en væ-
sentlig attraktion for læserskaren.

I slutningen af det 18. og begyndelsen af det 19.
århundrede voksede den gotiske romans popularitet
eksplosivt, så den en overgang i 1790’erne ligefrem do-
minerede det engelske romanmarked. Allerede i be-
gyndelsen af 1700-tallet havde fiktionstekster, især ro-
maner og romancer, fået status som eftertragtede
identitetsskabende forbrugsvarer, hvori medlemmer
af den fremvoksende urbane middelklasse kunne
spejle sig selv og bekræfte deres ideologiske forestillin-
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Fig. 1 Gotiske forfattere og kunstnere fremmanede mon-

stre for ofte at afsløre dem som fantasifostre. Henry Fuseli,

The Nightmare. 1782.
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ger (Watt 1957). Den gotiske roman indvarsler en ny
fase i moderniseringen og kommercialiseringen af
den britiske litteratur, idet man her for første gang
aner konturerne af en egentlig populær fiktion, det vil
sige en type litteratur som henvender sig til den bre-
dest mulige læserskare, og som mere eller mindre
konsekvent sætter kommercielle motiver over æsteti-
ske skrupler. Den fremsynede og foretagsomme for-
retningsmand William Lane (ca. 1745-1814) grundlag-
de i Londons Leadenhall Street forlaget The Minerva
Press og baserede sig på en skare af underbetalte for-
trinsvis kvindelige forfattere, der skriblede endeløse
rækker af gotiske og melodramatiske thrillere, som
herefter markedsførtes gennem Lanes vidtforgrenede
netværk af boghandler og lånebiblioteker gennem so-
fistikerede reklamekampagner (Blakey 1939). De bedst
kendte Minerva-romaner er formentlig Regina Maria
Roches (1764-1845) The Maid of Hamlet fra1793 og
Clermont fra 1798, Eliza Parsons’ (1748-1811) The Castle
of Wolfenbach fra 1793 og The Mysterious Warning fra

1796 samt Eleanor Sleaths The Orphan of the Rhine fra
1798. Lane lukrerede dygtigt på britiske læseres lyst til
hårrejsende læseoplevelser, idet han med sit hastigt
voksende mediekonglomerat revolutionerede frem-
stillingen, markedsføringen og distributionen af
gotisk fiktion (Clery 1995 s. 135-140). Den gotiske flod-
bølge vaskede også ind over teatret, hvor dramatise-
ringer af de mest populære romaner, ofte ledsaget af
musikalske indslag og med flittig brug af spektakulære
special effects, fra ca. 1795 trak fulde huse i både
Covent Garden Theatre og Drury Lane Theatre (Cox
1992). For at hamle op med efterspørgslen greb for-
læggere i stigende grad til hastigt udførte oversættelser
af udenlandske publikationer, især tyske Schauerro-
mane og franske romans frénétiques, der markedsfør-
tes under titler som The Necromancer; or The Tale of
the Black Forest (Peter Teuthold, 1794), Horrid My-
steries (Peter Will, 1796), og Koenigsmark the Robber;
or, The terror of Bohemia (Victor Jules Sarrett, 1802)
(Hale 2002).
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Rigtignok skortede det ikke på modstand mod den
gotiske romans sejrsgang. Universitetsuddannede
klummister udgød jævnligt deres galde over denne
dekadente, på én gang underbemidlede og overstimu-
lerende pseudolitteratur i etablerede litterære tids-
skrifter som The British Critic, The Monthly Review,
The Critical Review og The Edinburgh Review, ligesom
moralprædikanter som Thomas Mathias, Richard
Polwhele (1760-1838) og den evangelisk kristne
Hannah More (1745-1833) jævnligt harcelerede over
denne barbariske fiktions tendens til at vildlede unge
mænd og (især) kvinder og således accelerere natio-
nens omsiggribende moralske fordærv (Mathias 1797;
Polwhele 1798; More 1799). Ifølge disse smagsdomme-
re udgjorde gotiske helte og heltinder miserable rolle-
modeller for britiske læsere, på et tidspunkt hvor nati-
onen snarere havde behov for moralsk såvel som mili-
tær oprustning. Gotisk fiktions sværmen for det u-
denlandske, eksotiske og bizarre var i det hele taget en
anstødssten og kilde til nervøsitet, og fra slutningen af
1790’erne advarede kritikere jævnligt mod en truende
’invasion’ af underlødig, fremmedartet og ukontrolla-
bel skrift. Men den gotiske romans læsere lod sig ikke
afskrække af de dårlige anmeldelser – tværtimod høj-
nede den negative presseomtale snarere genrens syn-
lighed og markedsværdi. Tidens kulturkonservative
jeremiader klinger hult, ikke mindst fordi vi ved, at de,

som offentligt trådte i brechen for den klassiske dan-
nelse og den gode smag, ofte var private storforbruge-
re ad gotisk fiktion. I visse tilfælde nørklede den goti-
ske romans argeste kritikere som de romantiske digte-
re William Wordsworth (1770-1850) og Samuel Taylor
Coleridge (1772-1834) sågar selv med gotisk-inspirere-
de digte, skuespil og fortællinger (Mortensen 2004 s.
56-77).

Den gotiske romans storhedstid var altså ubetinget
1790’erne; herefter gik det i et vist omfang ned af
bakke, men i modsætning til så mange andre kulturel-
le former har den gotiske fortælling dog vist sig både
overlevelses- og omstillingsdygtig. Ligesom gotiske
romaner typisk omhandler det fortrængtes muterede
tilbagekomst, således er genren selv gentagne gange
vendt tilbage fra de døde – f.eks. mod slutningen af
det 19. århundrede i form af ’the imperial gothic’
(Brantlinger 1985), i begyndelsen af det 20. århundre-
de i form af ’the southern gothic’ (Donaldson 1997) og
senest i form af post-industriel japansk ’techno-got-
hic’ (Kotani 1997). Den oprindelige gotiske romans
mangfoldige knopskydninger og permutationer præ-
ger stadig populærkulturen på godt og ondt, f.eks. i
form af ’gotiske’ rockbands som britiske The Cure
eller amerikanske Marilyn Manson, hvis fans kalder
sig ’goths’ og klæder sig som vampyrer og mordofre i
200 år gamle romaner, og mere indlysende i form af
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slasher-film som Dawn of the Dead, Friday the 13th og
Scream, gyserromaner af Stephen King, Ann Rice,
Patrick McGrath og Dennis Jürgensen, samt compu-
terspil med titler som Doom, Silent Hill og Resident
Evil. Det er således næppe helt tilfældigt, at en af de
seneste års bedst sælgende computerspilserier til PC
netop hedder Gothic.

At akademiske litteraturforskere først forholdsvis
sent begyndte at beskæftige sig seriøst med den goti-
ske roman, skyldes formentlig genrens (delvis beretti-
gede) ry som underholdnings- og konsumprodukt på
grænsen af kulturel legitimitet. I de seneste 20-30 år
har man dog kunnet iagttage en stærkt stigende aka-
demisk interesse for de ’klassiske’ gotiske romaner,
som i vid udstrækning er blevet indlemmet i den litte-
rære kanon, genudgivet som salonfæhige Oxford,
Norton og Penguin Classics og gjort til genstandsfelt
for specialiserede forskningssammenslutninger (In-
ternational Gothic Society), konferencer (Internatio-
nal Gothic Conference) og akademiske tidsskrifter
(Gothic Studies).

Et centralt omdrejningspunkt i de seneste års kri-
tik har været Marquis de Sades (1740-1814) ofte citere-
de synspunkt, udtrykt i Idée sur les romans (1801), at
”disse nye romaner som især udmærker sig ved deres
brug af heksekunst og fantasmagori” var ”det uund-
gåelige resultat af de revolutionære rystelser, som hele
Europa har oplevet”. (Sade 1967 s. 13). Ligesom de Sade
selv var den gotiske skurk typisk af aristokratisk
afstamning, og for de Sade (som selv eksperimentere-
de med gotiske noveller) var det oplagt at se det hjem-
søgte og undergangstruede gotiske slot som en meta-
for for de vaklende monarkiske og klerikale institutio-
ner i ’l’ancien régime’. Den gotiske roman gav Europas
befolkninger et sprog, hvormed man kunne forsøge at
begribe det ubegribelige handlingsforløb, som indled-
tes med stormløbet på Bastillen d. 14. juli 1789 – derfor
genrens popularitet i de umiddelbart efterfølgende år
(Paulson 1981). Og interessant nok var det i Stor-
britannien, som jo netop forskånedes for ”revolutio-
nære rystelser,” at man især greb til litteraturen for at
bearbejde de post-revolutionære traumer.

Hvorvidt gotiske romaner er ‘god’ litteratur, inter-
esserer moderne kritikere mindre end denne genres
status som symptomatisk transitions- og kriselittera-
tur, der giver kondenseret udtryk for det moderne

vestlige samfunds indre spændinger, fortrængninger
og modsætninger i overgangen til den moderne tids-
alder, hvad enten denne modernitet forstås i psykiske,
sociologiske, politiske eller kønsmæssige termer
(Hogle 2002). I mit herpå følgende korte og nødven-
digvis ekstremt selektive vue over højdepunkter i
1790’ernes britiske gotiske litteratur følger jeg et be-
slægtet argumentativt spor, idet jeg tager udgangs-
punkt i en bemærkning af den franske filosof Michel
Foucault (1926-1984):

”En frygt hjemsøgte sidste halvdel af det attende århundrede:

frygten for mørklagte rum, for de dystre skygger som forhindrer

tingenes, menneskenes og sandhedernes fulde synlighed. Man

forsøgte at opbryde de mørke pletter som blokerede for lyset, at

eliminere samfundets fordunklede områder og at ødelægge de

uoplyste kamre, hvor arbitrære politiske handlinger, monarkisk

lunefuldhed, religiøs overtro, tyranniske og præstelige sam-

mensværgelser, epidemier, uvidenhed og illusioner anstiftedes.

Chateauerne, lazaretterne, fængslerne og klostrene inspirerede

selv før Revolutionen en mistænksomhed og et had, som for-

stærkedes af en vis politisk overdeterminering. Den nye politi-

ske og moralske orden kunne ikke etableres, før disse steder var

udslettet. I den revolutionære periode udviklede de gotiske

romaner en hel fantasiverden af klippevægge, mørke, gemme-

steder og kældre som skjuler, i signifikant nærhed, skurke og

aristokrater, munke og forrædere. Ann Radcliffes romaners

landskaber udgøres af bjerge og skove, huler, slotsruiner og for-

færdeligt mørke og lydløse klostre. Disse imaginære rum er som

negationen på den gennemsigtighed og synlighed, som de har

til formål at etablere” (Foucault 1980 s. 153-154).

Foucault sammenkæder her den gotiske roman med
overgangen fra et monarkisk sandhedsregime, baseret
på åbenlys og spektakulær magtanvendelse, til et
bureaukratisk sandhedsregime, baseret på upersonlig
overvågning, gennemskuelighed og orden. Med mo-
dernitetens komme nødvendiggjorde samfundsud-
viklingen og væksten i produktionsapparatet på et
tidspunkt en forfinelse af det magtapparatur, hvor-
med en stadig mere mobil og heterogen befolkning
kunne kontrolleres og manipuleres. En smidigere,
mere økonomisk og mindre synlig magtanvendelse
måtte sikres gennem forskellige nye teknologier, som
især havde til formål at lokalisere, identificere og syn-
liggøre potentielt problematiske og afvigende befolk-
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ningsgrupper. Foucault interesserer sig specielt for
oplysningsfilosoffen og fængselsreformatoren Jeremy
Bentham (1748-1832), hvis berømte Panopticon ikke
blot løste et presserende teknisk problem (hvordan
overvåger man flest mulige mennesker i flest mulige
situationer med forbrug af færrest midler?), men
fremstod som drømmebilledet på en helt ny sam-
fundstype.

Foucaults diskursbegreb skelner ikke skarpt mel-
lem magt og viden eller historie og tekstualitet. Ho-
vedsagen er altså ikke, at den gotiske roman propa-
ganderer for oplysning, men snarere at den ligesom
f.eks. Benthams Panopticon producerer en form for
oplysning, som dog ikke umiddelbart stemmer over-
ens med oplysningstidens egne idealer om individets
ret til ”liv, frihed og søgen efter lykke” (Jefferson 1776)
eller ”menneskets udgang af dets selvforskyldte umo-
denhed” (Kant 1987 s. 82). Det er velkendt, at gotiske
romaner præges af gentagelse og forudsigelighed,
men ifølge Foucault er det hovedsagelig slående, i
hvilken grad genren privilegerer optiske og visuelle
metaforer, samt hvor ofte gotiske handlingsforløb kul-
minerer i belysninger, opklaringer og blotlæggelser. På
dette punkt støttes han f.eks. af idéhistorikeren Mar-
tin Jay, som hævder, at oplysningstiden ”gik hånd i
hånd med en udpræget privilegering af synssansen”
inden for blandt andet naturvidenskab, kartografi, og
kunst og litteratur (Jay 1993 s. 69). Trods en vis forenk-
ling berører Foucault en fundamental ambivalens, når
han pointerer, at den gotiske roman ligesom det oplys-
ningsprojekt, hvoraf den udspringer, nok er fascineret
af mørke, arkaiske og kaotiske kræfter, men at den
samtidig er drevet af ønsket om at skabe gennemsig-
tighed, overskuelighed og disciplin. Min tese i det føl-
gende er, at mange gotiske romaner på mange punkter
reelt var anti-gotiske, i den forstand at det gotiske –
det vil sige det okkulte, uigennemsigtige, traditions-
bundne og bagudvendte – her gøres til genstand for
afmystificerende kritik. Ligesom forfattere af senere
beslægtede populærgenrer (f.eks. detektivhistorien og
kriminalromanen) profiterede gotiske fortællere rig-
tignok på læsernes appetit for horrible tildragelser og
mystik. Men ligesom Francisco Goyas (1746-1828)
berømte Capricho nr. 43 (1796-1797), med undertitlen
Fornuftens drøm avler uhyrer, indskærpede de ikke
desto mindre nødvendigheden af agtpågivenhed og

årvågenhed i konfrontationen med overtro og irratio-
nalitet.

Ann Radcliffe

Selv en nok så sporadisk redegørelse for 1790’ernes
gotiske fiktion må nødvendigvis begynde med Ann
Radcliffe (1764-1823), for hvis Matthew Lewis’ The
Monk er skoleeksemplet på ‘rædselsgotik’ (’horror
gothic’) udgør Radcliffes fem romaner kernen i den
‘skrækgotiske’ skole (”gothic school of terror”) (Pun-
ter 1980). Ann Ward voksede op i London og Bath i en
liberal middelklassefamilie præget af forretningsfolk
og læger, som blandt andet havde forbindelser til
kredsen omkring den prominente oplysningstænker
og velhavende keramikfabrikant Josiah Wedgwood
(1730-1795). I 1787 giftede hun sig med William Rad-
cliffe (1760-1841), en Oxford-kandidat og jurastude-
rende som senere slog sig på politisk journalistik.
Radcliffes forfatterskab begyndte med beskrivelser af
ægteparrets rejser, og Salvador Rosa- (1615-1673) og
Nicolas Poussin- (1594-1665) inspirerede topografiske
skitser præger da også hendes første, lidt famlende
romaner, The Castles of Athlin and Dunbayne fra 1789
og A Sicilian Romance fra 1790. Men allerede med sin
tredje roman, The Romance of the Forest, der udkom i
1791, fandt Radcliffe den formular, som gjorde hende
til årtiets suverænt bedst sælgende britiske forfatter,
gav hende ry som Shakespeares jævnbyrdige og med-
førte, at hun fik tilnavnet ”den store fortryllerske”
(”the great enchantress”) (Miles 1995).

Udgivelsen af Radcliffes tredje roman, den umåde-
ligt omfangsrige The Mysteries of Udolpho, i 1794,
cementerede hendes ry i Storbritannien og i udlandet.
Emily St. Aubert, romanens unge, nyligt forældreløse
heltinde, tvinges af sin værge til at søge ophold i det
dystre og faldefærdige norditalienske middelalderslot
Udolpho. Under sit ophold her indespærres og tyran-
niseres hun af den fallittruede adelsmand Montoni,
som svigefuldt (men ineffektivt) forsøger at bemægti-
ge sig kontrollen over Emilys anseelige familieformue.
Under sine mange flugtforsøg og nattevandringer i
slottets skumle katakomber og korridorer trues Emily
gentagne gange på dyd og liv, og hun oplever også en
række spøgelsesagtige visitationer, som fortsætter
med at martre hende, også efter hun flygter til Châ-
teau La Vallée i Frankrig. Efter yderligere forhalinger
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og forvekslinger forenes hun dog med sin elsker
Valencourt, som åbenlyst er modelleret over St. Preux
i Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) La nouvelle
Hëloise (1761).

Radcliffes langstrakte landskabsbeskrivelser og
sentimentale tableauer kan virke enerverende på en
moderne læser, der er vant til hurtigere action og
strammere narrativ økonomi, og romanen overlever
primært i kraft af de centrale Udolpho-passager, som
skaber en næsten kafkask stemning af indeklemt u-
hygge og paranoia. Udolpho fulgtes op af Radcliffes
mest komplekse, moderne og på mange måder mest
vellykkede roman, The Italian fra 1797, som også blev
hendes sidste udgivelse. I The Italian følger Radcliffe
den hovmodige og narcissistiske Marchesa di Vivaldis
forsøg på at forhindre sin søns ægteskab med den
inferiøre Ellena di Rosalba, og idet hun med jesuiter-
munken Schedoni introducerer sin mest karismatiske,
sammensatte og overbevisende skurk, skærper hun
den antiaristokratiske, antikatolske og antiklerikale
kritik, som lå latent i tidligere romaner.

Radcliffe excellerede ikke just i levende dialog eller
psykologisk realisme, men var først og fremmest en
mester i fortættet suspense, og hun manipulerede sær-
deles dygtigt med den gotiske romans dialektik mel-
lem mørke og lys, tilsløring og opklaring. Romanernes
karakteristiske dobbelthed kommer tydeligst til ud-
tryk i forbindelse med den teknik, som mere end
nogen anden blev Radcliffes signatur, nemlig brugen
af det såkaldte ’forklaret overnaturlige’ (”explained
supernatural”). Under sit ophold på Udolpho udsæt-
tes Emily St. Aubert som sagt ligesom alle Radcliffes
heltinder for en lang række mystiske lyde og spektrale
fremtoninger, som tilsyneladende kræver en overna-
turlig forklaring. Spøgeriet forfølger Emily fra sted til

sted, spændingen ophobes næsten ulideligt, og læse-
ren hensættes ligesom heltinden i den epistemologi-
ske tvivlrådighed, som ifølge Tzvetan Todorov define-
rer ’fantastisk’ litteratur (Todorov 1976). Med usvige-
lig sikkerhed nedskrives tilsyneladende oversanselige
tildragelser dog til naturlige hændelser – i Emilys
tilfælde er der tale dels om tilfældigheder, dels om for-
skellige karakterers forsøg på at vildlede hende og dels
om resultaterne af hendes egen overophedede fantasi.
Gennem hele romanen bekæmpes Emily ikke blot af
ydre fjender, hun modarbejdes også af selvskabte dæ-
moner, og hun hæmmes især af en intellektuel og
affektiv overspændthed, som romanen på én gang
genererer og censurerer. Unge menneskers (navnlig
unge kvinders) uregerlige og stærkt seksualiserede
forestillingskraft kritiseres i det hele taget skarpt og
konsekvent igennem hele Radcliffes forfatterskab
(Poovey 1979). Hvis disse underholdningsromaner
har et ’budskab’, er det den lektion, som Emilys far
deler med sin datter på sit dødsleje:
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”Fra din tidligste ungdom har jeg forsøgt at lære dig selvbeher-

skelsens pligt. Jeg har udpeget dens store betydning gennem

hele livet, ikke kun fordi den beskytter os mod de forskellige far-

lige fristelser, som kalder os fra retskaffenhed og dyd, men også

fordi den begrænser de hengivelser, som kaldes dydige, men

som, når de overskrider en vis grænse, bliver ondartede, fordi de

giver lastefulde resultater. Al overdrivelse er ondartet; selv den

sorg, hvis oprindelse er elskelig, bliver en selvisk og uretskaffen

lidenskab, hvis vi henfalder til den på bekostning af vore pligter

– og med vore pligter mener jeg det, som vi skylder os selv såvel

som andre. Overgivelse til umådeholden sorg udpiner bevidst-

heden og gør os på det nærmeste ude af stand til at deltage i de

forskellige uskyldige nydelser, som en gavmild Gud har tilrette-

lagt som vore livs lyspunkter. Min kære Emily, husk på og prak-

tiser disse forskrifter, som jeg så ofte har givet dig, og hvis sand-

hed din egen erfaring så ofte har påvist” (Radcliffe 1970 s. 20).

St. Auberts livsklogskab er i første omgang spildt på
hans datter, som dog på et senere tidspunkt, konfron-

teret med en afmystificeret verdens uomgængelige
fakta, må afsværge sin tendens til overtro, hysteri og
fantasteri: “Hun bebrejdede sig selv, at hun havde til-
ladt sin romantiske fantasi at bære sig så langt hinsides
sandsynlighedens grænser, og for at fantasien ikke en
dag skulle føre ind i galskaben, besluttede hun sig for
at begrænse dens hastige flugt” (Radcliffe 1970 s. 342).
Sådanne indrømmelser har måske ikke status som de
mest populære passager i Radcliffes oeuvre, men de er
ikke desto mindre væsentlige for forståelsen af roma-
nernes overordnede pædagogiske sigte og ideologiske
tendens. Senere forfattere som Walter Scott (1771-
1832), der i øvrigt lærte meget af Radcliffe, kritiserede
”det forklaret overnaturlige” som et fortænkt salgs-
trick, der hurtigt mistede sin effekt, men romanernes
leg med det okkulte og transcendente kan også i for-
længelse af Foucault forstås som en art rituel renselse
eller eksorcisme (Scott 1824 s. 563- 564). I Radcliffes
romaner fremmanes overtro og mystik en sidste gang
for at kunne stedes så meget desto mere effektivt til
hvile. Alt gives en naturlig forklaring. Kun ét sted i sit
forfatterskab, i den posthumt udgivne historiske ro-
mance Gaston de Blondeville fra 1826 ‘glemmer’ Rad-
cliffe tilsyneladende at udrede trådene.

William Godwin

Forbindelsen mellem oplysningsfilosofi og gotisk fik-
tion tegnes stærkest af forfatterægteparret William
Godwin (1756-1836) og Mary Wollstonecraft (1759-
1797). Godwin stammede fra et strengt calvinistisk
miljø, men under påvirkning af skotske empiricister
(David Hume [1711-1776] og Adam Smith [1723-1790])
og franske encyclopedistes og philosophes (d’Holbach
[1723-1789], Rousseau, Helvetius [1715-1771]) opgav
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han præstekaldet og etablerede sig som skribent. Den
Franske Revolution radikaliserede Godwins politiske
anskuelser betragteligt, og han fandt efterhånden fod-
fæste i kredsen af markante idealister og excentrikere,
som omgav London-udgiveren Joseph Johnson (1738-
1809), og hvor han blandt andet plejede omgang med
videnskabsmanden Joseph Priestley (1733-1804), filo-
soffen Richard Price (1723-1791), maleren Henry Fuseli
(1741-1825), fritænkeren Tom Paine (1737-1809) og dig-
teren og gravøren William Blake (1757-1827) (Tyson
1979).

Godwins oplysningsfilosofiske hovedværk og væ-
sentligste bidrag til den polariserede politiske debat i
1790’ernes Storbritannien var Enquiry Concerning
Political Justice, and its Influence on Morals and Happi-
ness fra 1793. Political Justice spænder over en række af
oplysningsfilosofiens undergenrer, fra skeptisk ideo-
logikritik over filosofisk antropologi til utopisk spe-
kulation, og Godwin leverer desuden ét af mange
polemiske svar på den konservative politiker Edmund
Burkes (1729-1797) opsigtsvækkende Reflections on the
Revolution in France fra 1790. Resultatet er en bemær-
kelsesværdig cocktail af optimisme og pessimisme, et
værk som fremmaner et dystert billede af et underku-
et Storbritannien, hvor vanetænkning og autoritetstro
konsekvent kvæler ethvert tiltag til individualitet, men
som samtidig udkaster fundamentet for en radikalt ny
samfundsorden baseret på ubegrænset fornuftsdyr-
kelse og et nærmest anarkistisk frihedsideal.

Godwin kan med rette kritiseres for den gumpe-
tunge akademiske stil, hvormed han i Political Justice
blokerer for sit ønske om ikke blot at informere om
regimets uretfærdighed, men også at galvanisere en
vis folkelig modmagt. Bogens abstraktionsniveau lig-
ger tydeligvis langt over den gennemsnitlige engelske
læsers formåen, og premierminister William Pitt
(1759-1806) opfattede da også Political Justices høje
pris, 36 shillings for førsteudgaven, som garant for
dens virkningsløshed, hvorfor han undlod at retsfor-
følge dens forfatter. Godwin var dog ikke ganske blot-
tet for kommunikativ tæft – det beviste han, da han ti
dage efter at have afsluttet Political Justice påbegyndte
romanen Caleb Williams, or Things As They Are, der
udkom i 1794, en tekst der har sat sig væsentlig dybere
spor i britisk litteratur- og mentalitetshistorie. Caleb
Williams kan læses som detektivroman, spionthriller,

homoerotisk kærlighedshistorie, psykologisk gyser el-
ler selvbiografisk baseret exposé af de britiske øvrig-
heders forfølgelse af anderledestænkende i de parano-
ide 1790’ere. Man har fokuseret på romanens bane-
brydende brug af en overbevisende realiseret første-
personsfortællerstemme, og i forordet til en genudgi-
velse af Fleetwood (1832) betonede Godwin selv Caleb
Williams’ eventyragtige atmosfære, men kritikken har
dog navnlig kredset om forfatterens forsøg på at adap-
tere Radcliffes gotiske konventioner til en mere radi-
kal (for ikke at sige fanatisk) oplysningspolitisk dags-
orden, idet han f.eks. ændrer hovedpersonens køn og
forlægger handlingen fra renæssancens Sydeuropa til
samtidens Storbritannien. Den unge og forældreløse
Caleb ansættes som sekretær hos den karismatiske
herremand Falkland og fatter fra første færd en ubæn-
dig interesse for den hemmelighedsfulde patriciers
livshistorie. I en ærkegotisk scene, som næppe kunne
være skrevet uden Radcliffes eksempel, overvældes
Caleb under en brand af sin nysgerrighed, hvorefter
han langt om længe åbner den jernkiste, der endegyl-
digt afslører Falkland som løgner, hykler og drabs-
mand:

”Min bevidsthed var allerede ophidset til det yderste. I en af

værelsets vindueskarme lå et antal mejsler og andet tømrer-

værktøj. Jeg ved ikke, hvilken besættelse greb mig. Ideen var for

magtfuld til, at den kunne modstås. Jeg glemte mit ærinde, tje-

nestefolkenes beskæftigelse og den almene fares overhængen-

hed. Jeg ville have handlet på samme måde, hvis flammerne,

som hastigt vandt frem, og som allerede omkransede huset, alle-

rede havde nået dette værelse. Jeg greb et værktøj passende til

formålet, kastede mig på gulvet og bearbejdede ivrigt den

beholder, som rummede alt, hvad mit hjerte begærede. Efter to

eller tre forsøg, hvor den ukontrollable lidenskabs energi tilføje-

des til min fysiske styrke, åbnedes kufferten, og alt, hvad jeg

søgte, var øjeblikkeligt inden for min rækkevidde.

Jeg var i færd med at løfte låget, da Mr. Falkland trådte ind,

vild, åndeløs og oprevet af udseende! Synet af flammerne havde

fået ham til at tilbagelægge en anseelig distance. Ved hans tilsy-

nekomst faldt låget fra min hånd. Aldrig så snart så han mig, før

hans øjne udsendte gnister af raseri. Han løb ivrigt hen til et

bælte med ladte pistoler, som hang i rummet, greb én af disse og

rettede den mod mit hoved. Jeg så hans hensigt og sprang for at

undgå den; men lige så hastigt som han havde truffet sin beslut-

ning, ændrede han den, og straks gik han over til vinduet og
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kastede pistolen ned i gården. Han bad mig forsvinde med sin

sædvanlige uimodståelige kraft; og opbragt, som jeg var over

opdagelsens rædsel, adlød jeg ivrigt” (Godwin 1988 s.137-138).

Med denne afsløring fremstår den ærekære Falkland
omsider, som det han er, nemlig eksponent for en for-
dærvet og forløjet patriarkalsk orden, der overlever
ved at indhylle autoritetsskikkelser og magtforhold i
en uigennemtrængelig aura af mystik og overtro. Men
sandheden er ilde hørt, og som følge af sin videbe-
gærlighed dæmoniseres, indespærres og stigmatiseres
Caleb som psykopat og samfundsfjende. Caleb kan
ikke komme til orde, lyset kan ikke gennemtrænge
mørket, for mørkemændene har koloniseret samtlige
kommunikative instanser, fra retsvæsenet til litteratu-
ren, pressen og den offentlige mening. Resten af ro-
manen former sig som en hæsblæsende forfølgelses-
jagt, der kulminerer i et melodramatisk retsopgør,
hvor Falkland omsider tilstår sine synder og på sin vis
rehabiliterer sin ærkefjende Caleb, som dog på dette
tidspunkt er et skyldtynget og dødsmærket vrag. Ca-
lebs forsøg på at agere ’philosophe’ koster ham hans
sundhed, førlighed og i et vist omfang hans menne-
skelighed. Hvis romanens retorik og tematik popula-
riserer Political Justices rationalistiske ideologikritik,
giver den således samtidig udtryk for den pessimisme,
som prægede medlemmerne af den revolutionsvenli-
ge britiske venstrefløj, som følte, at samfundsmoder-
niseringen skred alt for langsomt frem.

Mary Wollstonecraft

Blandt de frisindede intellektuelle, som Godwin om-
gikkes i Joseph Johnsons salon, var også Mary Woll-
stonecraft, med hvem han giftede sig i 1797, i øvrigt til
stor moro for parrets konservative kritikere, eftersom
begge højlydt havde kritiseret ægteskabet som en kor-
rupt og korrumperende institution. Wollstonecraft
var i sin samtid både berømt og berygtet for sin ateis-
me, revolutionssympati og frie seksualmoral; senere
er hendes Vindication of the Rights of Woman fra 1792
kanoniseret som en af den angloamerikanske liberale
feminismes urtekster, men hun forsøgte sig også udi
lettere genrer. Hendes ufærdige selvbiografiske roman
Maria, or The Wrongs of Woman fra 1797 indeholder
således adskillige gotiske elementer, selv om den noget

stillestående fortælling om patriarkalsk tyranni og
indespærring mangler Caleb Williams’ narrative drive.

Jane Austen

Omtrent samtidig færdiggjorde en anden kvindelig
forfatter, som dog tilhørte en ganske anden samfunds-
klasse, og som under ingen omstændigheder ville have
gjort Wollstonecrafts bekendtskab, en mere livlig og
opfindsom variation over de nu så velkendte gotiske
temaer. Når man studerer den engelske forfatter og
præstedatter Jane Austens (1775-1817) liv og læser hen-
des fint ciselerede sædeskildringer af den provinsielle
middelklasse og landadel i tiden omkring slaget ved
Waterloo, kan man få det indtryk, at hun arbejdede
isoleret fra etablerede litterære miljøer, og at hun
netop i kraft af sin isolation kunne hæve sig over
tidens smag og foregribe elementer af det 19. og 20.
århundredes romankunsts ‘Store Tradition’ (Leavis
1948). Fakta er dog, at Austen i sine ”små stykker iben-
holt” (Austen 1995 s. 323) i høj grad tager udgangs-
punkt i sit indgående kendskab til periodens litteratur,
inklusive den mere populære og underholdningspræ-
gede slags (Waldron 1999). Nøjagtig hvornår, Austen
skrev Northanger Abbey (udgivet 1818), er uvist, men
romanens indforståede henvisninger til gotiske roma-
ner, fra Lewis’ The Monk, Radcliffes Udolpho og de
tyske Minerva-oversættelser, placerer den i forlængel-
se af 1790’ernes gotiske mode (Neill 2004). Back-
fischen Catherine Morland introduceres til selskabsli-
vet, da naboerne mr. og mrs. Allen inviterer hende på
ferie i det fashionable kursted Bath. Her møder hun
den sympatiske præst Henry Tilney og den krukkede
Isabella Thorpe, som opildner Catherine i hendes
læsning af gotiske romaner. Plottet fortættes, idet
handlingen flyttes fra Bath til den velhavende Tilney-
families landsted Northanger Abbey. Austens parodi
på gotisk fiktion indvarsles med Catherine, Henry og
dennes søster Eleanors ankomst til Northanger, hvor
Catherine skuffes over at finde klostret moderne og
bekvemt istandsat. Senere lader Austen Catherines
gotisk farvede fantasi løbe amok i højspændt drøm-
meri. Som en kvindelig Don Quixote bygger Cathe-
rine gotiske luftkasteller, hun sammenblander konse-
kvent romance og virkelighed, og romanen når et pin-
ligt ’dénouement’, da Henry og Eleanors far, den ube-

490 k u n s t  o g  d a n n e l s e

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:58  Side 490

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



hagelige forretningsmand general Tilney, som Cathe-
rine fejlagtigt mistænker for hustrumord, bortviser
Catherine, da hun viser sig mindre formuende end
antaget. Alt reddes dog ved Henrys mellemkomst, og
således passende irettesat og forlovet kan Catherine
slå sig ned som fremtidig arving til Northanger.

Northanger Abbeys (mis)brug af den gotiske ro-
man præges af nærmest præ-postmoderne dobbeltty-
dighed og intertekstuel leg. På den ene side bedøm-
mes genren som klichéfyldt og virkelighedsfjern, en
form for selvsmagende eskapisme som næppe bibrin-
ger unge englændere fornuftige ideer om livet:

”Kære miss Morland, betænk dog hvor forfærdelig den mistan-

ke, De har næret, er! Hvad har De dømt ud fra? Husk hvilket

land og hvilken tid vi lever i. Husk at vi er engelske, vi er kristne.

Rådspørg Deres egen forstand, Deres egen fornemmelse for det

sandsynlige, Deres egne iagttagelser af hvad der foregår om-

kring Dem! Forbereder vores opdragelse os til den slags skæn-

digheder? Er vore love medvidere til dem? Kan de udføres uden

at blive bekendt i et land, hvor selskabslivet og brevvekslingen er

så veludviklet, hvor hvert menneske er omgivet af et naboskab

af beredvillige spioner, og hvor veje og aviser bringer alt for en

dag? Kære miss Morland, hvad er det for ideer De har haft?”

(Austen 1996 s. 186).
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Catherines konklusion angående gotiske romaner, at
”charmerende som alle mrs. Radcliffes værker var, og
charmerende som selv alle hendes efterligneres værker
var, var det måske ikke der, man skulle lede efter den
menneskelige natur,” gentager ofte hørte indvendin-
ger i debatten om farerne ved gotisk overforbrug
(Austen 1996 s. 188). På den anden side forskydes
fokus fra roman til romanlæsning: problemet, antyder
Austen, ligger ikke i den gotiske roman selv, men sna-
rere i de ukritiske og bogstavelige læsemetoder, som
læsere bringer til de gotiske romaner. Austen plæderer
gennem hele romanen, igen via Henry, ikke for en
afvisning af romancelitteratur, men for en læsestrategi
som er differentieret, sofistikeret og refleksiv, og som
tager højde for, at tingene ikke altid er, som de tager sig
ud (Butler 1987 s. 168-181).

I det hele taget bevæges Northanger Abbey, ligesom
alle effektive parodier, af en dyb og reel affektion for
det fænomen, som parodieres. Den gotiske roman
både dekonstrueres, videreføres og opdateres. Både
Eleanors bror John Thorpe og general Tilney er i vir-
keligheden letgenkendelige som moderniserede versi-
oner af den klassiske gotiske skurk, idet begge tyranni-
serer deres omgivelser gennem svært gennemskuelige
koder og symboler. At forbrydelser lettere lader sig
opklare i 1790’ernes Storbritannien end i 1500-tallets
Sydeuropa betyder ikke nødvendigvis, at uhyrligheder
og overgreb er udryddet fra samfundslivet – herom
vidner både Thorpes løgnagtigheder og general Til-
neys chokerende taktløshed over for Catherine. Den
patriarkalske magts selvtilstrækkelighed og penge-
mændenes gådefulde forhandlinger bag lukkede døre
udgør stadig nogle af de ”uoplyste kamre”, som roma-
nen søger at gennemlyse. Slående er det også, i hvilken
grad ikke blot romanens sociale univers, men også
heltindens indre mentale rum gøres til genstand for
oplysning:

”De romantiske syner var forbi. Catherine var fuldstændig

vågen. Selv om Henrys svar havde været kort, havde det bedre

end alle de mange skuffelser åbnet hendes øjne for det over-

spændte i hendes nylige fantasier. Hun var ydmyget på det gru-

somste. Hun græd bitterligt. Det var ikke kun i sin egen agtelse,

hun var sunket, men i Henrys. Hendes tåbelighed, som nu

endog forekom hende forbryderisk, var fuldstændig blotlagt for

ham, og han måtte foragte hende for evigt. Kunne han nogen-

sinde tilgive hende den frihed, som hendes fantasi havde vovet

at tage med hans fars karakter? Det absurde i hendes nysgerrig-

hed og frygt, kunne det nogensinde glemmes?” (Austen 1996 s.

187).

Ved romanens afslutning fremstår Catherine væsent-
lig mere afklaret i forhold til verdens beskaffenhed og
hendes egen rolle i verden, og således peger North-
anger Abbey både bagud til Radcliffes romaner og
fremad mod Austens senere eksperimenter med den
kvindelige Bildungsroman i hovedværkerne Pride and
Prejudice fra 1812, Emma fra 1813 og Mansfield Park
fra1814.

Konklusion:
Mary Shelley

I Reflections on the Revolution in France begræd Ed-
mund Burke, at ”ridderlighedens tidsalder er forbi,”
mens han samtidig en kende teatralsk mytologiserede
den engelske nation som en organisk enhed, stålsat i
kongetro, gudfrygtighed og traditionsbevidst opposi-
tion mod alskens nymodens og ”barbarisk filosofi,
som udspringer fra kolde hjerter og mudrede begavel-
ser”. Den gotiske romans popularitet demonstrerer
imidlertid, at Burke overvurderede almindelige eng-
lændernes modstand mod ”dette lysets og fornuftens
nye sejrende herredømme”, og at oplysningstankens
sejr i Storbritannien i et vist omfang allerede var et
’fait accompli’. Her var ikke tale om en eksotisk
importvare, som inficerede engelske læsere med util-
fredshedens virus, ej heller lod de gotiske forfattere sig
uden videre udgrænse som en femte kolonne af uden-
landsk inspirerede subversive ”sofister, økonomer og
papirnussere”, for de dækkede et bredt politisk spek-
trum og appellerede til vide kredse i den britiske be-
folkning (Burke 1969 s. 170-171). Kritikere i sam- og
eftertiden har til tider gjort (for) stort væsen af gen-
rens ’grænseoverskridende’, ’revolutionære’ og ’sub-
versive’ potentiale, for den gotiske fiktion skabte ikke
noget nyt og gjorde ikke modstand; den forstærkede
allerede igangværende forandringsprocesser og bak-
kede op om allerede toneangivende tendenser i euro-
pæisk og britisk mentalitetshistorie – derfor dens suc-
ces. Hvis man i forlængelse af Foucault anskuer gotisk
fiktion som en oplysningsteknologi, forekommer de
forskellige sondringer inden for genren – f.eks. mel-
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lem ’konservative’ og ’radikale’, ’mandlige’ og ’kvinde-
lige’, ’rædselsvækkende’ og ’skrækindjagende’ former
for gotisk fiktion – i det hele taget mindre signifikante.

En afsluttende krølle på historien tilføjer den må-
ske mest berømte gotiske roman af alle, Mary Shelleys
Frankenstein, or the New Prometheus fra 1818. Som ene-
ste barn af William Godwin og Mary Wollstonecraft
(der døde i barselssengen) var Mary Shelley (1797-
1851) så at sige opflasket med gotisk litteratur. Ifølge
Shelleys celebre, måske apokryffe anekdote fra 1831 op-
stod Frankenstein som resultat af en spøgelseshistorie-
konkurrence afholdt på et slot i Schweiz i sommeren
1816 mellem Mary Shelley selv, hendes nygifte mand
Percy Bysshe Shelley (1792-1822), Percys digterkollega
lord Byron (1788-1824) og dennes livlæge dr. John
William Polidori (1795-1821):

”Jeg bestræbte mig på at opfinde en historie – en historie som

ville måle sig med dem, som havde ophidset os til denne opgave.

En historie som ville tale til vores naturs mystiske frygt og

vække inciterende rædsel – en som ville få læseren til at frygte at

se sig omkring, fryse blodet til is i hans årer og incitere hans

hjertes banken” (Shelley 1996 s. 171).

Med denne andengenerationsroman påberåber Shel-
ley sig sin mødrene og fædrene arv; hun genopliver en
genre, som selv gjorde en dyd af åndemaneri. Fran-
kenstein komplicerer dog den ortodokse gotiske nar-
rativ på afgørende punkter, ikke mindst fordi det her
er oplyseren selv, forskeren, naturvidenskabsmanden
og rationalisten Victor Frankenstein, som gøres til
genstand for undersøgelse. Under sine studier ved
universitetet i Ingolstadt, historisk hjemsted for den
tyske Illuminati-bevægelse, besættes Frankenstein af
ønsket om komplet naturbeherskelse, og han retfær-

diggør sin besættelse ved sin afslørende brug af lysme-
taforik: ”Liv og død forekom mig imaginære grænser,
som jeg som den første ville overskride, idet jeg ville
sende en kaskade af lys ind i vores mørke verden”
(Shelley 1996 s. 32). Her er det ikke en specifik social
institution, men hele den organiske natur, selve livets
princip, som udgør det ”uoplyste kammer”, der skal
gennemstrømmes af fornuftens stråleglans.

Men Frankensteins antroprocentriske projekt slår
selvfølgelig grusomt fejl. Godwins og Wollstonecrafts
vision om alkymistisk perfektibilitet strander på dens
egne indbyggede modsætninger; drømmen udvikler
sig til et mareridt, som lægger Victors familiemedlem-
mer i graven ét efter ét, og som indespærrer teknokra-
ten i et fremmedgjort og følelseskoldt univers. Det er
nærliggende at tolke romanen som en nærmest profe-
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Fig. 6 Oplysningsfilosoffen Victor Frankenstein chokeres

af sit eget monstrøse værk. Frontispice til Mary Shelleys

Frankenstein, 1831. 
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tisk diagnose af ’videnssamfundets’ selvdestruktion,
og Shelley er ofte taget til indtægt for det synspunkt, at
modernisering uvægerligt fører til naturødelæggelse,
teknificering og dehumanisering (Shattuck 1996).
Men selv om Shelley qua sit medlemskab i kredsen
omkring Byron kan karakteriseres som romantiker,
bør Frankenstein ikke uden videre placeres inden for
rammerne af et restorativt-primitivistisk genfortryl-
lelsesprogram. Et sådant rousseauistisk projekt fore-
slås rigtignok af Frankensteins Uhyre, da han forsøger
at afpresse sin skaber til at skabe sig en mage, men for-
kastes samtidig som monstrøst. For nu at udpensle
budskabet langt mere end den ekstremt tvetydige ro-
man i virkeligheden tillader, påstår Frankenstein ikke,
at oplysningsprojektet er dømt til at mislykkes, men
snarere at oplysningsprojektet kun kan lykkes, hvis
oplysningen i højere grad end på Shelleys tid – og i dag
– underkaster sig selv kritisk, det vil sige oplyst, reflek-
sion. Hvis Frankenstein fortjener sit ry som den ulti-
mative gotiske roman, og samtidig tæller som en slags
opgør med den gotiske tradition, er det således ikke,
fordi den længes tilbage mod det førmoderne, men
snarere fordi den foregriber nødvendigheden af en
form for ”refleksiv modernisering”, som inkluderer en
kritisk bevidsthed om farer og risici ved den måde,
hvorpå vi er moderne (Beck et al. 2003).

Litteratur

Anonym 1797: Terrorist Novel Writing. Spirit of the Public

Journals 1 s. 223-225. London.

Austen, Jane 1996: Northanger Abbey. London.

Austen, Jane 1995: Letters. Oxford.

Beck, Ulrich et al. 2003: The Theory of Reflexive

Modernization: Problematic, Hypotheses and Research

Programme. Theory, Culture and Society, 20, s. 1–33.

Blakey, Dorothy 1939: The Minerva Press, 1790-1820. Oxford.

Brantlinger, Patrick 1985: Imperial Gothic: Atavism and the

Occult in the British Adventure Novel, 1880-1914. English

Literature in Transition (1880-1920), 28, s. 243-252.

Burke, Edmund 1969: Reflections on the Revolution in France.

London.

Butler, Marilyn 1987: Jane Austen and the War of Ideas. Oxford.

Clery, Emma J. 1995: The Rise of Supernatural Fiction 1762-1800.

Cambridge.

Cox, Jeffrey N. (red.) 1992: Seven Gothic Dramas. Athens, Ohio.

Donaldson, Susan V. 1997: Making a Spectacle: Welty, Faulkner,

and Southern Gothic. Mississippi Quarterly: The Journal of

Southern Cultures, 50, s. 567-583.

Foucault, Michel 1980: The Eye of Power. I: C. Gordon (red.):

Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings

1972-1977. London.

Godwin, William 1988: Caleb Williams: Or, Things as They Are.

London.

Hale, Terry 2002: Translation in Distress: Cultural

Misappropriations and the Construction of the Gothic. I:

Avril Horner (red.): European Gothic: A Spirited Exchange

1760-1960, s. 17-38. Manchester.

Hill, Christopher 1958: The Norman Yoke. I: Whiting, C.E.

(red.): Puritanism and Revolution: Studies in Interpretation

of the English Revolution of the 17th Century, s. 150-222.

London.

Hogle, Jerrold E. 2002: Introduction: The Gothic in Western

Culture. I: Jerrold E. Hogle (red.): The Cambridge

Companion to Gothic Fiction. Cambridge.

Jay, Martin 1993: Downcast Eyes: The Denigration of Vision in

Twentieth-Century French Thought. Berkeley.

Jefferson, Thomas et al. 1776: The Declaration of Independence.

http://www.ushistory.org/declaration/document/

Kant, Immanuel 1987: Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er op-

lysning? Slagmark 9, s. 82-88.

Kliger, Samuel 1952: The Goths in England: A Study in 

494 k u n s t  o g  d a n n e l s e

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:58  Side 494

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



Seventeenth and Eighteenth Century Thought. Cambridge,

Massachusetts.

Kotani, Mari 1997: Techno-Gothic Japan: From Seishi

Yokomizo’s The Death’s-Head Stranger to 

Mariko Ohara’s Ephemera the Vampire. I: Joan Gordon og

Veronica Hollinger (red.): Blood Read: The Vampire as

Metaphor in Contemporary Culture, s. 189-198.

Philadelphia.

Leavis, F.R. 1948: The Great Tradition. London.

Mathias, Thomas J. 1797: The Pursuits of Literature: A Satirical

Poem in Four Dialogues. London.

Miles, Robert 1995: Ann Radcliffe: The Great Enchantress.

Manchester.

Monk, Samuel H. 1960: The Sublime: A Study of Critical

Theories in 18th-Century England. London.

More, Hannah 1799: Strictures on the Modern System of Female

Education. London.

Mortensen, Peter 2004: British Romanticism and Continental

Influences: Writing in an Age of Europhobia. London.

Neill, Natalie 2004: ‘The Trash with which the Press now

Groans’: Northanger Abbey and the Gothic Bestsellers of

the 1790s. Eighteenth-Century Novel 47, s. 163-192.

Nicholson, Marjorie Hope 1959: Mountain Gloom and

Mountain Glory: The Development of the Aesthetics of the

Infinite. Ithaca, New York.

Parreaux, André 1960: The Publication of The Monk: A Literary

Event 1796-1798. Paris.

Paulson, Ronald 1981: Gothic Fiction and the French

Revolution. English Literary History 48, s. 532-554.

Polwhele, Richard 1798: The Unsex’d Females: A Poem. London.

Poovey, Mary 1979: Ideology and ‘The Mysteries of Udolpho’.

Criticism: A Quarterly for Literature and the Arts, s. 307-330.

Punter, David 1980: The Literature of Terror: A History of Gothic

Fiction from 1765 to the Present Day. New York.

Radcliffe, Ann 1970: The Mysteries of Udolpho: A Romance.

Oxford.

Sade, Donatien-Alphonse-François de 1967: Idée sur les

Romans. Genève.

Scott, Walter 1824: Mrs Ann Radcliffe. Lives of Eminent

Novelists and Dramatists, s. 551-578. London.

Shattuck, Roger 1996: Forbidden Knowledge: From Prometheus

to Pornography. New York.

Shelley, Mary 1996. Frankenstein, Or the New Prometheus. New

York.

Todorov, Tzvetan 1976: Introduction à la littérature fantastique.

Paris.

Tyson, Gerald P. 1979: Joseph Johnson: A Liberal Publisher. Iowa

City.

Waldron, Mary 1999: Jane Austen and the Fiction of Her Time.

Cambridge.

Walpole, Horace 1998: The Castle of Otranto: A Gothic Story.

Oxford.

Watt, Ian: 1957: The Rise of the Novel: Studies in Defoe,

Richardson, Fielding. Berkeley.

495s k e l e t t e r n e  u d  a f s k a b e t

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:58  Side 495

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:58  Side 496



Efter bogtrykkerkunstens opfindelse i Mainz i 1452
bredte bøger, tidsskrifter, flyveblade og kalendere sig
ud over Europa. Adgang til viden blev billigere og der-
for mulig for langt flere mennesker end hidtil, hvor
skriften var blevet opbevaret i kostbare håndskrifter.
Disse var forbeholdt den kirkelige og verdslige elite og
var næsten altid på latin og uforståelige for størstede-
len af befolkningen. Datidens bogtrykkere så en klar
økonomisk fordel i at udgive bøgerne på de respektive
folkesprog og dermed nå et langt større publikum – et
forhold der er en af de væsentlige årsager til, at folkes-
progene styrkes og efterhånden bliver til det, vi beteg-
ner som nationalsprog.

Takket være denne nye medieteknik spredes viden
om de naturvidenskabelige opdagelser, de handels-
mæssige landvindinger, de filosofiske diskussioner, de
nye måder at organisere og administrere territorial-
staterne på, beretningerne om opdagelsesrejser, om
den antikke kultur, om fremmede kontinenter og de-
res kulturer hurtigere og bredere. Oversættelser fra det
ene sprog til det andet kan nu langt bedre betale sig
økonomisk. Bogtrykkerkunsten er en vigtig forudsæt-
ning for den nyere tids dynamisering, demokratise-
ring og åbning af de europæiske samfund, som fører
frem til oplysningstiden.

Over et langt tidsrum indføres skolegangen i Euro-
pa: Hvor adelens og det rige borgerskabs sønner og
døtre stadig får privatundervisning i hjemmene, op-
rettes nu – på grund af statsmagtens og samfundets
stigende behov for uddannede undersåtter – latinsko-
ler for drenge i det 16. århundrede, og i det 18. århun-
drede begynder der at komme skoler for borgerska-
bets piger.

Denne alfabetisering af kulturen er et væsentligt
aspekt ved det, vi kalder oplysningen. Uden skriften
som ledemedie, ingen oplysning i den form, vi kender
den. Skriften er en yderst raffineret kode, som tillader
store mængder af information at blive oplagret på en
klar, samlet og logisk måde; den bliver i løbet af det 17.
og 18. århundrede det væsentlige medie til opbevaring
og videregivelse af kulturens viden, erindring og erfa-
ring (Assmann 1992; Giesecke 1991; McLuhan 1962;
Flusser 1997). I det 18. århundrede begynder skriften
for alvor at dominere over andre former for kommu-
nikation og præge perceptionen af verden (i de ud-
dannede kredse): Præstens mundtlige prædiken, kir-
kebilledernes fortællinger, gamle husråd, mundtlige
sagn, eventyr og fortællinger mister autoritet over for
den viden, man læser sig til, som er kodet af skriften,
og som klassificeres som ”fornuftig” og ”oplyst”. Den
gamle, ikke-alfabetiserede viden bekæmpes som over-
tro, folkemedicin, uvidenskabelige beretninger og lig-
nende. Det bliver moderne i borgerskabet (især blandt
kvinderne) at læse romaner og belærende, moralske
ugeskrifter, som f.eks. Joseph Addison (1672-1719) og
Richard Steeles (1672-1729) Spectator og Tatler fra 1709
og Johann Christoph Gottscheds (1700-1766) Ver-
nünftige Tadlerinnen fra 1725, og at skrive breve og
dagbøger, hvor det private liv italesættes gennem
skrift.

Ifølge Friedrich Kittler medfører alfabetiseringen
foruden opdragelsen til et fornuftigt, dydigt levned
som borger en omfattende psykologisering, intimise-
ring og historisering af individet (Kittler 1987). Detal-
jer fra det private følelsesliv og den individuelle histo-
rie kan nu fastholdes og videregives skriftligt med en
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langt større kompleksitet end hidtil. Det indre liv bli-
ver benævnt, ”oplyst” og fastholdt i dagbøger og lig-
nende. En differentieret, skriftpræget måde at tale om
mennesket på udfoldes, og diskursen om det frie,
individualiserede menneske med dets interessante,
dynamiske indre opbygges. Dette er en af forudsæt-
ningerne for den italesættelse af menneskerettigheder,
enkeltindividet og dets emancipation frem mod stadig
større frihed, som udgør en af oplysningstidens helt
store fortællinger (Lyotard 1982), og som udfoldes
parallelt med de politiske krav om demokrati, som
realiseres første gang i Den Amerikanske Uafhængig-
hedserklæring den 4. juli 1776 og Den Franske Revo-
lution i 1789.

Hvorledes denne skriftlige ”oplysning” af menne-
skets indre, følelsesmæssige tilstande blev et centralt
projekt i det 18. århundrede, og hvor problematisk det
samtidig var at opbygge holdbare skriftdiskurser til
formulering af en frisat, subjektiv identitet, skal her
diskuteres i forbindelse med brevet som medie og et af
det 18. århundredes berømteste litterære værker, den

unge Johann Wolfgang Goethes (1749-1832) brevro-
man Den unge Werthers lidelser fra 1774. Den nyitale-
sættelse af det indre, subjektive liv, som udvikles gen-
nem det 18. århundrede, og som ofte fortolkes som en
irrationel modoplysning, ses i dette perspektiv altså
som en effekt af den omfattende ”oplysning” af det
indre og ydre liv, som skriftkulturen producerer.

Goethes roman, som er et hovedværk inden for
den strømning, der i Tyskland kaldes ’Sturm und
Drang’, har følgende overordnede struktur: De føl-
somme, overstrømmende breve, som Werther skriver
til sin ven, samles og ordnes fornuftigt og kronologisk
og udgives af en fiktiv udgiver efter Werthers død i en
bog, skriftkulturens fornemste produkt. Romanen
leger altså med den for brevromanen typiske udgiver-
fiktion, der fremviser brevene som autentiske tekster
og dermed umiddelbare repræsentationer af det
følsomme, individuelle indre, mens bogen er det sted,
hvor de spredte brudstykker af et liv samles til et
skriftligt italesat hele.

Oplevelser fra Goethes eget liv fremhæves ofte som
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Fig. 1 Opfindelsen af bogtrykkerkunsten i 1452 blev af-

gørende for den følgende alfabetisering af den europæiske

kultur. Chodowiecki: Erfindung der Buchdruckerkunst,

1785. 

Fig. 2 Oplysningen blev set som lyset, der fordrev den

mørke middelalder. Chodowiecki: Aufklärung. 

Fig. 3 Bogen og højtlæsningen blev centrum i familiekred-

sen og var med til at udvikle og præge den moderne kerne-

familie. Chodowiecki: Titelvignette zu Cramers Unter-

haltungen, Berlin 1871. 
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baggrund for romanhandlingen: Hans forelskelse i
Charlotte Buff (1753-1828) i 1772 og i Maximiliane von
La Roche (1756-1793) i 1773, som begge blev gift til
anden side, og legationsråd Karl Wilhelm Jerusalems
(1747-1772) berømte selvmord på grund af håbløs
kærlighed til en gift kvinde. Vigtigere er det imidler-
tid, at Goethe med romanen skabte et fremragende lit-
terært udtryk for tidens diskurs om det moderne, alfa-
betiserede subjekt med dets indre komplicerede rørel-
ser. Denne tematisering af det komplekse følelsesliv
kan opfattes som både del af og kritik af oplysningen,
som et tidligt udslag af det, som Theodor Adorno
(1903-1969) og Max Horkheimer (1895-1973) kaldte
”oplysningens dialektik” (Horkheimer og Adorno
1969). Også andre fænomener i det 18. århundrede
viser, at det ”oplyste” 18. århundrede tilsyneladende
rummer mange modsigelser, f.eks. den stærke kritik af
rationalismen gennem en insisteren på fantasiens ret,
den gotiske traditions og trivialkulturens forkærlig-
hed for gyset og de dæmoniske sider af verden, den
pietistiske religiøsitet og inderlighedskultur og mes-

merismens popularitet. Spørgsmålet er, om sådanne
fænomener er udtryk for en ’modoplysning’, eller er
de en del af oplysningen?

På den unge Goethes tid ytrede den individualisti-
ske følsomhedskult i Tyskland sig blandt andet i den
radikale, præ-revolutionære bevægelse ’Sturm und
Drang’. Geniets ret til fri udfoldelse, det individualise-
rede menneskes søgen efter mening og autenticitet og
dets oprør mod alle snærende bånd såsom tidens for-
nuftkultur, regler for digtning og moral, familiemæs-
sige bindinger og lignende var den diskursive kon-
tekst, som de unge digtere befandt sig inden for. I dig-
tet Prometheus fra 1773 lader Goethe Prometheus
udbryde i sit opgør med Zeus: ” […] Har du ikke fuld-
endt alt selv / helligt glødende hjerte?” Og senere i dig-
tet: ”Her sidder jeg, former mennesker / i mit billede”.
Zeus, symbolet på alle metafysisk begrundede, men-
neskelige bindinger, er detroniseret, og menneskets
”gåen ud af den selvforskyldte umyndighed”, som Im-
manuel Kant (1724-1804) ti år senere definerede som
oplysningens projekt (Kant 2004), synes her formule-
ret digterisk. På samme måde kredser den unge Fried-
rich Schillers (1759-1805) dramaer, f.eks. Die Räuber
fra 1780, om det såkaldte ”kraftgenis” ret til ubetinget
frihed og selvrealisering.

Goethes Werther blev dog det værk, der fik den
største gennemslagskraft. Det fortæller om Werthers
frydefulde og smertelige kærlighed til Lotte, hans
”sygdom til døden” og hans sluttelige selvmord. Ro-
manen udløste en strøm af såkaldte ”Wertheriader” i
mange lande, f.eks. svarede den tyske oplysningsdigter
C.F. Nicolai (1733-1811) allerede i 1775 med parodien
Die Freuden des jungen Werthers, og digteren J.M.R.
Lenz (1751-1792) indledte i 1776 de mange Werther-
efterligninger med Der Waldbruder. Gennem hele det

499s k r i f t m e d i e  o g  b r e v k u l t u r

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:58  Side 499

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



19. århundrede inspirerede Werther til italesættelse af
det moderne subjekt med dets melankoli, tabserfaring
og søgen efter mening (’spleen’/’Weltschmerz’) –
f.eks. er Søren Kierkegaards (1813-1855) kendte titel
Sygdommen til døden et direkte citat fra Goethes
Werther. Jules Massenets (1842-1912) opera Werther fra
1892 udgør et højdepunkt inden for musikken. Men
også politisk har romanen kunnet (mis)bruges: I
Joseph Goebbels’ (1897-1945) melankolske ungdoms-
roman Michael fra 1928 anvendes Werther-traditionen
til et nationalsocialistisk vækkelsesbudskab. I Thomas
Manns (1875-1955) Lotte in Weimar fra 1940 parodieres
Werther så til gengæld. I det senere 20. århundrede har
DDR-forfatteren Ulrich Plenzdorf med Die neuen
Leiden des jungen Werthers fra 1972 brugt Werther-
myten til en individualistisk kritik af DDR-samfun-
det, og endnu i dag kan Werther inspirere, som når
den mest markante repræsentant for den unge mi-
grantlitteratur i Tyskland, Feridun Zaimoglu, i sin
kendte roman Liebesmale, scharlachrot fra 2002 ind-
fletter tydelige referencer til Werther i sin humoristisk-
groteske skildring af det unge, mandlige, utilpassede
individ og dets identitetssøgen. I Danmark er Johan-
nes Ewalds (1743-1781) Levnet og meninger (1774-78)
utænkelige uden inspirationen fra Goethes roman,
ligesom Frederik Sibberns (1785-1872) Efterladte breve
af Gabrielis fra 1826 tilhører Wertheriaderne.

Werther-feberen gav sig også andre udtryk i samti-
den: Werthers gule benklæder og vest dannede sam-
men med hans blå frakke mode i tiden; en Werther-

parfume (Eau de Werther) blev populær, silhuetter af
Lotte og Werther blev hængt op i mange saloner, og
Daniel Chodowieckis (1726-1801) billeder af deres
stormfulde samvær prydede vifter, dagbøger og mangt
et borgerligt the- og kaffestel. Sågar selvmordet skabte
mode, idet mange unge mænd – ifølge myten – i iden-
tifikation med Werther og iført Werther-kostume tog
deres eget liv. Hvor megen sandhed der ligger heri, er
stærkt omstridt, men frygten for, at bogen skulle
inspirere ungdommen til syndige selvmord, førte i
hvert fald til, at kirken fik gennemført et forbud flere
steder, blandt andet i København.

Goethes litterære figur Werther er blevet et af de
paradigmatiske udtryk for diskursen om det moderne
subjekt i den vestlige kultur. Werther ender med at
begå selvmord i en irrationel følelsesrus: Spørgsmålet
er så, om Werther samtidig kan kaldes ”oplyst”?

Det 18. århundrede 
som skriftens århundrede

Skriftens eksplosive udbredelse er som sagt en af de
afgørende forudsætninger for oplysningen. Den bliver
i det 18. århundrede det medie, som stadig mere kodi-
ficerer sansning, tænkning, følelser og fortællinger om
verden og subjekt – ligesom internettet begynder at
gøre det på helt anderledes måder i dag.

Det 18. århundredes dannede borger lever i et
skrift-univers, hvor litteratur, tidsskrifter, moralske
ugeskrifter, aviser, læsekredse, lånebiblioteker, forlag
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osv. har høj prestige. Dette er en afgørende faktor i
udbredelsen af rationalismens teorier om fornuften
som det privilegerede organ i mennesket, samt for
udviklingen af en diskuterende, politisk offentlighed
på nationalsprogene og diskursen om den myndige og
moralske borger. Læsningen af bogen sker individuelt,
og fortolkningen dannes individuelt i læserens eget
hoved – nu ikke længere doceret fra en prædikestol
eller et kateder. At udbredelsen af skriften og læsnin-
gen derfor er med til at fremme individualiseringen 
og løsrivelsen fra autoriteterne formulerede allerede
Martin Luther (1483-1546), der i sin Von der Freyheit
eines Christenmenschen fra 1521 fremhæver hvert
enkelt menneskes ret til selv at læse og fortolke Bibe-
len. Når det enkelte menneske i sit eget hjem læser i sit
eget eksemplar af Luthers bibeloversættelse, mister
den kirkelige fortolkning sin autoritet som formidler
mellem Gud og menneske, og denne privatisering af
fortolkningen af Bibelen og alle de andre kanoniske
skrifter er en blandt mange faktorer i den individuali-
serings- og sekulariseringsproces, som for alvor slår
igennem i det 17. og 18. århundrede. Hermed åbnes op
for den grundlæggende tvivl om det feudale samfunds
religiøse og verdslige ”sandheder”, som bliver afgøren-
de for den europæiske sekulariseringsproces. Denne
tvivl formuleres i den tyske digter Gotthold Ephraim
Lessings (1729-1781) berømte udsagn om ”sandheden”
fra 1777 på følgende måde: ”Hvis Gud i sin højre, luk-
kede hånd holdt al sandhed og i sin venstre den eneste,
altid vågne drift efter sandhed, men med den tilføjelse,

at jeg altid skulle fejle, og hvis han så sagde til mig:
Vælg!, så ville jeg ydmygt kaste mig ind i hans venstre
hånd og sige: ”Fader, giv!”. Den rene sandhed er jo alli-
gevel kun for dig alene!” (Lessing 2004).

Århundredets oplyste, enevældige stater opbygger
skolevæsen, administration, fattigvæsen, hær, politi,
infrastruktur og justits og harmoniserer mål, vægt,
penge osv.; dette har som sin forudsætning, at papir er
billigt, at skrevne dokumenter er tilgængelige i mange
eksemplarer, og at borgerne lærer at læse og skrive.
Denne tendens begyndte for alvor i Ludvig XIV’s
(1638-1715) Frankrig, og nåede et højdepunkt i perio-
den 1740-1780 med den hårde, oplyste enevælde i
Preussen under Frederik den Store (1712-1786), som
nok var det største administrative geni blandt tidens
magthavere og samtidig en stor kender af og beundrer
af den franske oplysningskultur.

Oplysningens hovedprojekt, Den store franske
encyklopædi, som blev udgivet af Denis Diderot (1713-
1784) og Jean d’Alembert (1717-1783) mellem 1751 og
1765, skulle samle al verdens viden og gøre den offent-
ligt tilgængelig i bogform. Dette storstilede oplys-
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Fig. 4 “Werther-feberen” ytrede sig i mange små daglige

fænomener, som her en vifte med Werther-motiver.

Chodowiecki: Fächerblatt. 

Fig. 5 I 18. årh. udkom en strøm af følsomme underhold-

ningsromaner, som især henvendte sig til et kvindeligt

publikum og var med til at udvikle fortællingen om kvin-

den som den følsomme pol i hjemmet. Chodowiecki:

Lesendes Mädchen. 
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ningsprojekt udtrykte en dybtgående sekularisering af
den europæiske viden, idet Encyklopædien er præget af
verdslige diskurser. Dette affødte store kampe. På krav
fra kirken blev den flere gange undervejs forbudt af
den statslige censur og i 1759 sat på indeks over for-
budte bøger af pave Clemens XIII (1693-1769).

I det her valgte medieperspektiv er det interessant,
at Encyklopædien blev konciperet som et bogprojekt –
noget der for ældre mennesker i dag virker indlysen-
de, men som for rutinerede brugere af internettet
langtfra er en selvfølge, idet viden i nutiden ikke læn-
gere primært organiseres efter skriftens lineære prin-
cipper. Encyklopædien er alfabetisk ordnet og har som
formål at ”samle de på jordens overflade spredte
kundskaber, at fremstille det almene system i disse
kundskaber og levere det videre til de mennesker, der
kommer efter os”, som Diderot skriver i artiklen
Encyklopædi. At gøre bogen til oplysningens dannel-
sesmedie er altså en del af projektet: Tidligere tiders
måder at lagre informationer på – f.eks. gennem
mundtlighed, ikonografi, raritetskabinetter, prædike-
ner, myter og traktater – opleves åbenbart som ana-
kronistiske og usammenhængende og skal nyordnes
efter skriftkodens måde at skabe fornuftig viden på.
Den spredte viden skal samles (som bogen gør det
rent fysisk), alfabetiseres, ordnes efter et system og i
bogform opbevares for eftertiden. Encyklopædien var

naturligt nok et projekt, som tidens førende bogtryk-
kere og boghandlere tog levende del i.

Før det 18. århundrede blev kulturens identitetsgi-
vende kernefortællinger i vid udstrækning formidlet
gennem billeder – i hvert fald til de brede lag af befolk-
ningen (mens eliten læste og diskuterede lærde, latin-
sprogede værker). Kalkmalerierne er et illustrativt
eksempel på, hvorledes kirkens lære formidles ikono-
grafisk og statisk. Med skriften skabes og udbredes
identitetsfortællinger, som er mere dynamiske, frem-
adrettede og foranderlige fortællinger end de ube-
vægelige billeders udsagn. Lessings berømte skelnen
mellem billedets ’nebeneinander’ [vedsidenafhinan-
den] og litteraturens ’nacheinander’ [efterhinanden] i
Laokoon fra 1766 er et kendt eksempel på, hvorledes
den nye medievirkelighed og dens følger for percepti-
on og verdensfortolkning beskæftigede datiden.
Horats’ (65-8 fvt.) gamle ’ut pictura poesis’-princip
(”som skriften således digtningen”), som så billedets
og skriftens perceptionsformer som principielt ens,
opløses i det 18. århundrede under indflydelse af skrif-
tens sejrsgang, og man begynder nu, som Lessing, at
opleve de to perceptionsformer og de to mediers for-
tællinger om verden som forskellige.

Denne skriftliggørelse af de moderne vestlige sam-
fund, som mediefilosoffen M. McLuhan (1911-1980)
kalder Gutenberg-galaksen efter opfinderen af bog-
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Fig. 6 Som led i moderniseringen af

de europæiske samfund og opbygnin-

gen af de moderne nationalstater

udbyggedes skolevæsenet – som her i

Frederik d. Stores Preussen.

Chodowiecki: Die Begrüssung der

Mutter im Schulzimmer.

Fig. 7 Den enevældige hersker op-

byggede med hård hånd den moder-

ne, centraliserede stat. Det miltære

princip gennemtrængte i Preussen

samfundets mange institutioner.

Chodowiecki: König Friedrichs II.

Wachtparade in Potsdam, 1777. 
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trykkerkunsten i Mainz 1452 (McLuhan 1962), er en
del af og en afgørende forudsætning for de foran-
dringsprocesser, som i løbet af 200-300 år ændrer den
middelalderlige, religiøs-feudale kultur til det, vi i dag
kalder oplysningskulturen. Ifølge McLuhans teser kan
opblomstringen af så forskellige fænomener som den
moderne nation, den formal-logiske tænkning, mate-
matikken, justits, videnskab, handel, litteratur, sprog
med mere føres tilbage til den tekniske revolution, der
skete med bogtrykkerkunstens opfindelse. At definere
et direkte årsags-virkningsforhold er nok forenklet,
men det er givet, at skriftens udbredelse har haft af-
gørende betydning for moderniseringen, demokrati-
seringen og verdsliggørelsen af Europas kultur.

For mediefilosoffen Vilém Flusser (1920-1991) kan
lagring og videregivelse af informationer – ligesom for
McLuhan – ikke være ”ren”. Verden er altid kodificeret
og aldrig uformidlet, idet den uundgåeligt opleves og
erkendes inden for en given kode eller et sæt af koder –
billedets, mundtlighedens, kropskodens, skriftens, de
moderne teknobilleders kode. Disse opbevarer kultu-
rens informationer på forskellige måder og præger
menneskets tænkning og sansning forskelligt (Flusser
2002). Siden skriftens opfindelse i vort kulturrum
omkring 900-800 fvt. har skrift og billede konkurreret
om at være den prægende kode, en kamp som skriften
vandt, da bogtrykkerkunsten blev opfundet, men som

den i dag atter er ved at miste med udviklingen af det
digitale medie, som kan producere alle mediemæssige
udtryksformer gennem samme digitale kode.

Skriftens kode er lineær og betyder ifølge Flusser
en retning væk fra verden; det er en abstrakt, fremad-
rettet og raffineret kode, som ordner kulturens infor-
mationer som processer og historier, og som betyder
en desakralisering af verden i forhold til det ”magiske”
billedes fortællinger. Den dominerende repræsentati-
on bliver med skriften usanseligere, lineariseret og
historiseret – også de fortællinger der skabes om men-
nesket.

Når postmodernismen i slutningen af det 20. år-
hundrede betegner oplysningens store fortællinger
om emancipation og frihed som løgn, som den fran-
ske filosof Jean-François Lyotard (1924-1998) – blandt
andet under henvisning til Auschwitz – gør, er dette
også et udslag af, at skriftkulturens lineære tænkning
og store sammenhængende udviklingsfortællinger er
ved at tabe betydning i nutiden. I forlængelse af
Lyotard formulerer den tyske forfatter Hans Magnus
Enzensberger i vanlig provokerende stil i essayet Lob
des Analphabetentums (Enzensberger 1988) sågar den
tese, at alfabetiseringen af Europa i virkeligheden
betyder anti-oplysning, ufrihed, fordummelse og
manipulation af masserne. Over for sådanne tilkende-
givelser står filosoffen Jürgen Habermas’ fastholden
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ved oplysningsprojektet, som for ham er ufuldstæn-
digt og skal føres til ende, så det omfatter hele den
menneskelige kommunikation og fællesskabernes
indbyrdes forhold (Habermas 1988). Diskussionen
om oplysningen er på ingen måde afsluttet.

Brevet som kommunikationsmiddel

At alfabetiseringens udbredelse også er en afgørende
forudsætning for, at der i det 18. århundrede opstår en
ny, ”moderne” måde at tale om mennesket på, er, når
man anlægger et medieperspektiv, et af de centrale
temaer i Goethes Den unge Werthers lidelser. At værket
er affattet som en brevroman, gjorde det yderst
moderne dengang, hvor brevet var datidens ”hotte”
medie, som på det brede publikum virkede lige så
fascinerende og åbnende for individets kommunikati-
onsradius som nutidens sms-er. Og ligesom nutidens
sms-kultur eksperimenterer med nye koncepter for
subjekt og identitet, gjorde datidens brevkultur det
også.

Brevet var naturligvis ikke en ny opfindelse. Alle
højtudviklede, kendte samfund har haft forskellige
former for fjernkommunikation til understøttelse af
den centrale administration, f.eks. havde oldtidens
Kina, Egypten, Babylon og Rom veludbyggede post-
væsener. I middelalderens Europa begynder man at
anlægge postveje mellem byer og klostre omkring 700,
og fra det 12. århundrede, hvor handelen blomstrer op,
sker der en udvikling af kurér- og budvæsenet. Denne

vigtige infrastruktur får stor betydning for opbygnin-
gen af det moderne Europa. Et tidligt eksempel herpå
er, at en reformator som f.eks. Luther ikke ville have
fået samme gennemslagskraft uden de forbedrede
kommunikationsforhold, herunder især de vigtige
étbladstryk, som blev hængt op på kirkedøre og mar-
kedspladser.

Samtidig med at de centraliserede territorialstater
opstår, grundlægges et postvæsen i de forskellige lande
fra omkring 1500. For eksempel overdrager de tysk-
østrigske habsburgere i 1495 administration og opbyg-
ning af et avanceret postsystem til adelsfamilien von
Taxis som et arveligt len, og i 1624 oprettes det danske
postvæsen af Christian IV (1577-1648) – samtidig med
at Børsen, handelens centrum, bygges.

Indtil slutningen af det 17. århundrede benyttes
postryttere, men først da man omkring 1680 tager
postvogne og diligencer i brug, bliver kommunikation
pr. post økonomisk overkommelig for større dele af
befolkningerne. Interessen for at skrive breve eksplo-
derer derfor i løbet af det 18. århundrede, og brevet
bliver genstand for mange teoretiske og didaktiske
overvejelser.

Brevteori i det 18. århundrede

Brevskrivning er som sagt en gammel kommunikati-
onsform. I de romerske retorikskoler var den en del af
talekunsten, og denne tradition videreføres af den
kristne kirke, hvis administration gradvist udbreder
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Fig. 8 Postdiligencen kører her ind gennem

Brandenburger Tor – forløberen for Berlins

berømte vartegn. Under den oplyste enevælde

udbyggedes og billiggjordes postvæsenet, og

det blev tidens store mode at skrive breve og

brevromaner. Chodowiecki: Das Branden-

burger Tor in Berlin, 1864. 

Fig. 9 Gennem bl.a. brevskrivningen ud-

viklede det 18 årh. borgerskab den moderne

subjektivitet og individualitet. Chodowiecki:

Le Menage. 
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de latinske epistelbøger, som var samlinger med ek-
semplariske mønsterbreve til brug for de kirkelige
skrivere, over hele Europa. Renæssancehumanisterne
viderefører den romerske brevtradition og skaber
med det lærde privatbrev på latin en slags internatio-
nalt, skriftligt samtaleforum til udveksling af filosofi-
ske og moralske tanker – en kommunikationsform,
som Luther og hans tid overfører til folkesprogene.

Den normative, retoriske tradition forbliver for-
pligtende for brevskrivningen indtil ca. 1700. På denne
tid, begyndende i England og Frankrig, formuleres
idealet om naturlighed. I Tyskland er fortaleren herfor
først og fremmest Christian F. Gellert (1715-1769), som
i afhandlingen Briefe, nebst einer praktischen Abhand-
lung von dem guten Geschmack in Briefen fra 1751 gør
naturlighed, god smag, lethed og ’simplicité’ til krite-
rier for god brevkunst. Men selv om stilen skal være
naturlig, skal den samtidig være formet. Naturlighed
og retorisk formning er endnu ikke modsætninger.
Selv om brevet udtrykker private forhold og følelser,
skrives det ifølge Gellert altid med henblik på offent-
liggørelse, det vil sige, det er en kommunikationsform
mellem det private og det offentlige.

Både i sin brevskole, i afhandlinger og i romanen
Leben der schwedischen Gräfin von G… fra 1750, som
blev uhyre populær, giver Gellert konkrete eksempler
på det nye, naturlige brevideal, idet han indføjer en
lang række mønstrebreve: Et kærlighedsbrev, et af-
skedsbrev, et trøstende brev fra en præst osv. Som
læser får man det indtryk, at hele den følsomme ro-
manhandling i Richardsonsk stil først og fremmest er
skabt for at danne ramme om disse breve.

Idealet, at brevet efterligner den dannede samtale,
skaber en talemodus, som med Niklas Luhmanns
(1927-1998) begreb ”imiterer interaktion mellem nær-
værende”, men under afstandens og fraværets betin-
gelser (Luhmann 1993). Den er med andre ord en dis-
kursform, der viderefører den orale kommunikations
strukturer under skriftens betingelser, og brevroma-
nen kan ses som en genre, der på én gang raffineret
udnytter den orale og den litterale kommunikations
strukturer.

Senere i det 18. århundrede forlades det retoriske
paradigme for brevskrivningen. Dette kan ses som et
tydeligt skift i f.eks. den unge Goethes breve. Hvor han
under indflydelse af sin beundrede lærer Gellert ved

universitetet i Leipzig skrev konventionelle mønster-
breve, opgiver han snart idealet om den dannede,
mundtlige samtale og udvikler en litteral brevstil, hvor
den individuelle originalitet er bestemmende for
udtrykket i modsætning til normativiteten. I begyn-
delsen skriver Goethe således mange breve på fransk i
den klassicistiske, dannede stil, men fra 1767 begynder
det tyske sprog at dominere. Indholdet bliver mere
privat, og stilen inspireres af pietismens subjektivisti-
ske bekendelseslitteratur. Efter mødet med Johann
Gottfried Herder (1744-1803) i Strassburg 1770-71 præ-
ger geniæstetikkens diskurs med dens drøm om sand-
hed, originalitet og autenticitet i det digteriske udtryk
Goethes breve. Naturlighed og formethed opleves nu
som modsætninger, og den subjektive følelse udnæv-
nes til erfarings- og erkendelsesorgan, samtidig med
at idealet om den gode smag og den mundtlige samta-
le fuldstændig er forsvundet.

Goethes brevkunst er nu blevet endegyldigt skrift-
kulturelt formet. I den ejendommelige, tidstypiske
brevveksling med Auguste Gräfin zu Stollberg (1753-
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1835) ser vi de typiske træk udfoldet: Det er – modsat
den retoriske tradition, hvor mundtligheden og sam-
været var forbilledet – nu udelukkende skriftlig kom-
munikation på afstand; de mødes aldrig, hvilket for-
modentlig virker stærkt befordrende på den intime og
ekstatiske brevstil. Brevene har det projekt at skabe
fiktion om overvindelse af denne afstand – i skriften. I
konvulsiviske sprogudfoldelser, som minder stærkt
om Werther-romanen, skabes en lang række nærheds-
metaforer til overvindelse af brevets uundgåelige
afstand. Igen og igen nævnes mødets umulighed, og
afstanden pointeres lystfuldt. Det fysiske fravær, af-
standen mellem afsender og modtager, den større
abstrakthed og det, som Flusser kalder ”bevægelsen
væk fra verden”, som er skriftkodens modus, er altså
nu bestemmende for Goethes ”geniale” brevstil.
Denne såkaldte ”postalske dialektik” af nærvær og fra-
vær (Derrida 1979) er med til at udvikle en differentie-

ret, flerstemmig og ambivalent udsigelsesform, som
har været en vigtig faktor i den uddifferentiering af
fortællingen om det menneskelige indre, den indøvel-
se i individualisering og i kommunikation på afstand,
som foregik i tidens brevkultur.

Brevromanen

Til 1700-tallets brevkultur hører også brevromanen,
som blev en af århundredets store fornyelser inden for
litteraturen. Samuel Richardsons (1689-1761) Pamela
(1740) og Clarissa (1748) indledte genren med en
stærkt følsom, men stadig klassicistisk brevstil i over-
ensstemmelse med de gellertske idealer, og århundre-
det igennem blev der skrevet en strøm af brevroma-
ner. Her indoptog og udnyttede litteraturen struktu-
rerne fra brevmediet, som tillod individerne at udvide
deres kommunikationsradius og eksperimentere med
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ambivalensen af fjernhed og nærvær på en hidtil
ukendt måde. Brevromanen åbnede tillige op for leg
med fiktiv autenticitet og med den dokumentariske
gestus gennem en udgiver- og manuskriptfiktion.
Dette betyder en kompleksificering af romanens nar-
rative muligheder. Det paradigmeskift, der fandt sted 
i brevteori og -form fra en retorisk-normativ til en
genipræget stil, og som ses i Goethes ungdomsbreve,
kan aflæses af brevromanens udvikling fra Richard-
son og Gellert til Goethes Den unge Werthers lidelser.
Meget taler for, at dette skift kan forstås som et kultu-
relt ryk i retning af større alfabetisering og skriftkultu-
ralitet – et ryk, som fik den mundtligt-retorisk funde-
rede tradition til at virke gammeldags og utidssvaren-
de på datidens lidenskabelige brevskrivere.

Den unge Werthers lidelser

”Lad bogen være din ven”, skriver den fiktive udgiver i
sit forord i Goethes ungdomsroman Den unge Wer-
thers lidelser fra 1774, som med ét slag gjorde ham
kendt i hele Europa. På førsteudgavens titelblad ses
Chodowieckis stik, der forestiller en skrivepult med
opslået bog, papir og pen.

Werther-figuren vises allerede hermed indlejret i
Gutenberg-galaksens skriftunivers. Hans første sæt-
ning lyder: ”Hvor glad jeg er for, at jeg er væk!”
Werther præsenteres som befriet for alle bindinger (til
moderen, vennen, samfundet …), men sætningen kan
også forstås på den måde, at han som litteraliseret
brevskriver har realiseret afstanden fra verden, at han
bruger sprog på afstand. Denne interaktion mellem
ikke-tilstedeværende, som gennem skriftmediet be-
gynder at præge tænkningen i det 18. århundrede, an-
slås i den første sætning som en central præmis for
hele bogens udsigelse: Werther er fundamentalt ”væk”.

Som reaktion på denne afstand intensiverer brevene
fiktionen om nærvær ved ofte at nærme sig en mono-
logisk dagbogsform uden adressat og afsender. Brev-
mediets to poler, afstand og nærvær, optræder som
strukturerende for store dele af romanen.

At Werther er det, som Derrida kalder et ”postalsk
subjekt” (Derrida 1979), altså indlejret i skriften og
dens diskurser, kommer til udtryk igen og igen: I
romanens første del bærer Werther altid ”sin Homer”
hos sig; i anden del erstattes Homer af den dystre
Ossian som Werthers følgesvend, og han oversætter
Ossian og læser op af den for Lotte. Werther og Lotte
læser og taler om bøger; romanens figurer låner bøger
af hinanden og på lånebiblioteket, læser dem alene
eller sammen med andre, udveksler små skrevne med-
delelser, skriver breve ved skrivebordet, roder i papirer
osv. Werther skriver om det at skrive breve, og den fik-
tive udgiver redigerer i de efterladte breve, samler
skriftlige dokumenter, små beskrevne papirlapper om
og af Werther, for – ligesom i det encyklopædiske pro-
jekt – at samle dem i en fornuftig orden og udgive dem
i bogform. Brevromanen giver sig til kende som redi-
geret og konstrueret skriftlig fortælling om et liv, og
verden og individet kommunikeres og perciperes gen-
nem den alfabetiske kode.

Den med rette berømte tordenvejrsscene er et
talende eksempel herpå. Werther og Lotte træder hen
til vinduet:

”Hun så mod himlen og på mig, jeg så hendes øjne fyldt med

tårer, hun lagde hånden på min og sagde: ’Klopstock!’ – Jeg

huskede straks den herlige ode, som var i hendes tanker, og sank

hen i den strøm af følelser, som hun med dette løsen udgød over

mig” (Goethe 1963 s. 27).

Lotte og Werther mødes her i en fælles reference til en
tekst, digteren Friedrich Klopstocks (1724-1803) ode,
som i det afgørende øjeblik skyder sig ind mellem
dem. De forenes – ikke fysisk, men i en fælles oplevel-
se af et digt. Forelskelsens nærværsoplevelse formule-
res som et citat, som oven i købet ”huskes” af Werther,
det vil sige på afstand. Begge elsker og forguder
Klopstock i dette øjeblik – ikke hinanden: ”Ædle!
[Klopstock] Havde du blot set forgudelsen af dig i
dette blik”. Kærlighedens øjeblik er skriftmedialt for-
midlet, og liv er blevet lig lekture.
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Fig. 10 Goethes ungdomsroman om Werthers følsomme

og ulykkelige kærlighed til Lotte blev tidens absolutte 

bestseller. Chodowiecki: Lotte og Werther. Illustrationer

til Goethes Leiden des jungen Werther. 
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Også de berømte, lange sætningskonstruktioner
når … når … når … så, som anvendes første gang i
brevet fra 10. maj og gentages flere gange i romanens
forløb, viser, hvorledes Werther tænker og skriver gen-
nem den alfabetiske kode med dens lineære tidslig-
hed. Selve subjektiviteten er blevet tidsliggjort: I bre-
vet af 26. maj formulerer Werther længslen efter, at
”geniets strøm skal komme brusende ind” og ryste alle
bestående, statiske forhold. Denne revolutionerende
skriftliggørelse af subjektet kan ses som en væsentlig
side af datidens genikult; den betyder en bevægelse
væk fra verden, som Flusser skriver; den umuliggør
oplevelsen af nu’et og afføder hos Werther en længsel
efter tegningens kendte, statiske repræsentationsform.
Dette fravær af nærvær er ligeledes et af hovedtemaer-
ne i Goethes Faust (afsluttet 1832), idet genstanden for
væddemålet mellem Faust og Mefistofeles og det, som
initierer hele handlingen, er Fausts forbud mod at
dvæle i ”øjeblikket”. Werther er som Faust et barn af
Gutenberg-galaksen, og hans breve har, som Goethes
egne breve fra omkring 1772-1774, fuldstændig adapte-
ret skriftens ’nacheinander’ med alle dens muligheder
og kvaler.

Den unge Werthers lidelser tematiserer endvidere, i
hvor høj grad alfabetiseringen begynder at fortrænge
andre repræsentationsformer: En hel vifte af ikke-
skriftkulturelle repræsentationsformer skildres: Lottes
talende, sorte øjne, hendes og Werthers uendelige
strømme af tårer, dansen, sangen, mundtlige deklama-
tioner, tegninger osv. Fælles for dem er, at de alle mor-
tificeres af de læsninger, Werther lægger ind over dem.
I dansescenen ses f.eks., hvorledes dansens kropslige
nærvær i Werthers brev beskrives på afstand, idet han
gennem den indskudte henvendelse til modtageren
eksplicit gør opmærksom på, at han i dette øjeblik ikke
danser, men skriver om dansens frydefulde øjeblik i et
brev – hvorved dens berusende øjeblik forsvinder:

”Jeg var ikke mere et menneske. At holde det elskeligste væsen i

armene og flyve omkring med hende som vinden, så alt

omkring os forsvandt, og – Wilhelm, for at være ærlig, så …”

(Goethe 1963 s. 25).

Werther er både digter og maler – som Goethe selv.
Men også her ser vi, hvorledes skriften gennem hans
brevbeskrivelser lægger sig ind over tegningerne, hvis

statiske ’nebeneinander’ opleves som uforeneligt med
den litteralt-dynamiske italesættelse af verden og indi-
vid. Flere gange beskrives, hvorledes Werther søger
rum uden for skriftens urolige og dynamiske repræ-
sentationsform, men hvorledes tegneaktiviteten for-
trænges af skriften; tegningernes statiske fortællinger
opleves af Werther som idylliske udtryk for en hel,
enkel og ”oprindelig” verden, men også som gammel-
dags, mens den skriftlige udtryksform fremstår som
den vitale og moderne – og som den adækvate repræ-
sentation af det dynamiske, individualiserede subjekt.

Werther begår til slut i romanen selvmord – iført
den blå frakke og den gule vest, som blev så berømte i
tiden: ”Han lå afkræftet på ryggen op mod vinduet,
var fuldstændig påklædt, med støvler på, i den blå
frakke med gul vest” (Goethe 1963 s.124). Det skaben-
de geni ligger tilbage som livløs klædedragt, som
maske og tekstfigur. Hans drøm om autentisk nærvær,
som er blevet formuleret romanen igennem, vises som
illusorisk; hans bevægelse væk fra verden og ind i
skriften er fuldført. Det sidste, Werther gør før selv-
mordet, er at skrive afskedsbreve og bladre i gamle
breve; han dør siddende ved skrivebordet, skriftkultu-
rens alter, og efter hans død finder de forfærdede ven-
ner en opslået bog: Lessings drama Emilia Galotti fra
1772, den bog om et selvmord, som udløste voldsom-
me debatter i tiden. Selv selvmordet vises i Goethes
brevroman som skriftligt medieret.

Men hvorledes forholder denne højspændte, irra-
tionelle og subjektivistiske fortælling om ulykkelig
kærlighed og deraf følgende selvmord sig til oplysnin-
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gens idé om det emanciperede, fornuftige og myndige
menneske? Werther kan jo næppe kaldes oplyst og
myndig i almindelig forstand – snarere tværtimod.
Skal man opgive at forstå et sådant litterært værk –
ligesom de mange andre mere irrationelle fænomener
i tiden – inden for rammerne af oplysningens for-
nuftsbegreb, eller skal det ses som en del af Adorno og
Horkheimers ”oplysningens dialektik”? Ødelægger et
ekstremt værk som Den unge Werthers lidelser efterti-
dens forsøg på at skabe en samlende fortælling om
”oplysningen” som en epoke i den europæiske kultur-
historie? 

Set ud fra det valgte medieperspektiv kan en for-
tolkning af Den unge Werthers lidelser og dens forhold
til begrebet oplysning se således ud: Werthers tænk-
ning, følelser og verdensperception er, som vist, kodi-
ficeret af skriftmediet. Han fremstår som det indivi-
dualiserede, brevskrivende og læsende menneske i en
af-sakraliseret verden, hvor fortolkningen af identitet
og mening med livet ikke er givet af højere instanser,
men – ligesom fortolkningen af de bøger han læser –
skal formuleres af individet selv. Den skriftkulturali-
tet, som også symboliseres af brevet og brevromanen,
er blevet Werthers kode til at forstå og tale om verden.
Og denne kode har – viser romanen – endnu ikke for-
muleret bærende, identitetsskabende fortællinger.
Den altomfattende skriftlige italesættelse og ny-dis-
kursivering af det menneskelige liv, som er en del af
oplysningen, sker usamtidigt, og det menneskelige
følelsesliv og behov for identitetskoncepter er det mest
detaljerige, modsætningsfyldte og uregerlige. Wer-

thers indre er kaotisk, fordi overbevisende, kulturelle
koncepter for de afgørende ting i det oplyste, indivi-
dualiserede menneskes eksistentielle liv mangler: For
familierelationerne, hvor faderen betegnende nok er
død og moderen langt borte; for kærlighed og ægte-
skab, hvor fortællingen om den romantiske, menings-
skabende kærlighed kun lige er i sin vorden, og for
meningen med livet, som med sekulariseringen er ble-
vet et verdsligt, individuelt anliggende.

Werther er ved romanens begyndelse ”alene”, det
frisatte individ, der har forkastet alle hidtidige fortolk-
ninger af livet og metaforisk set er blevet faderløs, som
det udtrykkes direkte i brevet af 30. november: ”Fader,
som jeg ikke kender”. Han er med andre ord ”gået ud
af den selvforskyldte umyndighed”, som Kant i 1783
formulerede det i sit berømte essay Svar på spørgsmå-
let: Hvad er oplysning?:
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Fig. 11 Skrivechatollet blev – sammen med klaveret – det

centrale møbel i den borgerlige familie. Herfra flød strøm-

men af breve. Chodowiecki: Werthers chatol. Illustration

til Goethes Leiden des jungen Werther. 

Fig. 12 Selvmorderen Werther ligger ved siden af sit 

skrivechatol, hvorpå der ligger en opslået bog om et andet

af tidens berømte selvmord: Lessings drama Emilia Galotti

(1772). Chodowiecki: Werthers død. Illustration til

Goethes Leiden des jungen Werther. 
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”Oplysning er menneskets gåen ud af den selvforskyldte umyn-

dighed. Umyndighed er den manglende evne til at betjene sig af

sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne

umyndighed, hvis årsagen til den ikke er mangel på forstand,

men på beslutsomhed og mod til at betjene sig af den uden en

andens ledelse. Sapere aude! Hav mod til at betjene dig af din

egen forstand! er altså oplysningens valgsprog” (Kant 2004 s. 9).

Denne ofte citerede, beundrede definition på det oply-
ste individ problematiseres imidlertid af Kant selv –
hvad der er mindre kendt – lidt senere i essayet, hvor
han beskriver det farlige tomrum, som det frisatte
individ befinder sig i – Werthers diskursive tomrum,
kunne man sige:

”Den der eventuelt kastede dem af [: umyndighedens fodlæn-

ker], ville alligevel kun foretage et usikkert spring over selv den

smalleste grøft, fordi han ikke er vant til den slags fri bevægelse.

Derfor findes der kun få, for hvem det er lykkedes at vikle sig ud

af umyndigheden ved egen bearbejdning af deres ånd og samti-

dig at bevare en sikker gang” (Kant 2004 s. 10).

Denne betænkelighed ved den totale frisættelse af
individet får Kant til at plædere for ”orden” som en
nødvendighed, og som lydig, preussisk borger finder
han denne orden realiseret i Frederik den Stores oply-
ste, enevældige stat.

Werther derimod forkaster med selvmordet al
orden. At selvmordet står som slutstenen på processen
kan lede os til en fortolkning af romanens udsagn:
Selvmordet var dengang forbudt af den verdslige
øvrighed og fordømt af kirken som en synd. For
’Sturm- und Drangs’ revolutionære individualister
blev det det ultimative symbol på forkastelsen af de
hidtidige århundreders fortællinger om menneskets
identitet. På denne tid forstummer kirkens, lavets,
standens og slægtens førmoderne, sociale fortællinger,
som definerede subjektet efter alder, stand, køn, dragt
og adfærd. Også andre gamle identitetsfortællinger,
som var formidlet gennem en statisk, overindividuel
ikonografi, dør ud, som f.eks. læren om de fire tempe-
ramenter, horoskopernes og astrologiens beregninger
af planet- og stjernekonstellationer ved fødslen samt
læren om kropsvæskerne. Disse førmoderne symboli-
seringer af det menneskelige liv får allerede omkring
renæssancen konkurrence fra sekulære, dynamiske

fortællinger om menneskelivet. Montesquieus (1689-
1755) essay om døden (i Essais fra 1580), hvor alle krist-
ne symboliseringer såsom paradis, helvede, djævel og
skærsild er fraværende, er et overbevisende eksempel
på, at den nyere tid skaber verdslige, ”oplyste” fortæl-
linger om de sociale og eksistentielle forhold, som
hidtil havde været forklaret religiøst. Dette sker hos
Montesquieu betegnende nok i et ’essay’, en genre,
som sammen med den moderne roman er født af
skriftkulturen og indeholder skriftkulturens dynamik,
foranderlighed, flerstemmighed og dermed tvivl.

Det 17. og 18. århundredes nye virkelighed kræver
andre fortællinger om mennesket: Om social bevæge-
lighed, politisk og etisk frihed, individualisme, udvik-
ling og vækst, det indre menneskes individuelle og dif-
ferentierede beskaffenhed. Og dem kan skriften med
dens abstrakte, fremadrettede og anti-statiske kode
levere.

At Werther må gå til grunde skyldes, set i dette per-
spektiv, det diskursive tomrum, figuren vises indlejret
i. Romanen demonstrerer, hvorledes den oplyste, af-
sakraliserende skriftkultur, som strukturerer Werthers
tænkning og perception, arbejder på at formulere gyl-
dige, meningsgivende fortællinger om det frie, mo-
derne subjekt – denne besværlige størrelse – men te-
matiserer samtidig, hvor kompliceret det er, og hvor
ofte det mislykkes. Det forvirrede subjekt længes efter
en holdbar identitetsfortælling, men forbliver ube-
nævnt: ”Jeg ved ikke, hvorledes jeg skal udtrykke mig –
alt svømmer og vakler” (24. juli) og er som et ”indre,
ukendt raseri” (12. december). Romanen gennemspil-
ler en hel række udkast til identitetsskabende fortæl-
linger: Om kærligheden, naturen, folket, den patriar-
kalske fortid, den uskyldige barndom, kunsten – dis-
kurser som alle bliver meningsskabende mytologier i
det moderne (Frank 1982), men som endnu ingen
overbevisende kraft har og derfor forkastes af Wer-
ther. Den store skriftkulturelle identitetsfortælling er
endnu ikke skabt, og Werther må symbolsk gå til
grunde. Uden gyldige identitetskoncepter opleves ver-
den som kaos, uden ”fornuft”, og individet som ikke-
eksisterende, hvad selvmordet i denne læsning kan ses
som symbol på.

Først med den store roman fra hans idealistiske
periode, Wilhelm Meisters Lehrjahre fra 1796, lykkes
det Goethe at skabe en fortælling, som bliver paradig-
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matisk for hele det følgende århundredes skriftkultur,
nemlig dannelses- og udviklingsfortællingen. Denne
bærer alle skriftkodens mærker: lineariteten, den
fremadrettede dynamik, abstraktionen, den sammen-
hængende narration, den orden og sammenhæng,
som bogen og skriften nu skaber i de mange, disparate
og modstridende informationer om individet. Den
orden, som Kant efterlyste, og som udgiveren i
Werther forsøgte at skabe af den indre uorden, er nu i
Wilhelm Meister blevet til en altstrukturerende orden,
til den nye, overbevisende fortælling om det moderne,
alfabetiserede subjekt: Tårnselskabet samler alle trå-
dene i Wilhelms forvirrede liv og giver det på idealis-
tisk vis mening og identitet. Den bagvedliggende for-
nuft oplyser alt og samler – som i det encyklopædiske
projekt – alle enkeltdelene til en kohærent fortælling i
en bog. Goethe skabte med denne roman en diskurs,
som blev en af den moderne tids største fortællinger.

Spørgsmålet om, hvorvidt et irrationelt fænomen
som Den unge Werthers lidelser er del af den omfatten-
de oplysningsbevægelse, må altså besvares bekræften-
de. Blot bliver det tydeligt, at den oplysning og benæv-
nelse af også alle indre, menneskelige forhold, som
skriftkulturen er med til at producere, og som brevet
er et velegnet middel til, endnu omkring 1774 har 
affødt mere kaos og ”usikker gang” end ”myndige”,
identitetsgivende koncepter.

Litteratur

Assmann, Aleida og Jan 1990: Schrift-Kognition-Evolution. I:

E.A. Havelock (red.): Schriftlichkeit. Das griechische

Alphabet als kulturelle Revolution. Weinheim.

Derrida, Jacques 1979: Carte postale. Tysk: Die Postkarte. I.

Lieferung. Berlin (1982).

Ebrecht, Angelika 1990: Brieftheorie des 18. Jahrhunderts.

Stuttgart.

Enzensberger, Hans Magnus 1988: Lob des Analfabetentums. I:

Mittelmass und Wahn. Frankfurt am Main.

Flusser, Vilém 2002: Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft? I:

Flusser, V. (red.): European Photography (1987). Köln.

Flusser, Vilém 1997: Medienkultur. Frankfurt am Main.

Frank, Manfred 1982: Der kommende Gott. Vorlesungen über die

neue Mythologie. Frankfurt am Main.

Giesecke, Michael 1991: Buchdruck in der frühen Neuzeit.

Frankfurt am Main.

Goethe, Johann Wolfgang 1963: Die Leiden des Jungen Werthers.

I: Goethes Werke, Band VI. Hamburg.

Habermas, Jürgen 1988: Die Aufklärung – ein unvollendetes

Projekt. I: Wolfgang Welsch (red.): Schlüsseltexte det

Postmoderne-Diskussion. Weinheim.

Herrmann, Hans Peter (red.) 1994: Goethes ”Werther”. Kritik

und Forschung. Darmstadt.

Horkheimer, Max og Theodor Adorno 1969: Dialektik der

Aufklärung. Frankfurt am Main.

Hörisch, Jochen 1992: Die andere Goethezeit. Poetische

Mobilmachung des Subjekts um 1800. Frankfurt am Main.

Kant, Immanuel 2004: Beantwortung der Frage: Was ist

Aufklärung? I: Erhard Bahr (red.): Was ist Aufklärung?

Stuttgart.

Kittler, Friedrich 1987: Aufschreibesysteme 1800-1900. München.

Lessing, G.E. 2004: Über die Wahrheit. I: Erhard Bahr (red.):

Was ist Aufklärung? Stuttgart.

Luhmann, Niklas 1993: Soziologische Aufklärung, Bd. V. s. 121.

Citeret efter Norbert Bolz: Am Ende der Gutenberg-Galaxis.

München.

Lyotard, Francois 1982: Viden og det postmoderne samfund.

Århus.

McLuhan, Marshall 1962: The Gutenberg Galaxy. London.

Nickisch, Reinhard M.G. 1991: Brief. Frankfurt am Main.

Tang, Chenxi 1998: Two German Deaths: Nature, Body and

Text in Goethe’s Werther and Theodor Storms Der

Schimmelreiter. I: Orbis Litterarum 53 s. 105-116.

Øhrgaard, Per 1999: Goethe. Et essay. København.

511s k r i f t m e d i e  o g  b r e v k u l t u r

65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:59  Side 511

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



65388_oplysningens_r1  09/10/07  15:59  Side 512



Oplysning, kultur, æstetik, kunst og dannelse – med
disse begreber, som alle fik deres moderne betydning i
sidste halvdel af 1700-tallet, blev menneskets vilkår sat
højt på litteraturens og tænkningens dagsorden, og
dets muligheder blev defineret på ny. De nye begreber
og mere generelt tematiseringen af mennesket er en
følge af den modernisering, der på den ene side lovede
nye fremskridt og et rigere og lykkeligere liv og på den
anden side truede med at ødelægge alt det, man hidtil
havde kendt og troet på.

Erfaringen af, at overleverede traditioner og sik-
kerheder blev undergravet, samtidig med at der blev
åbnet nye muligheder for udvikling af både individ og
verden, kan selvfølgelig genfindes på andre tidspunk-
ter i historien. Alligevel giver det mening at tale om en
særlig tidligt moderne erfaring, hvis specifikke årsager
dog varierer i styrke i de forskellige lande. En af de vig-
tigste årsager – især i England, men efterhånden også i
Tyskland og Frankrig – var den begyndende industri-
alisering og medfølgende urbanisering. Den betød
helt konkret, at mange flyttede fra det sted, hvor slæg-
ten havde boet, og at de ikke fik samme beskæftigelse
som forældre og bedsteforældre før dem. De flyttede 
i håbet om et bedre liv, men som utallige romaner 
og historiske studier fortæller, levede det moderne liv 
i byerne og fabrikkerne ikke altid op til forventnin-
gerne.

Samtidig med at en stigende del af de unge på
grund af industrialisering og urbanisering ikke længe-
re uden videre kunne overtage faderens eller mode-
rens liv, mistede religionen gradvist sin selvfølgelig-
hed. Som sekulariseringen bredte sig, skulle menne-
sket ikke længere nødvendigvis dannes i Guds eller
Jesu billede. At det ikke skulle tilnærme sig et allerede
kendt ideal, indebar, at det kunne være både desorien-

teret og befriet til at definere og forfølge sine egne mål.
I en sekulariseret verden, hvor troen på et hinsidigt og
evigt paradis langsomt svandt, måtte en bedre verden
og et bedre liv realiseres på jorden af mennesket selv.
De mere utopiske dele af oplysningstænkningen fore-
stillede sig da også, at ikke bare fornuften ville blive
oplyst. Virkningen ville være langt bredere, idet lyset
ville skabe de nødvendige forudsætninger for at nå
menneskehedens mål: at skabe det gode og retfærdige
samfund og dermed de bedste betingelser for det en-
kelte menneskes lykke og personlige selvudvikling.
Kort sagt var drømmen, at himlen kunne rykkes ned
på jorden.

Anfægtelsen af det metafysiske verdensbillede og
de religiøse autoriteter blev naturligvis ikke kun ople-
vet som en befrielse, men også som et tab af faste ori-
enteringsrammer for mennesket selv. En tilsvarende
ambivalens kan genfindes i kølvandet på det 17. år-
hundredes gennembrud i naturerkendelse. De nye er-
kendelser åbnede nye muligheder, men var også en
trussel mod menneskets råderum. Det tidligt moder-
ne naturvidenskabelige verdenssyn betød ganske vist,
at mennesket blev bedre til at forstå og beherske den
fysiske verden. Men det betød også, at det selv blev
underlagt de naturlove, der truede med ikke at efterla-
de noget rum til den moralske selvbestemmelse. Skul-
le mennesket være i stand til at bruge den postreligiøse
frisættelse til noget, måtte det altså beskyttes mod det
materialistiske og reduktionistiske verdensbillede, der
truede med at gøre dets psykologi, moral og handlin-
ger til rene effekter af sansninger og mekaniske love.
Hvis de metafysiske og religiøse love ikke blot skulle
erstattes af naturlovenes mekaniske nødvendighed,
måtte forestillingen om menneskets frie vilje bevares.

Disse tidligt moderne forandringer betød, at men-
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neskets vilkår og muligheder måtte studeres og for-
muleres på ny. Med sekulariseringen og med den na-
turvidenskabelige verdensopfattelses ekspansion op-
stod spørgsmålet om, hvad der kunne og skulle gøres,
individuelt og samfundsmæssigt. Umiddelbart tegne-
de der sig to grænser for menneskets handlefrihed og
muligheder. På den ene side stod naturen og dermed
spørgsmålet om, hvordan man forsonede en almen
lovmæssighed med individets frie vilje. På den anden
side stod et gryende moderne samfund, som menne-
sket både skulle gå ind i og skabe. Her var spørgsmålet,
hvordan man sikrede, at mennesket ikke bare blev
objekt for, men også subjekt i moderniseringen og
forandringerne, og hvordan man forenede kravet om
socialisering med kravet om selvbestemmelse.

Konfronteret med disse spørgsmål fik kunsten en
ny funktion, som blev formuleret i samtidens æstetik.
Som konkret udtryk for menneskets skaberkraft kun-
ne kunstværket fungere som model for den frihed,
selvbestemmelse, individualitet og universelle menne-
skelighed, som den borgerlige ideologi også gerne så
realiseret i mennesket. Kunsten syntes derfor velegnet
til at give mange af de svar, som kirken tidligere havde
givet. Når diskussionen af kunsten og det æstetiske
blev så vigtig i det 18. århundrede, var grunden altså
ikke, at alle pludseligt begyndte at interessere sig for
malerkunst eller poesi, men snarere at den moderne
forestilling om det originale og autonome kunstværk
var uadskillelig fra en ny form for menneskelig sub-
jektivitet, som passede til det moderne, borgerlige
samfunds sociale orden (Eagleton 1990 s. 3).

Denne sammenhæng mellem kunstens funktion
og menneskets subjektivitet blev også tematiseret i
kunstværkerne selv. Og det samme blev de forandrin-
ger i opfattelsen af menneskets identitet og dannelse,
som de naturvidenskabelige erkendelser og den sam-
fundsmæssige modernisering på hver sin måde bevir-
kede. I denne artikel skal vi se på, hvordan det skete
hos Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Når
hans forfatterskab forekommer særlig interessant,
skyldes det, at det udtrykker så mange af samtidens
brydninger. Som naturforsker gik han selv i clinch
med de problemer, som naturen stillede erkendelsen,
og brugte sine erfaringer herfra i sit skønlitterære for-
fatterskab. Det ses ikke mindst i hans på alle måder
store roman fra 1795-1796, Wilhelm Meisters Læreår. I

den konfronterede han mange af det 18. århundredes
vigtigste udfordringer inden for filosofi, videnskab og
kunst. Wilhelm Meisters Læreår tilhørte på denne
måde oplysningstiden, men er samtidig en roman, der
pegede ud over denne og i kraft af såvel sin dannelses-
tænkning som sin egen litterære formdannelse kom til
at danne skole for det, der senere blev kendt som dan-
nelsesromanen.

Det naturlige menneske

Flere steder i sit forfatterskab understreger Goethe, at
der overalt kun er én natur, som også omfatter alt
menneskeligt (GW, bd. 6 s. 621 og bd. 12 s. 467 og 469).
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Denne ene natur er central i hans verdensanskuelse og
helt afgørende for hans dannelsestænkning, hvor han
ikke kun taler om menneskets, men også om blandt
andet blomsterkroners og -stænglers dannelse. Hans
brug af ”dannelse” og ”dannet” (”Bildung” og ”gebil-
det”) dækker både planternes dannelse og et dannet
menneske, og pointen er, at han ikke finder det nød-
vendigt at skelne mellem de to sider af ordets betyd-
ning. Hermed adskiller han sig afgørende fra den del
af samtidens tyske nyhumanisme, som betragtede
dannelsen som noget, der hævede mennesket op over
en mere dyrisk natur.

Goethe var en ivrig naturforsker, hvis studier om-
fattede optik, farvelære, anatomi, zoologi, geologi, mi-
neralogi, meteorologi og botanik. Det, han her stude-
rede, var imidlertid ikke ’kun’ de enkelte videnskabeli-
ge discipliner, og i en samtale med Johann Peter
Eckermann (1792-1854) kunne han sige, at ”Uden ind-
sigt i naturvidenskaberne havde jeg aldrig lært men-
neskene at kende, som de er”. Han havde, hævdede
han, gennem naturstudierne fået indsigt i menneske-
nes anskuelse, tænkning, sanser, forstand og karakter,
og hvad han havde set, var ikke en stærk humanitet, en
fast identitet eller kerne:”Det er alt sammen mere eller
mindre vagt og vaklende og lader sig mer eller mindre
paavirke..”. (Eckermann 1944 s. 153).

Utallige steder fremhæver han vigtigheden af de
naturstudier, som ganske konkret handler om blandt
andet farvernes skalaer og planternes former, men
som også er en vej til at vide noget om det menneske-
lige. Som han skriver, har naturen ”fra sin side åbnet
vejen til humanitet for os” (GB, bd. 3, s. 96); eller end-
nu stærkere: ”Mennesket begriber aldrig, hvor antro-
pomorft det er” (GW, bd. 12 s. 530).

Metamorfosen

I 1790 udkom Goethes første større naturstudium,
Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären
(Forsøg på at forklare planternes metamorfose). Han
havde et stykke tid arbejdet med botanikken, da et for-
lag i november 1789 annoncerede botanikeren Chri-
stian Konrad Sprengels (1750-1816) Versuch die Kon-
struktion der Blumen zu erklären (Forsøg på at forklare
blomsternes konstruktion). Det fik Goethe til at marke-
re, at problemet i botanikken ikke var at forklare stabi-
le konstruktioner, men fortløbende metamorfoser
(Boyle 1992 s. 593). For ham var det helt nødvendigt at
acceptere, at naturen var foranderlig, ikke færdig og
stivnet. Han kunne derfor også et andet sted skrive, at
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den nederste. Han foretrak ofte de hurtige skitser. 
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1786. Forfatteren iagttager verden.
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den natur, han og hans samtidige var optagede af, var
helt forskellig fra den, de gamle grækere beskæftigede
sig med (GW, bd. 12 s. 372).

I en lille tekst med den sigende titel Problemer
beskrev han, hvordan naturens foranderlighed er et
problem for en erkendelse, der ønsker faste former:
”Naturen har ikke noget system, den har, den er liv og
virkninger fra et ukendt centrum til en ikke-erkend-
bar grænse” (GW, bd. 13 s. 35). Man kan derfor ikke
forudsige en bestemt udvikling, og selv om Goethe i
formernes forvandling ser en gradvis stigning mod
naturens højdepunkt, går forandringerne ikke kun i
én retning, men indeholder både en centrifugal- og en
centripetalkraft.

Den videnskabelige betragtnings problemer skyl-
des imidlertid ikke kun, at naturen er levende og for-
anderlig, men også at mennesket som en del af natu-
ren deler dette vilkår. Som det hedder i det tidlige frag-
ment Naturen fra 1783: ”Natur! Vi er omgivet og om-

slynget af den – ude af stand til at træde ud af den, ude
af stand til at komme dybere ind i den” (GW, bd. 13 s.
45). Problemet er altså ikke blot naturens stadige me-
tamorfoser, men også at vi selv er omfattet af disse. Vi
kan ikke iagttage en bevægelse, vi selv er midt i, og har
ingen mulighed for at stille os udenfor.

Goethes tøvende formulering i citatet ovenfor,
”den har, den er liv”, er måske det tydeligste udtryk for
de problemer, som erkendelsen står over for. Det er
indlysende, at naturen og livet er involveret i hinan-
den, men den præcise karakter af denne involvering er
mere uklar. Han kan ikke positivt fastlægge forholdet
mellem menneske, natur og liv, men nøjes med at for-
mulere det negativt, som en dobbelt mangel på distan-
ce og på evne til at trænge til bunds i forholdet. Hans
problem er imidlertid, at han netop gerne vil vide
noget om det liv, som gennem sin evne til forvandling
umuliggør, at viden og former kan være faste kon-
struktioner. Han erkender vanskelighederne, når han
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skriver, at ”Ideen om metamorfosen er en yderst ær-
værdig, men samtidig yderst farlig gave fra oven. Den
fører ind i formløsheden, forstyrrer vores viden, op-
løser den” (GW, bd. 13 s. 35). Men han fastholder alli-
gevel ambitionen, når han gør det til morfologiens
mål ikke bare at studere planternes eksisterende for-
mer, men også deres liv og evne til forandring.

At dette ikke er nogen let opgave, er imidlertid syn-
ligt helt ned i sproget. Et livs- og forandringsperspek-
tiv er, skriver han, oppe mod det tyske sprog, som i sig
selv er essentialistisk og har svært ved at omfatte det
levendes formløshed:

”For et virkeligt væsens hele eksistens har det tyske sprog ordet

Gestalt. Med dette udtryk abstraherer man fra det bevægelige og

antager, at en sammenhæng er fastlagt, afsluttet og fikseret i sin

karakter. … Betragter vi imidlertid alle gestaltninger, især de

organiske, så opdager vi, at der ingen steder forekommer be-

stående, hvilende, afsluttede størrelser; det er langt mere sådan,

at alt svajer i en bestandig bevægelse. Derfor plejer man i vores

sprog også at bruge ordet dannelse (Bildung) såvel for det frem-

bragte som for det, der er under frembringelse. … Det dannede

bliver med det samme igen omdannet, og hvis vi vil nå til en

nogenlunde levende anskuelse af naturen, så må vi selv holde os

lige så bevægelige og åbne for dannelsen som det eksempel, den

foregår os med” (GW, bd. 13 s. 55-56).

I denne beskrivelse af et essentialistisk sprogs proble-
mer med det levende præciserer Goethe sin dannel-
sesforestilling. Han markerer, at dannelsen er forskel-
lig fra såvel en færdig kulturel ballast som en stabil
viden. Den henter i stedet sit ideal i naturens organi-
ske transformationer og er karakteriseret ved, at den
stadige bevægelighed og metamorfose er vigtigere end
faste former. Selvfølgelig handler Goethes botaniske
studier om viden, men de handler også om dannelse,
når han forsøger at være på omgangshøjde med en
natur, hvor de iagttagede former opløses, og den
opnåede viden ødelægges. Pointen er, at bevægelighe-
den ikke kun angår objekterne, men også må findes i
subjekterne, deres anskuelse og sprog. Målet er ikke en
fast viden, men snarere at finde en måde at se, tænke
og handle på, hvor forskerne selv er under konstant
dannelse. Sagt på en anden måde er dannelsesproces-
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Fig. 3 I sine naturstudier gengav Goethe, hvad han så, og

vha. hurtige skitser og mere udfoldede tegninger forsøgte

han at anskueliggøre både de aktuelle former og deres dan-

nelse. Hos Goethe spiller det visuelle og det tekstlige sam-

men. 

a : Ved at tegne nelliken præcist mente Goethe at få stadig

mere indsigt i metamorfosen. 

b : Asters og nellike.

c : Goethe skelner i teksten mellem tre systemer i organis-

men, som gælder for både planter og insekter. 

c
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serne ikke bare videnskabens store problem; de er
også en mulig vej ud af problemet, hvis forskeren selv
tager dem på sig.

Mangfoldigheden

Et genkommende træk i Goethes videnskabsteoretiske
overvejelser er, at han ikke har tillid til en objektivitet
baseret på en eksperimentel videnskabs forsøg. Det
har han blandt andet skrevet om i Forsøget som for-
midler mellem objekt og subjekt fra 1792. Hans ud-
gangspunkt er her, at mennesket betragter tingene
omkring sig i forhold til sig selv, og at det har ret i
denne betragtningsmåde, fordi dets skæbne afhænger
af den. I et livsperspektiv er det ikke vigtigt at kende
genstanden ‘i sig selv’, men netop at betragte dens
betydning for én selv.

I videnskaben forholder det sig anderledes. Her er
idealet at glemme sig selv til fordel for en interesseløs
betragtning, men ifølge Goethe har videnskabshistori-
en lært os, hvor svært det er at nå dette ideal. Han tror
derfor ikke på den enkeltes evne og vilje til en interes-
seløs betragtning, heller ikke i kunstigt opstillede for-
søg, men insisterer på betragterens rolle. Man har
nemlig kun øjne og øren for de forbindelser, man ken-
der: ”Mennesket glæder sig kun over en sag, hvis det
selv kan forestille sig den; den må passe ind i dets tæn-
kemåde” (GW, bd. 13 s. 15). Man kan derfor ikke falsifi-
cere det, som udspringer af ens egen organisering.
Som han skriver i en af sine maksimer:”Søg i jer selv, så
vil I finde alt, og glæd jer, når der, som I stadig vil kalde
det, derude ligger en natur, som siger ja og amen til alt,
hvad I har fundet i jer selv!” (GW, bd. 12 s. 435).

Hans bud på naturforskerens pligt er derfor ikke at
gentage et forsøg, men at mangfoldiggøre det (GW,
bd. 13 s. 18), idet man lader flere betragte det samme
under forskellige omstændigheder. Dermed når man
ikke det interesseløse, men dog at samle de forskellige
interesser og fremtrædelser. Dette arbejde er, som han
skriver i Erfaring og videnskab fra 1798,

”… måske det endelige mål for vore kræfter. For her spørges der

ikke om årsager, men om de betingelser, som fænomenerne

fremtræder under. Her bliver deres konsekvente følge, deres

evige genkomst under alle mulige omstændigheder, deres ens-

formighed og foranderlighed betragtet og antaget, her bliver

deres bestemthed anerkendt og gennem den menneskelige ånd

igen bestemt” (GW, bd. 12 s. 25).

Fænomenerne bestemmes ikke af en stabil identitet
eller entydig årsag, men er et resultat af ”alle mulige
omstændigheder”, hvorfor man snarere skal spørge til
situationer og omgivelser end til essens, oprindelse og
historie. ”For egentlig er det omsonst, når vi vil
udtrykke en tings væsen. Virkninger kan vi få øje på,
og disse virkningers fuldstændige historie omfatter vel
i hvert fald denne tings væsen” (GW, bd. 12 s. 315).

Dette gælder for Goethe vel at mærke både i natur-
studierne og i forhold til mennesker. I forordet til sin
farvelære sammenligner han vores viden om ting med
vores viden om mennesker. Her skriver han helt i tråd
med ovenstående, hvordan vi ikke kan beskrive men-
neskets karakter i sig selv, men til gengæld kan få et
indtryk af den ved at studere og samle dets handlinger
og opførsel under forskellige omstændigheder. Han er
derfor også meget skeptisk over for det asketiske krav
om at kende sig selv, da en sådan eksklusiv, psyko-
logisk opfattelse af individet for ham ikke giver me-
ning. Mennesket er henvist til de andre, til verden om-
kring sig, og for at kende sig selv må man vende op-
mærksomheden mod forholdet til det ydre og mod
bevægelserne. ”Kend dig selv” oversætter han derfor
til: ”Giv nogenlunde agt på dig selv, tag notits af dig
selv, så du dermed bliver klar over, hvordan du står i
forhold til dine ligemænd og til verden” (GW, bd. 12 s.
413). Det interessante er ikke at vide, hvem man er,
”men man må vide, hvor man står, og hvorhen de
andre vil” (GW, bd. 12 s. 417). Det er ikke indre dybde,
men placeringer, handlinger og retninger, det kom-
mer an på. At kende sig selv er at kende sig selv i for-
hold til verden og de andre: ”Sig mig, hvem du omgås,
så skal jeg sige dig, hvem du er” (GW, bd. 12 s. 517).
Med dette menneskesyn lægger Goethe afstand til
stærke strømninger i samtiden. Det gælder først og
fremmest Johann Caspar Lavaters (1741-1801) fysiog-
nomik (Niekerk 1995). Lavaters udgangspunkt var, at
man kunne erkende et menneskes indre ud fra dets
ydre. Han havde i slutningen af 1770’erne offentlig-
gjort sine Physiognomische Fragmenten, og Goethe
havde først været entusiastisk omkring hans omstrid-
te forsøg på en menneskevidenskab. Ret hurtigt lagde
han dog afstand til Lavaters teori. Mens mennesket i
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fysiognomikken blev opfattet som determineret, ho-
mogent og transparent, blev det for Goethe stadig
mere tydeligt, at mennesket var lige så åbent, modsæt-
ningsfyldt og uigennemskueligt som den natur, det
var del af. Ville man vide noget om et menneske, kun-
ne man ikke bare betragte det som et afgrænset og
homogent individ med faste egenskaber. Man måtte
betragte dets foranderlige og ofte selvmodsigende
handlinger i verden, dets gøren frem for dets væren.

Hos Goethe var levende størrelser ikke hverken
homogene eller selvidentiske, og det gælder både
planter og mennesker. Således hedder det i indlednin-
gen til Planternes metamorfose:

”Enhver levende størrelse er ikke nogen enhed, men en flerhed.

Selv når den forekommer os at være et individ, forbliver den

dog en samling af levende, selvstændige væsner, som i forhold

til ideen eller anlægget er ens, men som i deres fremtoning kan

være ens eller ej, kan ligne hinanden eller ej. Disse egenskaber er

dels oprindeligt forbundne, dels finder de hinanden og forener

sig. De skilles og søger atter hinanden, og således bevirker de en

uendelig produktion på alle måder og til alle sider. Jo mere

ufuldkommen skabningen er, desto mere er disse dele ens eller

ligner hinanden, og desto mere ligner de helheden. Jo mere

fuldkommen skabningen er, desto mindre ligner delene hinan-

den” (GW, bd. 13 s. 56).

Fuldkommenhed bygger altså på mangfoldighed og
forskellighed, både internt i det, vi kalder individet, og
eksternt i dets forskellige relationer til omgivelserne.
Hvilke former det konkret resulterer i, udfoldede
Goethe for planternes vedkommende i morfologien
og for menneskenes vedkommende i sine romaner. I
en tid, hvor kunst og videnskab var på vej i hver sin
retning, udforskede han ihærdigt forbindelsen mel-

lem dem ved begge steder at søge nye måder at beskri-
ve livets transformationer og mangfoldighed på.

Wilhelm Meisters paradokser

Da Goethe i 1795-96 udgav Wilhelm Meisters læreår,
havde den en længere historie bag sig. Romanen be-
står af otte bøger, hvoraf de første fem er en omarbejd-
ning af en ufuldendt roman, som Goethe arbejdede
sporadisk på fra 1777 til engang midt i 1780’erne – en
periode, hvor han blandt mange andre ting også lede-
de amatørteatret ved Weimars hof. Titlen på den
ufuldendte roman var Wilhelm Meisters theatralische
Sendung, og den fortalte en temmelig tidstypisk histo-
rie om den unge Wilhelms ”teaterkald”. Når Wilhelm
ville realisere sig selv i teatret, lignede han nemlig
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Fig. 4  Goethe: To mandlige nøgenstudier, februar 1788.

Med morfologien fandt Goethe en måde at forbinde sine

naturvidenskabelige og æstetiske interesser. Både i viden-

skaben, litteraturen og billedkunsten udforskede han det

levendes mangfoldige former. 
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mange af sin samtids romanhelte. Det tyske teater
havde midt i 1700-tallet gennemgået en rivende ud-
vikling og spillede både kvantitativt og kvalitativt en
større rolle end romangenren. Da Goethe skrev denne
del af Wilhelm Meister, havde de nye nationalteatre
vind i sejlene, og teateraktiviteter i en eller anden form
forekom i så godt som alle samtidens tyske romaner.
Her blev teatret med stor optimisme fremstillet som
svaret på både den borgerlige ungdoms behov for
selvudfoldelse og det tyske folks behov for opdragelse
eller dannelse (Selbmann 1981).

Hvis Goethe troede på teatret som vejen til borge-
rens og nationens dannelse, da han som ung mand i
slutningen af tyverne begyndte på romanen, så gjorde
han det i hvert fald ikke i 1790’erne, hvor han skrev
den færdig. Flere steder i romanen ironiseres der kraf-
tigt over den udbredte forestilling om en tysk natio-

nalscenes velsignelser, og det er nu tydeligt, at Goethes
ambition var andet og mere end at fortælle en teater-
historie. Han ville også skrive om livets mangfoldige
former og transformationer, eller med ét ord om dan-
nelse.

Friedrich Schlegel (1772-1829), som nok var samti-
dens skarpeste læser af Wilhelm Meister, skrev efter at
have læst sidste del af den, at ”Vi ser nu klart, at det ikke
blot skal omfatte det, vi kalder teater eller poesi, men
selve menneskehedens store skuespil og kunstarten
over alle kunstarter: kunsten at leve” (Schlegel 2000 s.
179). For ham var en af romanens vigtigste egenskaber,
at det ene, udelelige værk samtidig var dobbelt og et
resultat af to kreative momenter, to ideer:

”Den første var blot ideen om en kunstnerroman; men nu blev

værket, overrasket af tendensen i sin genre, pludselig meget
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Fig. 5 12 ansigter fra Lavaters Fysiognomiske

Fragmenter. Goethe var i sin ungdom fascineret

af Lavaters fysiognomik, men lagde hurtigt

afstand til teorien om, at man fra menneskets

ydre kunne slutte sig til det indre.

Fig. 6 Tischbein: Goethe på den romerske

Campagne, 1786/87: Det var ikke kun Goethes

romanhelt, der dannede sig ved at rejse ud i ver-

den. Goethes store italiensrejse gav nye horisonter

både for ham selv og for hans ufærdige roman om

Wilhelm Meister. 
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større end sin første hensigt, og livskunstens dannelseslære kom

til og blev ånden i det hele” (Schlegel 2000 s. 239).

Den ”livskunstens dannelseslære”, som Goethe skrev
om, var imidlertid ikke blot en indre, åndens dannel-
se, og det forvirrede mange af samtidens læsere. De
forventede det, der også blev formuleret i samtidens
romanteori: at en roman frem for ydre begivenheder
skulle fokusere på menneskets indre historie og for-
tælle om karakterens fuldendelse.

På baggrund af en litterær tradition for inderlige
bekendelsesskrifter og brevromaner havde læserne
svært ved at se den dybere sammenhæng i historien
om den unge Wilhelm, som forlader købmandshjem-
met og over mere end 600 sider flakker rundt og efter
tur indgår i mange af det 18. århundredes sociale mil-
jøer. Hver af romanens otte bøger foregår således et

nyt sted og i et nyt socialt miljø, og i stort set hvert
eneste engagerer Wilhelm sig entusiastisk i en ny kvin-
de og en ny virksomhed.

I forlængelse af naturstudiernes pointe om, at hel-
ler ikke mennesket lader sig studere som et afgrænset
individ ’i sig selv’, men kun via sine handlinger og
virkninger under forskellige omstændigheder, er det
ganske vist meget konsekvent, at Wilhelm må kastes
ud i verdens mangfoldighed. Pointen gentages da også
i romanen, hvor det hedder, at ”menneskets historie er
dets karakter” (GW, bd. 7 s. 443/GV bd. XI s. 91).

At Goethe er konsekvent i forhold til sit natur- og
menneskesyn, ændrer dog ikke ved, at kritikerne fandt
ham overraskende svag og identitetsløs. De kunne
ganske enkelt ikke se den dannelsesmæssige udvikling
frem mod det mesterskab, som titlen ellers antydede,
at han skulle nå. Det er det ene paradoks ved Wilhelm
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Meisters læreår og dens kanonisering som den store
dannelsesroman: at Wilhelm tilsyneladende ikke lærer
så meget og ikke får dannet en fast karakter. Det fik da
også Karl von Morgenstern (1770-1852), som i begyn-
delsen af det 19. århundrede navngav dannelsesro-
mangenren, til generelt at kritisere samtidens tyske
romaner for heltenes umandighed. Med megen patos
efterlyste han ”ikke blot romanhelte, men helte:
mænd. – Sandelig; vi lever i en tid, hvor Europa har
brug for mænd” (Morgenstern 1988 s. 54). Wilhelm
Meister var ifølge ham en af de romaner, der i ud-
præget grad manglede ”høj moralsk kraft, gennemgri-
bende mandlig karakter” (Morgenstern 1988 s. 53) og
derfor trods sine andre kvaliteter ikke kunne være rig-
tigt frugtbar for ungdommen.

Man kan naturligvis vælge at trække på smilebån-
det af denne meget moralske kritik, som i stedet for
åbne dannelsesromaner krævede opdragelsesroma-
ner, hvor helten var et eksempel til direkte efterfølgel-
se for læseren. Moralismen skal dog ikke skygge for, at
den tidlige kritik – i modsætning til meget af den
senere – havde blik for, at Goethes Wilhelm ikke havde
en fast karakter. Den så det, som jeg ovenfor citerede

Goethe for i forbindelse med naturstudierne: at men-
nesket er ”mere eller mindre vagt og vaklende og lader
sig mere eller mindre paavirke”.

Forskellen er tydelig, hvis man f.eks. sammenlig-
ner med Immanuel Kants (1724-1804) berømte
Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning? fra 1784.
Her defineres oplysning som ”menneskets udgang af
dets selvforskyldte umyndighed”, og Kant kræver, at
det oplyste menneske skal stå selv og ”betjene sig af sin
forstand uden en andens ledelse” (Kant 1993 s. 71). En
sådan oplyst myndighed er Wilhelm meget langt fra.
Han er ikke uafhængig af andre, men overgiver sig
gennem hele romanen til de forskellige miljøer og
menneskers påvirkning.

Romanen uden centrum

Wilhelms mangel på mandighed og mesterskab er
imidlertid ikke romanens eneste paradoks. Da den
udkom, blev læserne overraskede over alle de biperso-
ner, som indimellem helt tog opmærksomheden fra
helten. Romanen er da også fyldt med romantiske,
tragiske, pragmatiske, entreprenante, religiøse og pro-

522 k u n s t  o g  d a n n e l s e

Fig. 7 Goethe: Christiane Vulpius i profil, 1788/89. Kort

efter sin italienske rejse i 1786-88 mødte Goethe Christiane

Vulpius, som han levede sammen med til hendes død.

Fig. 8 Goethe: Villa Chigis parkindgang, 1787. Goethes

tegninger fylder mange bind, og det var først sent, at han

besluttede sig for, at han ikke skulle være maler, men kon-

centrere sig om digtningen.
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miskuøse bipersoner og sidehistorier. Som det med
åbenlys irritation hed i den først publicerede, anony-
me anmeldelse fra 1795:

”Dér kommer og løber Philine, Laertes, linedanseren, pedanten,

begge Melinaerne, den larmende gamle med sine to døtre,

Mignon, Friedrich, den gejstlige fra landet og Harpespilleren

ind imellem hinanden, og de spiser og tager på spadseretur,

uden at man forstår, hvorfor de ikke lige så godt kunne undlade

det, og således at Meister selv til sidst ikke mere kan længes efter

en vej ud af denne forvirring, ligesom læseren der taber ethvert

fast punkt at holde sig til” (Gille 1979 s. 3).

Anmeldelsen udtrykker, hvor fortabt såvel hovedper-
sonen som læseren indimellem kan føle sig i Wilhelm
Meister. Den har nemlig ikke noget stabilt centrum, og
det er det andet paradoks: at denne den mest berømte
af alle dannelsesromaner stik mod sin titel ikke kun,
og måske ikke engang primært, handler om Wilhelms
dannelse.

At den hverken har en stærk helt med interessante
dybder eller et stærkt centrum for handlingen, var
imidlertid ikke en fejl, men helt bevidst fra Goethes

side. Det markerer han blandt andet i romanens egne
kunstteoretiske diskussioner om Wilhelms opførelse
af Shakespeares Hamlet og forskellen på romangenren
og dramaet. Som et indirekte svar til Kants krav om
myndighed og kritikernes krav om mandighed udta-
ler Wilhelm her, at:

”Det er rigtigt efter vort hoved, det smigrer os så meget, når vi

ser en helt, der handler på egen hånd, som elsker og hader efter

sit hjertes bud, påtager sig hverv og udfører dem, overvinder alle

hindringer og når et stort mål. Historieskrivere og digtere vil

gerne overtale os til at tro, at så stolt en lod kan tilfalde et men-

neske. Men i Hamlet lærer vi noget andet. Helten har ingen

plan, men det har stykket i høj grad” (GW, bd. 7 s. 254/GV bd. X

s. 256).

Det er nærliggende at læse dette som en kommentar
ikke bare til Hamlet, men også til Wilhelm Meisters
egne litterære strategier. Det bliver endnu mere op-
lagt, når Wilhelm i sin Hamlet-opførelse vil slette side-
historier og bipersoner for kun at koncentrere sig om
helten – med den begrundelse, at alle de ydre omstæn-
digheder og planløse detaljer kunne have været med i
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en stor roman, men skader dramaets indre enhed. At
en sådan indre enhed, som skærer ydre omstændighe-
der og modstridende elementer fra, ikke stemmer
overens med Goethes natur- og menneskesyn, er
imidlertid tydeligt, og det bliver det endnu mere i den
efterfølgende fremstilling af forskellen på dramaet og
romangenren. Den dramatiske helt fremstilles her
som langt mere handlekraftig end romanhelten. Dra-
maets helt er styret af sin skæbne og kæmper mod ver-
den, idet han enten rydder forhindringerne af vejen
eller bukker under for dem. Romanhelten derimod
styres af sit sjæleliv og påvirkes af tilfældigheder og
følelsesmæssige situationer. Han er ikke på samme
måde i opposition til omgivelserne. I dramaet er ulyk-
ken tragisk; i romanen er den patetisk. I dramaet er
begivenhederne fatale og kan ikke være anderledes.
De er objektive nødvendigheder, hvorimod de i roma-
nen er subjektive muligheder. De er ikke nødvendigvis
betydningsfulde, men hovedpersonen tilskriver dem
betydning i netop sit livsperspektiv (Moretti 1987).
Han gør begivenhederne betydningsfulde gennem sin
fortolkning af dem, og denne fortolkning perspektive-
res af de andre personers fortolkninger. I dramaet er
det heltens ensomhed og konflikt med sin omverden,
der giver mening; i romanen er det sammenhængen
med og fortolkningerne af helheden:

”I romanen skal hovedsageligt fremstilles sindstilstande og

begivenheder, i dramaet karakterer og handlinger. … Roman-

helten må være passiv, i det mindste ikke meget aktiv; af den

dramatiske helt forlanger man virkning og handling” (GW, bd.

7 s. 307/GV bd. X s. 311).

Man kan indvende, at Hamlet med sin passive helt og
med sit fokus på følelser, underordnede sidehistorier
og andre retarderende elementer lever bedre op til
Wilhelm Meisters romanteori end til dens dramateori.
Det vigtige er imidlertid, at Goethe i sin roman ikke
gør det, som Wilhelm gør i sin Hamlet-opførelse. Han
skærer ikke de ydre omstændigheder, heterogene side-
historier og modstridende detaljer væk til fordel for
en sluttet indre enhed. Og dermed peger han på, at det
ikke er hensigtsmæssigt at læse hans roman, som
Wilhelm læser Hamlet – fordi den mulige verden, som
han skaber, ikke har den samme centrale konflikt,
nødvendighed og skæbne som dramaet. Romanens
centrumløse verden er i stedet én, hvor tilfældigheder,
situationer og sindstilstande er helt afgørende for,
hvilken betydning begivenhederne får, og hvor betyd-
ningen derfor også er forskellig fra person til person.
De forskellige perspektiver på verden kommer ikke
mindst frem via Wilhelm Meisters mange diskussioner
af billedkunst, teater, musik og litteratur. Men når
Wilhelm forstår og bruger kunstværker på én måde og
bipersonerne på andre, så handler det ikke kun om,
hvad kunsten kan og gør. Det gør det også, men det
handler samtidig om meget mere end det. Ved at lade
personerne diskutere forskellen mellem dramaet og
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romangenren, diskuterer romanen også, hvad der
kræves for at være en ”helt”, hvad mennesket er og kan
være i forhold til sine omgivelser, hvad forholdet er
mellem skæbne, fri vilje og tilfældighed, og hvordan
begivenhederne har eller får betydning i den enkeltes
liv. Og her var dannelsesromanens tvivlende og søgen-
de helt som skabt til den tidlige modernitets proble-
matiske forhold mellem frisættelse og tab, indsigt og
forvirring, selvbestemmelse og socialisering.

Sammen med verden

I sine naturstudier beskrev Goethe som nævnt, hvor-
dan videnskabens problem ikke blot var naturens sta-
dige metamorfoser, men også at disse omfattede iagt-
tageren selv, som hverken kunne komme ud af eller
dybere ind i dem. Det samme gælder i dannelsesroma-
nen menneskets forhold til sociale og historiske foran-
dringer. Wilhelm Meister kan da også ses som Goethes
forsøg på at finde en litterær form, der i modsætning
til det essentialistiske sprog, han kritiserede i natur-
studierne, kan omfatte det levendes foranderlighed.
Det er forandringen, det handler om, og da fortælle-
ren mellem 1. og 2. bog hopper nogle år af Wilhelms
liv over, er begrundelsen, at det fuldendte og afsluttede
ikke kan fange vores opmærksomhed. Det er ikke den
faste form, men den levende dannelse, som interesse-
rer, men det er også den, der dominerer i verden, hvor 

”alt, der skal fremstå af flere samvirkende mennesker og om-

stændigheder, ikke kan holde sig fuldkomment over længere

tid. (…) personerne passer ikke mere til forholdene, og forhol-

dene ikke mere til personerne. Alt forandrer sig, og hvad der før

var forbundet, falder nu snart fra hinanden” (GW, bd. 7 s. 343/

GV bd. X s. 348).

Fortælleren formulerer her i kortform det moderne
vilkår, at ”alt forandrer sig”, og det er præcis denne
konstante forandring, som romanen forsøger at give
en litterær form. Ifølge den russiske sprog- og littera-
turforsker Mikhail Bakhtin (1895-1975) beskriver dan-
nelsesromanen mennesket, som det bliver til sammen
med verden. Genren adskiller sig hermed fra alle tidli-
gere litterære former, både dem hvor mennesket frem-
står som en ’readymade’, en fast og uforanderlig stør-
relse, og dem hvor mennesket forandrer sig på bag-
grund af en stabil verden. I dannelsesromanen er
mennesket en variabel størrelse, der har opløst tiden i
sig og sig selv i tiden. Mennesket bliver her til sammen
med verden:

”Han kommer frem sammen med verden og reflekterer den

historiske fremkomst af verden selv. Han er ikke længere inden

for en periode, men på grænsen mellem to epoker, i forandrin-

gen fra den ene til den anden. Denne forandring fuldføres i ham

og gennem ham. Han er tvunget til at blive en ny slags menne-

ske uden fortilfælde. … Det er, som om selve fundamenterne

under verden forandrer sig, og mennesket må forandre sig sam-

men med dem. … Billedet af det fremkommende menneske

begynder at overskride sin private karakter … og træder ind i en

helt ny, rumlig sfære af historisk eksistens” (Bakhtin 1986 s. 23-

24).

Bakhtin fremhæver som så mange andre Wilhelm
Meister som mønstereksemplet på denne dannelses-
roman. I Goethes roman ekspliciteres den samtidige
forandring af verden og menneske da også mange ste-
der. Det hedder f.eks., at:

”Et menneske kan ikke komme i nogen farligere situation, end

når der gennem ydre omstændigheder sker en stor forandring i

hans forhold, uden at hans måde at føle og tænke på er forbe-

redt på det. Der indtræder da en epoke uden epoke, og modsi-

gelsen bliver så meget des større, jo mindre vedkommende

bemærker, at han endnu ikke er uddannet til den nye tilstand”

(GW, bd. 7 s. 284/GV bd. 9 s. 287-88).

Citaterne understreger, hvorfor det ikke giver mening
at isolere individet og fokusere på dets indre dannelse.
Den sker nemlig hverken isoleret fra eller i et modsæt-
ningsforhold til verden eller historien. Som Goethe
skriver mange år senere: ”Mennesket kender kun sig
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selv, for så vidt det kender verden; det får kun øje på
verden i sig selv og sig selv i verden” (GW, bd. 13 s. 38).
I dannelsesromanerne er udvekslingen mellem indi-
vid og verden helt afgørende, og helten må altid forla-
de det hjemlige og rejse ud for at danne sig i og med
verden. Man danner sig ikke ved at blive hjemme, men
i udveksling med det sociale. Den individuelle tilbli-
velse er uløseligt knyttet til den historiske tilblivelse.
Problemet er derfor ikke bare heltens identitet og ud-
vikling, ikke bare spørgsmålet ”hvem er jeg?”, men
også ”hvad er det for en verden, jeg er i, og hvad kan
jeg gøre i den?” Og disse spørgsmål bliver så meget de-
sto vanskeligere at besvare, fordi denne verden selv er
præget af epokale transformationer og brud – af epo-
ker ”uden epoke”, uden orienteringspunkter. Sådan
fremstår den verden, som Goethe studerer og skriver
om i slutningen af det 18. århundrede. I denne epoke
uden epoke, det vil sige uden fast form, vil han ikke
give et fast orienteringspunkt. Det ville være helt i
modstrid med de indsigter, han erhvervede i sine
naturstudier, hvor det netop drejede sig om at holde
anskuelsen levende og sig selv åben og bevægelig.
Hans løsning bliver en litterær formdannelse, hvor
identiteter ikke ligger fast, og hvor dannelsen af per-
sonligheden ikke er en kontrolleret udvikling fra en
kerne eller mod et fast mål, men sker i en kompleks
social orkestrering. Med sin dannelsesroman finder
han en form, hvor både individ og verden er under
dannelse, og hvor resultatet af dannelsesprocesserne
ikke kan forudsiges, fordi der er tale om en bevægelig
konstellation, hvor en forandring i individet også gør,
at verden og dens forandringer kan tage sig helt an-
derledes ud. Og paradoksalt nok finder han med Wil-
helm Meister, der er i konstant bevægelse mellem illu-
sion og indsigt, forvirring og engagement, en helt og
en formdannelse, der har vist sig mindst lige så lang-
tidsholdbar som oplysningstænkningens langt mere
myndige og stærke subjekt.
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Formålet med dette bidrag er et dobbelt: dels at skitse-
re den måde, hvorpå antikkens græske oplysning gen-
optages i 1700-tallets oplysning, dels at skildre Ludvig
Holberg (1684-1754) som antikbrugende oplysnings-
mand og herunder anfægte det herskende billede af
Holberg og hans værk en smule. Med Holberg har vi
jo en af de store oplyserskikkelser, den betydeligste i
Norden, tæt på, og en sådan chance lader man ikke
gerne gå fra sig.

400-tallet før og 1700-tallet efter

To oplysningstider har vi haft (inden for den euro-
pæiske horisont). Og disse to epoker hænger sammen
på den måde, at oplysningstiden i England, Frankrig
med videre i 1700-tallet genoptager og viderefører den
oplysningstid i Hellas i 400-tallet fvt., som også kaldes
Den Græske Rationalisme eller Den Sofistiske Bevæ-
gelse. Med særligt henblik på sofisterne – hvilket bety-
der: de professionelle, de intellektuelle – talte Karl
Popper (1902-1994) om ’Den Store Generation’ – ’The
Great Generation’. Efter et par tusinde års forløb blev
der, i renæssancen og dernæst blandt 1700-tallets skri-
benter, igen brug for oplysningen.

Det var den græske oplysning i 400-tallet, altså i
højklassisk tid, der udformede og udforskede begre-
ber som natur, fornuft, nødvendighed, universalitet,
princip, årsag, begrundelse, menneske, det menneske-
lige og menneskehed. Grækerne opfandt prosaen, og
dette nye medium erstattede nu i 400-tallet poesien
som det sted, hvor forfatterne, med brug af de nævnte
begreber, kunne reflektere kritisk over deres egne
samfund og disses værdier. Dette skete i nye genrer
som historieskrivning, talekunst (politisk såvel som
juridisk), filosofi (herunder naturvidenskab) og me-

dicinsk litteratur. Det er en af de største udfordringer
overhovedet for den, der skal fortolke oldtiden og
holde den nærværende for nutiden, at søge at gøre sig
samtidig med den forrygende opfindelse af alle disse
prosagenrer, som jo stadig er hos os, og med alt det
nye, som kom til orde gennem denne prosa. Samtidig
med prosaens genrer opfandtes retorikken, det vil sige
kunsten at overtale, som lærebygning og praksis.
Tanken vender tanken mod sig selv, og der forskes i de
forskellige argumenters form og bærekraft og i de for-
skellige lidenskabers manipulerbarhed hos tilhørerne.
Med retorikken følger psykologien.

Et hovedformål med hele denne tanke-, tale- og
skrivevirksomhed var at opdrage unge mennesker til
at blive myndige, målrettede borgere i de græske by-
stater, ikke mindst i det demokratiske Athen. Den
Sofistiske Bevægelse leverede på den måde den første
ansats til en højere uddannelse, og fagviften var bred.
Dertil kom, at bøger, med tilhørende læsefærdighed,
begyndte at blive almindeligt udbredte. I denne kultu-
relle revolution lyder der ræsonnementer og argu-
menter, som man ikke havde kendt før i græsk kultur,
eller som i alt fald ikke var blevet udslynget på denne
koordinerede måde. Med en formidabel tillid til den
organiserende fornuft og den transparente tale blev
der anstillet tankeeksperimenter, ja tankeeventyr som
aldrig før. Denne grænseoverskridende eksperimente-
ren kendetegner sidste halvdel af 400-tallet, men ikke
på samme måde tiden før eller tiden efter. Så det er
her, vi finder Den Græske Oplysning.

Tankeeksperimenterne med deres ”hvad nu hvis?”
og deres ”der burde egentlig” vedrører blandt andet
utopier og verdensforbedrende reformer, de vedrører
sproget og dets grænser, som forfatterne udvider gen-
nem sproglige nyskabelser, og de vedrører rekonstruk-
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tion af fortidige begivenhedsforløb, idet den retoriske
kategori ”det sandsynlige” bruges til at udfylde huller i
den historiske overlevering, og endelig vedrører tan-
keeksperimenterne psykologiske generaliseringer,
som resulterer i en empirisk psykologi. Man kan tale
om lidenskabernes emancipation, for så vidt som det
nye er en sekulær psykologi uden henvisning til gud-
dommelige begrundelser. Ikke mindst den græske
oplysnings landvindinger på det psykologiske felt bli-
ver emnet for det følgende. Man loddede dybden i
affekterne, ikke mindst frygten, medynken, vreden og
den erotiske lidenskab. Den græske rationalisme kort-
lagde den menneskelige irrationalitet, med den kon-
klusion, som grækernes (romernes og renæssance-
skribenternes) lærling Holberg aldrig blev træt af at
variere: ”Thi i hvert Menneske en sælsom Chaos er”.
Just for rationalister er det presserende at kende det
irrationelle. For rationalismen i 1700-tallet gælder, at
dens tænkere afstemte og nedtonede moralens ideali-
tet efter det, de havde erkendt som psykologiens reali-
tet. Derfor er det bedst at vare sig for at kalde 1700-tal-
let for ”fornuftens uskyldsperiode” og lignende. Heller
ikke på antikken bør denne etiket hæftes, da det i høj
grad er hos dens forfattere, rationalisterne hentede
deres indsigter i menneskesjælens mangler. Herom
siden.

Historikeren Thukydid (ca. 455-399 fvt.) og trage-
diedigteren Euripides (ca. 485-406 fvt.) rummer begge
en rigdom af eksempler på intellektuelle eksperimen-
ter inden for de nævnte fire felter: utopi, sprog, histo-
rie og psykologi. Det er et højst beklageligt faktum, at
det meste af sofisternes skrifter er gået tabt; men når vi
har adgang til den sofistiske rationalisme via to så
fremragende forfattere som Euripides og Thukydid,
som begge har gået i skole hos oplysningstænkerne,
bliver tabet trods alt til at bære. Det kan vi jo i hvert
fald blive nødt til at synes.

Den klassiske græske kultur var selvkritisk. Der var
en kraftig kulturdebat, og de konservative modstem-
mers heftighed er det bedste bevis på, hvor gennem-
trængende den kritiske bevægelse virkede. De græske
forfattere, der i samtiden stillede de skarpeste diagno-
ser af 400-tallets omvæltninger, havde indset, at det
var en forening af naturvidenskab og retorik, en alli-
ance mellem fysik og taleteknologi, der her var sluppet
løs, og at tendensen var uafvendeligt sekulariserende.

Med den nyopfundne retorik havde oplysningstæn-
kerne fået et ualmindelig raffineret middel i hænde til
at skaffe sig myndighed og gennemslagskraft i det vir-
var af stemmer, som kendetegnede den demokratiske
bystat. Og hvad var det, de tænkte og talte om? De
udbredte en videnskab om den tvingende naturnød-
vendighed, om en tilværelsesmagt uden luner, om en
natur der aldrig foretager spring. Og med sådanne
lærdomme underminerede de klart nok den fra
fædrene overleverede tro på den hele olympiske rede-
lighed. For hvad har vi på Olympen? En spraglet gude-
verden med Zeus i spidsen og i evig affekt over magt-
kampe. Sådanne herskere kan ikke stå sig i længden
mod den fuldkomne regularitet af kosmisk rotation,
som fysikere som Anaxagoras (ca. 500-428 fvt.) og
Diogenes fra Apollonia (ca. 450-400 fvt.) nu forkynd-
te. Også gudernes talsmænd, altså profeter og orakel-
præster, havde tungt ved at holde sig oprejste over for
den nye kriticisme med dens rastløse og nådeløse
granskning af politiske og økonomiske motiver, og
den demokratiske offentligheds myndige borgere hav-
de en følsom, undertiden overfølsom, næse for under-
købt svindel.

En kultur, der har vundet sådanne midler til at
gennemskue sig selv, kvitter snart troen på, at alt gam-
melt er gyldent og godt, at forfædrene var tættere på
guderne og derfor visere end vi, og at kulturudviklin-
gen betegner et fald fra en oprindelig guldalder til den
nuværende sørgelighed. Det er påfaldende, hvordan
den nærmest grænseløse tillid til ’logos’ (som på én
gang betyder tale og tanke) i den græske oplysning gik
hånd i hånd med en spirende fremskridtstro. Kon-
fronteret med patriarkatets hellige love om at ære sin
fader og sin moder udbrød en elev af Grækenlands
mest provokerende oplysningsmænd, altså sofisterne:
”Det er jo bare et menneske, der fik den lov gennem-
ført i gamle dage. Men så kan jeg vel også få gennem-
ført en ny og bedre lov, hvis mine argumenter og tale-
gaver rækker til det”. Så kækt og frækt havde der aldrig
før været ræsonneret i Europa. Og efter nogle årtiers
forløb havde kravet til guderne om regularitet (ver-
densorden) og moralitet (forsyn) nået de højder, som
ses i Platons (ca. 428-348 fvt.) Timaios og Lovene (10.
bog). Denne hos Platon og stoikerne udformede så-
kaldt filosofiske religion er en forudsætning for 1700-
tallets naturlige teologi, deisme og panteisme. 1700-
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tallets tænkere satte gerne parentes om de åbenbarede
religioner, til forskel fra den naturlige religion, og hos
Jesus så mange af dem, f.eks. Holberg, mest på hans
morallære.

For 400-tallets tre nye prosa-genrer: talekunst,
historieskrivning og filosofi er det kendetegnende, at
de hver på sin måde borer i problemer om grund,
årsag, ansvar og skyld. Det græske ord ’historía’ bety-
der udforskning; og Thukydid søgte – med inspirati-
on fra både sofisterne og den hippokratiske lægevi-
denskabs redegørelse for sygdommes årsag eller ætio-
logi – efter forskellene mellem (1) den ydre anledning
til en krig, (2) de af parterne anførte begrundelser for
krigen og (3) den dybere, for alle andre end forskeren
skjulte årsag til krigen. Idet historikeren generalise-
rende lægger til grund, at alle krige handler om penge,
herunder naturressourcer og territorium, afslører
han, at den egentlige årsag til den krig, han behandler,
var den ene parts angst for, at den herskende magtba-
lance var truet. Med den gennemskuende tankes slet
skjulte triumf skubber historieforskeren de officielle
argumenter til side for at lægge det virkelige motiv
blot. Denne tendens og tone, som altså har sit ud-
spring i den græske oplysning, genfindes hos oplys-
ningstidens historikere.

Det krævede et maksimum af intellektuel energi
og moralsk mod som de første at afdække den slags
forklarende forbindelser mellem skelsættende begi-
venheder ud fra et ideal om erkendelse af selve virke-
lighedens linjer bag fænomenernes krimskrams.
Konfronteret med intet mindre end den religiøse og
kulturelle diversitet (’nómos’) hævdede en hel række
af 400-tallets tænkere, at der findes en universel natur
(’phýsis’), som står over alle forskellene. Herpå bygge-
de stoikerne i 200-tallet læren om naturens og menne-
skets ret, som via Cicero (106-43 fvt.) og Seneca (4 fvt.-
65) nåede 1600-tallets stoikere i Nederlandene, hvor
denne tanke om de universelle og umistelige menne-
skerettigheder uddybedes, idet den blev præget af
kristne elementer. Hos Ludvig Holberg står ideen om
natur- og menneskeret i hans kæmpeværks midte.

Det vil tale til vores fordel, hvis vi ikke går hen og
glemmer de grækere, der først udtænkte og udførte
disse gennembrud.

Sokrates og Holberg

Sokrates (469-399 fvt.) brød sig ikke om taler, men var
en hund efter samtaler, hvorfor han konstant stak til
sofisterne og deres retorik. Om naturvidenskab mente
han, at den bortleder opmærksomheden fra det ene
fornødne, som er: fremskridt i selvindsigt og dermed
menneskelighed. Men både sofisterne og Sokrates
hører hjemme i den græske oplysning, som de fra hver
sin side ydede afgørende bidrag til.

Kravet om grund, om personlig regnskabsaflæg-
gelse uden om autoriteter, traditioner, dogmer, ritua-
ler og talemåder, er selve det sokratiske krav. Hvad
man ikke ganske nøje kan ”aflægge regnskab for”, det
véd man egentlig ikke, det har man ikke til-egnet sig,
og man kan ikke stå inde for det. Ifølge Sokrates er ”et
u-undersøgt liv ikke værd at leve for et menneske”.
Herfra går der en lige linje til Ludvig Holberg, som på
tilsvarende vis igen og igen anbefaler den examineren-
de indstilling til livet og til de meninger, man går og
har om det. Verbet ’at examinere’ var et af Holbergs
livord: ”Et Menneske maa examinere, saa længe han
lever,” hedder det i Moralske Tanker. Bag dette bud om
utrættelig undersøgelse af grundlag, forudsætninger
og dokumentation finder vi den græske oplysnings
’historía’, udforskning, og dens ’philosophía’, kærlig-
hed-til-indsigt. Holberg er altså sokratiker.

Men Sokrates var jo hedning! Var kristendommen
da ikke en fuldkommen vending, en revolution for
Holberg at se? Nej, mellem hedenskabet og den består
der blot en gradsforskel: ”Forskiellen alleene bestaaer
derudi, at samme Morale udføres udi større Fuld-
kommenhed”. Dette udvikles i epistel 130. Han anfører
her en lang række passager fra antikke forfattere for at
vise, hvor ofte man kan høre ”en evangelisk Lærdom
udi en hedensk Mund”. Men det er rigtignok ved hjælp
af et ”evangelium” uden kors og uden under, uden
påske altså, at Holberg kan gennemføre denne frem-
stilling af det kristne som ikke andet end det ædle
hedenske på et højere trin.

I epistel 58 bekender Holberg sig til Sokrates’ pæ-
dagogiske ironi, det vil sige hans forstilte uvidenhed.
Ifølge Holberg – der dog ellers har et godt øje til for-
stillelse, fordi han deri ser kimen til latterlig og komisk
unatur – havde Sokrates’ påtagne uvidenhed det fine
ved sig, at den lokkede alle omkring Sokrates til uden
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skam at fragå deres hidtidige selvklogskab og bekende
deres egen vankundighed og således blive villige til at
lære ”at kiende sig selv”, idet der med ”sig selv” menes
menneskets begrænsede horisont, dets bygningsfejl.
Sokrates’ ironi nøder altså hans omgivelser til ”at
ydmyge sig” og har således ikke kun noget intellektu-
elt, men også noget holdningsmæssigt og følelsesbeto-
net i sig. Pædagogen Holberg ser med andre ord men-
neskebehandleren Sokrates’ unatur som tjenende
menneskelighed – og natur. Det er ikke Sokrates’ for-
stillelse, der er komisk. Komisk er hans modstanderes
og elevers selvklogskab, indtil pædagogen kommer og
ydmyger dem med sin ironi og derigennem redder
dem fra det komiske. Også Søren Kierkegaard (1813-
1855), der gennem hele sit forfatterskab er Sokrates’
formidler og Holbergs hengivne fortolker, betoner, at
ironi kan redde et menneske fra at blive komisk. I
denne og andre henseender var Kierkegaard, selv om
han var så præget af romantikkens epoke, et ægte barn
af oplysningstiden, hvor alle, ikke kun Holberg, tilbad
Den Sokratiske Uvidenhed, ’Socratica ignorantia’,
som en befriende holdning til livet. Epistel 58 slutter
med disse ord om forsynets fortsættelse af Sokrates i
det kristne evangelium: ”Jeg for min Part anseer
Socratem som et Reedskab, af hvilket GUD haver be-
tient sig til at give Hedningerne sunde Tanker om
GUD, og at bereede dem til at imodtage den paafulgte
Evangelii Lærdom”.

I sidste scene af Erasmus Montanus, Holbergs mest
foruroligende komedie, udtaler løjtnanten disse be-
rømte ord, der kan tjene som kompas langt ind i det
sokratisk-holbergske univers:

”En lærd Mand burde fornemmelig [først og fremmest] kiendes

frem for Andre derpaa, at han er mere tempereret, modest

[ydmyg] og føielig udi sin Tale end en ulærd. Thi den sunde

Philosophie lærer os, at vi bør dæmpe og stille Tvistigheder

[konflikter], at staae fra vore Meninger, saa tit vi overbevises af

den Ringeste at være vildfarende. Det første Bud i Philosophien

er at kiende sig selv, og jo mere En forfremmes derudi, jo slette-

re Tanker har han om sig selv, jo meer synes ham der staaer til-

bage at lære”.

Vi forstår ikke, og vi formår ikke. Vi formår ikke at
gennembryde kroppen og affekterne og roligt træde
dem under fode som triumferende vismænd. Det for-

mår vi ikke, thi ”hvor Blodet er hidsigt og Vædskerne
udi Legemet skarpe”, holdes der uophørligt gang i et
sælsomt kaos af hidsige og skarpe følelser, som driver
os fra den ene afgrund til den anden. Og stærkt blandt
disse affekter står rædselen for døden, som ikke bliver
mindre, men større med alderen, og som ikke lindres
nær så meget, som den burde, af kristendommens
løfte om et bedre liv i det hinsidige.

Om dødsangsten og dødens teater har Holberg
meget at sige, blandt andet i Anden Satire, Moralske
Tanker II 1 og i epistlerne 393 og 505. Som sædvanlig
taler han om psykologiske ting med blik på idealet og
øje for realiteten: Dén person besidder visdom til rej-
sen, ”som er følesløs mod alle Anstød, eller som med
Svanen døer syngende,” hedder det, og det er jo lige
efter bogen, den stoiske bog. Thi den, der aldeles har
hævet sig over lykkeomslag og følelseskaos, over ’for-
tuna’ og ’affectus’, vil ikke ryste for afslutningen.
Sådan byder filosofien; men få har lært dens lektie.
Rigtignok er der personer, der anser dødens komme
for et glædesbudskab. ”Men mon de samme [disse
personer] saaledes ikke anstille sig for at lade se deres
Heroismum, og for af Nødvendighed at giøre en
Dyd?” Af de illusionsløse græske og romerske histori-
kere, ikke mindst Tacitus (ca. 55-120), har Holberg
lært, at selv ”heroisk Bestandighed” i dødens gab kan
være et poserende nummer til ære for et himmelfal-
dent publikum i det verdensomspændende teater, det
’theatrum mundi’, man må have for øje, mens man
stikker sig, for at smerten kan udstås. Hvad det virke-
lig kommer an på, lader sig ifølge Holberg udtrykke
såre enkelt: Kan man eller kan man ikke ”ligge rolig
den sidste Nat”? 

Den psykologiske realitet er, at hver enkelt persons
lille individuelle natur hindrer ham i at følge den store
befriende Natur, som ville bringe lægedom: visdom,
affektfri ro og lykke. Natur og moral folder sig fra hin-
anden i 1700-tallet. Det fremgår af løjtnantens sidste
sætning i ovenstående citat fra Erasmus Montanus,
hvilket formål Holberg forfølger med disse evige ind-
skærpelser af menneskets indbyggede bygningsfejl.
Det egentlige formål med disse sorte tekster er at
opmuntre, mobilisere og dynamisere.
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Latter og lys

Der lyder megen latter fra de to oplysningstider! Både
Sokrates selv og senere tiders sokratisme smiler iro-
nisk, munterhed er i højeste kurs. Hvorfor er det, at
oplysningen har brug for komik? Lad os i første om-
gang se på ét bestemt muntert medium, nemlig kome-
dien, det komiske drama, som både 400-tallet før og
1700-tallet efter er så glade for.

Til alle dem, der måtte mene, at komedien i sidste
ende er eksponent for det rene intellekt og den dagkla-
re tanke, bør det siges, at dette mildt sagt ikke er en
træffende fremstilling af den komiske tilgang. Ko-
mediegenren er jo netop også sensuel, den er en ven af
det, der, med Holbergs ord, ”meest indløber udi
Sandserne”. Et af de første og største bud i den komi-
ske katekismus lyder: ”Den Sejer er den priisværdig-
ste, som erhverves uden Sverdslag”. Tro mod denne
ånd véd den komikbrugende oplysningsmand intet
bedre end fleksible mennesker – føjelige kalder Hol-
berg dem – og intet værre end stive mennesker. Derfor
er det, at typer uden lune og uden gemytlig vilje til at
skyde genvej eller ligefrem springe over, hvor gærdet
er lavest, tager sig gumpetunge ud i den komiske
belysning. Det er ikke så meget saglig uvidenhed, vi
griner ad, og det er ikke ondskab.Vi ler ad stivhed, for-
stået som mangel på socialitet, ydmyghed, ynde, lyd-
hørhed og føjelighed – mangel på livskunst. Vi griner
ad den rigide, og vi griner med den listige. Vi ler med
dem, der er sikre spillere i livets komedie. Komedier
belønner dem, der kan spille komedie.

Vi talte før om den tankeeksperimentelle metode,
der består i at ty til det sandsynlige (rimelige, plausi-
ble, overbevisende), når man ikke har adgang til sikker
sandhed. Nært beslægtet med begrebet om det sand-
synlige er begrebet det passende; og ingen af de to er
absolutte begreber. Livskunsten styrer stedse efter,
hvad der er passende. Og det passende har mindst tre
dimensioner: passende i forhold til den der taler, i for-
hold til den der tales til, og i forhold til det der tales
om. Er det ikke rigtigt, at brud på dette passende kan
producere komik, misforholdenes komik, i form af
opblæsthed, uægthed, floskler, flovser og andet godt? I
det komiske lys er der nemlig to ting, der tæller: både
om man har ret i det, man siger, og om man har ret til
det. Jævnfør Erasmus Montanus, der naturligvis har

ret i, at jorden er rund, men, sådan som dramaet om
ham er skruet sammen, ikke har ret til denne sandhed.
Her har vi klassikkens provokation: Den afviser men-
nesker, der taler og handler situationsabstrakt, som
indbildske. Det var sofisterne og efter dem Aristoteles
(ca. 384-322 fvt.) og Horats (65-8 fvt.), der satte det
passende i centrum, og dér forblev det gennem renæs-
sancen og 1700-tallets oplysningstid. Dér forblev det
indtil geni-tiden og romantikken, som just er revolter
mod ’decorum’, og derfor heller ikke har deres force
inden for den komiske litteratur. En romantisk kome-
die er nærmest en contradictio in adjecto, hvor meget
end visse romantikere forsøgte sig.

Det er inde på dette livskunstens felt, man bør se
oplyseren Holbergs ord om, at ”vore Danske Skuespill
have omstøbt disse Rigers Almue ligesom udi en anden
Form, og lært dem at raisonnere om Dyder og Lyder,
hvorom mange tilforn havde kun liden Idée” (epistel
179). Imidlertid har disse rigers litteraturforskere ikke
altid haft blik for dette felt, dette sære felt af på én gang
æstetisk og moralsk normativitet, som ganske vist filo-
sofisk set hører hjemme i en ikke-absolut, en anti-
dogmatisk og skepticistisk sammenhæng, men som
rammer aldeles absolut, hvis den tilsidesættes.

Dette hårde holbergske er blevet noget ret frem-
med og fjernt, og når man skriver bøger, nytter det
ikke at lade, som om vi endnu den dag i dag uden
videre er på hat med Ludvig Holberg. Fjernheden
skyldes, at romantikken, med sit eftertryk på sponta-
nitet, individualitet og originalitet og med sit grund-
læggende anti-klassiske syn på menneskelig ægthed og
åndelig dybde, har stillet sig mellem den klassiske
moralists mønstertænkning og os. Hertil kommer den
kommercielle massekulturs, de amerikanske seriers,
tilskud af sentimentalitet. Den trivialiserede romantik
og den banale individualisme vil bestemt ikke vide af,
at 1) tilværelsen – min tilværelse! – skulle være tilfæl-
dig, 2) mennesket uforbederligt, 3) kærlighed en syg-
dom, og 4) succes belønning for kontrolleret kulde.
Disse provokerende grundantagelser er vel at mærke
ikke noget, som Holberg har monopol på. De tilhører
selve den komiske vision, som uden dem ikke ville
være komisk. I oplysningstiden, i den galante rokoko-
tid, hvor stil var toppen og stilbrud den latterlige
bund, var disse fire punkter epokalt fællesgods.

Der sitrer kynisme i denne livs- og menneskeop-
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fattelse, som var så typisk for oplysningstiden, der
stærkt forlod sig på komikkens og latterens demaske-
rende og reformatoriske kraft (i komiske dramaer, sa-
tirer, romaner, essays osv.). Kynisme er navngivet efter
Sokrates’ elever kynikerne, ”de hundske”, og kynisme
vil først og sidst sige institutionskritik, idet ingen in-
stitution kritiseres mere end det monogame ægteskab,
set på baggrund af den patriarkalske familie med dens
privatejendom og penge, styret af gamle, griske og
nærige fædre. Klassiske komedier, der jo altid handler
om ’love & money’, anlægger, i sensualismens navn,
denne kyniske synsvinkel på sit emne. Med sin dispu-
tats Holbergs komik fra 1984 gav Erik A. Nielsen Hol-
berg-forskningen et spændende tilskud af bevidst-
hedshistorie. Til forskel fra visse harmoniserende for-
gængere benægter Nielsen ikke, at der er kynisme i liv
og værk hos parodikeren, ironikeren og asketen Hol-
berg. Tværtimod, Nielsen eksponerer denne egenskab
og isolerer den, idet den udspekulerede, eros-forladte
Holberg fremstilles på baggrund af en generøs, lys og
menneskekærlig komedietradition, som forlader sig
på forsynet og menneskers kraft til forvandling, hvil-
ket Holberg, denne sildefødte, denne erotisk ”sælsom-
me” pebersvend, altså ret beset perverterer. Vi vender
tilbage til denne opfattelse.

Med god grund er det standardstof i fremstillinger
af oplysningstiden at anføre det spørgsmål, som Aka-
demiet i Dijon i 1749 udskrev en prisopgave om, og
som greb så omvæltende ind i Jean-Jacques Rousseaus
(1712-1778) liv: ”Har genrejsningen af videnskaberne
og kunstarterne bidraget til en højnelse af sæderne?”
Denne problemstilling blev på Ciceros og Senecas tid
formuleret som forholdet mellem ’artes liberales’ og
’mores’, hvilket endnu klinger med i Dijon-akademi-
ets opgave. Allerede Epikur (ca. 341-270 fvt.) havde
som reaktion mod Den Græske Oplysning og dens
vældige tiltro til ’paideia’, til studier og dannelse, til
videnskab og kunst, på radikal vis fremstillet dannel-
sen som filosofiens fjende: ”Over bord med al dannel-
se, og så til søs, min ven!”

Også Seneca var præget af kynikernes kulturelle
minimalisme, ligesom på samme tid Jesus af Naza-
reth, de skriftkloges uven. Seneca vender igen og igen
tilbage til forholdet mellem encyklopædisk ’Viel-
wisserei’ og fokus på det ene fornødne. Han langer ud
efter pedanternes kæmpebiblioteker og petitessejagt

og siger, at alle de, der har lært så alt for meget, nu må
lære at af-lære (’de-díscere’).

Den samme frontstilling optog Holberg, hvis syn
herpå blandt andet rummer følgende momenter:
Menneskelighed forudsætter i Holbergs univers, lige-
som hos antikkens grækere og romere, et moment af
viden, tanke og indsigt. Holberg er fuld til loftet af til-
lid til bogen og den ved læsning vakte eftertanke, og
om studiet af moralfilosofi siger han, at ”medens
andre videnskaber gør os til mennesker, gør denne
[moralfilosofien] os menneskelige ved at anvise vejen
til et fredeligt, roligt, lykkeligt liv uden storme”. Idealet
er ’homo vere humanus’, et menneskeligt menneske.
Holbergs rationalisme er ikke at forstå som intellektu-
alisme, det er en rationalisme, der vil forene tanke og
sans. Dette ses også i epistel 78, hvor han forsvarer sine
hyppige skriverier om religiøs tolerance, og hvor han
hen imod slutningen betoner, at det, de religiøse for-
følgelsers tvang går ud på, er at tvinge en anden til at
fornægte sin egen fornuft og sine egne sanser, ”at
nægte sit eget Lys og sine egne Sandser”.

Oplysningens latinske motto ’sápere aude’ – især
navnkundiggjort af Immanuel Kant (1724-1804) – be-
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Fig. 1   Den Stundesløse er måske Holbergs mest indtagen-

de komedie. Hovedpersonen Vielgeschrey bærer et talende

navn: meget skrig – og lidt uld. Larm og kommandoer

(”Skriver I, Karle?”, ”Pennene fra Øret!”) og hektiske tan-

ker ud til ”den lille sorte Hønne”, som bliver mobbet. Den

stundesløse, som er både stresset og sød, kommer ikke ud af

stedet, og med ham har de listige let spil. Her har Wilhelm

Marstrand (1810-73) foreviget den scene, hvor den plud-

rende tyske barber indsæber Vielgeschrey – og så kommer

fæstebonden og vil afregne, hvorefter skrædderen vil tage

mål, og unge Leander er der, og i baggrunden Pernille. Og

imens tørrer barbersæben ind! Den stundesløse er, som

han selv siger, ”omspændt af Forretninger”. De mange

livsnære detaljer i sådanne ”nederlandske” genrebilleder

udmærker Holberg frem for hans store forbillede Molière,

og de betog Wilhelm Marstrand.
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tyder da heller ikke ”Vov at vide” eller ”Vov at tænke”,
som man tit ser det gengivet. Det betyder snarere ”Vov
at være klog”. Mottoet stammer fra en moralfilosofisk
omvendelsestekst af Horats (Epistlerne 1.2.40), hos
hvem de to ord indgår i en opfordring til en forvirret
ung fyr om at komme i gang, i gang med at handle frit,
så at intet mere ”æder dit sind”. Der står: ”Den, der er
begyndt, har allerede klaret halvdelen af handlingen.
Derfor ’sápere aude’, begynd!” I klassikerens etik om-
fatter det at ’sápere’ både indsigt, sansning – og hand-
ling. Dette skal ses i den sammenhæng, som tilspidset,
men opklarende, fremstilles således hos Villy Sørensen
(1929-2001): ”Fornuften, ’ratio’, har tydeligt nok skiftet
betydning siden oldtiden: i stoisk sprogbrug er for-
nuften betegnelse for hele mennesket, i moderne
sprogbrug for den rationelle eller intellektuelle side til
forskel fra den irrationelle eller emotionelle” (Søren-
sen 1976 s. 244 f.).

Dette er noget af fundamentet under de forestillin-
ger om samvirket mellem eller enheden af følelse og
forstand, som Thomas Bredsdorff iagttager hos oplys-
ningstidens poeter og pietister og kalder den brogede
oplysning. Bredsdorff er tilsyneladende uberørt af sit

emnes historie, så han viser ikke, hvor vidt ud og hvor
langt tilbage indsigterne i fænomenet følelsesfornuft
rækker.

Begrebet ”menneskelighed” er for Holberg ikke
udtømt med godhed, ligesom han ikke identificerer
”viden” med hverken intelligens eller lærdom. Men-
neskelighed er for ham resultatet af livs-kunst, ’ars
vitae’. Der er altså målrettet kunst og smidige kunst-
greb med i spillet, og har man tilegnet sig et vist mål af
’ars vitae’, vil man, foruden medmenneskelig hensyns-
fuldhed og omsorg, være præget af stil og format.
Klassik er både takt og taktik, og klassik har dette kraf-
tige islæt af usentimental livsæstetisering, hvis mål er
at modellere mennesker til at blive udholdelige for sig
selv og hinanden. Karsk som han er, ønsker oplyseren
at give mennesker et pinlig nøjagtigt billede af deres
egen horisont, hvor lille den er, og af deres eget volu-
men, hvor stort det er.

Som led i en formidabel polemik i 1698-1699 mel-
lem blandt andet Richard Bentley af Cambridge
(1662-1742) og William Temple af Oxford (1628-1699)
blev sidstnævnte, en rigtig ’gentleman scholar’, af en
beskytter anbefalet med følgende ord, i hvilke vi i kort
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begreb har hele oplysningstiden, hvor man af huma-
nister forventede humanitet: ”Temple havde som et
Mønster for hele verden forenet Vid med Fornuft,
Sund Kundskab med Gode Manerer, og han formåede
at få det ene sæt egenskaber til at anbefale og udhæve
det andet”.

Liv og lærdom

Gubben Vilhelm Andersen (1864-1953) formanede
Frederik Julius Billeskov Jansen (1907-2002) ved den-
nes disputatsforsvar i 1938 og sagde: ”Holberg er ikke
et academicum, men et humanum”. Men det lagde
den formanede sig ikke på sinde. Efter at Billeskov
stod i spidsen for studiet af Holberg gennem femog-
tres år, har billedet af Holberg som den hastige afskri-
ver, som den snedige citatkunstner, og som den der
læser for at skrive, bidt sig mere end fast. Alt dette er
sket inden for rammerne af et helt bestemt begreb om
klassicismens litteratur, som antages at være litteratur
lavet på litteratur. Det er, mener man, bøger ud af
bøger, hvorimod slige værker ikke i nævneværdig grad
er udsprunget af livet og den sociale virkelighed eller
fremvokset af forfatterens person – som et humanum.

Vilhelm Andersen sagde ved samme festlige lejlig-
hed, at vel kan Billeskov latin, men han kan det ikke
indefra, for det gælder for latinen ligesom for boghol-
deriet: ”Den Profession skal man have lært fra Barn-
dommen op!” (som Vielgeschrey siger i Den Stundes-
løse). Billeskovs lærdom er ærefrygtindgydende, men
der er et vist filter mellem ham og den græsk-romer-
ske oldtidskultur, som jo er noget, Holberg, ligesom sit
store forbillede Michel de Montaigne (1533-1592),
konstant har for øje. Og dette filter, som forårsager fejl
og lapsus i Billeskovs kommentarer, virker i samme
retning som hans netop skitserede ”akademiske” idé
om klassik og klassicisme: Virkningen er en konsoli-
dering af billedet af Holberg, ikke som en der giver sig
tid til at gå og tænke over, hvad f.eks. klassikeren Cice-
ro faktisk har at sige om det at blive gammel, men som
en rastløs storforbruger af især franske værker af ny-
ere dato og oversigtsmæssig indretning. Billeskovs
indstilling og metode har vist deres berettigelse i form
af store og umistelige opdagelser. Men oplysnings-
manden Holbergs arbejdsvaner og åndstype stikker
dybere end som så.

Holberg er sådan indrettet, at han hele tiden tyr til

antikken som mønster, tyr til den med tro på, at det
mest oplysende eksempel og det bedst dækkende svar
må gemme sig dér. Dette er simpelthen et hovedmo-
ment i den holbergske metode, det er Holbergs hoved-
vej. Så hvis nogen finder, at man formindsker Holberg
og forklejner hans originalitet ved at holde ham sam-
men med antikken, har den pågældende vendt sagen
på hovedet. Om Ovid (43 fvt.-18 evt.), Metamorfoser-
nes digter, mente Holberg,”at han af Naturen, frem for
alle Mennesker, haver været dannet til Poët”. At
Holberg er i løbende dialog med de antikke tænkere,
følger af sig selv for en Montaigne-bruger, for Mon-
taignes Essais er mest af alt meditationer over de
græske og latinske poeter og prosaister, som i Mon-
taignes dage, i bogtrykkerkunstens barndom, kappe-
des med samtidslitteraturen, hvad angår nyhed. Sene-
ca var en sensation i 1580!

Men hvis vi så går 100-150 år frem i tiden, møder vi
et andet billede. Holberg ytrede, specielt som yngre,
megen sympati for De Moderne i Frankrig, det vil sige
de tænkere og litterater, som fra 1680’erne og frem i la
Querelle – striden mellem ’les anciens’ og ’les moder-
nes’ – med eftertryk havde hævdet, at moderne kunst,
veltalenhed og drama kunne måle sig med, ja, overgik
antikkens, ligesom Ludvig den Fjortende (1638-1715)
overgik både Perikles (ca. 495-429 fvt.) i Athen og
Augustus (63 fvt.-14 evt.) i Rom. I England rasede der
på samme tid en strid med lignende indhold; Jona-
than Swift (1667-1745), i øvrigt en fjende af De Moder-
ne, døbte den the Battle of the Books. Striden strakte sig
over den periode, som englænderne betegner som
deres augustæiske tid, ’the Augustan Age’, fra 1690 og
godt halvtreds år frem.

Og Danmark? I det berømte klageskrift til kongen,
som tidens største lærde, Hans Gram (1685-1748), i
1719 udfærdigede mod Holbergs Peder Paars, hedder
det blandt andet, at der i digtet spores den ”onde
Hensigt” at ville udrydde af skolerne de græske og
latinske skribenter, hvori forfatteren ”selv viser sig me-
get uerfaren, særdeles Homerum og Virgilium, hvilke
sandeligen ikke (disværre!) tygges nu om Dage saa
længe paa i Skolen, som skee burde”. Det var Just
Justesen, Holbergs alter ego, der i fortalen til epos-
parodien Peder Paars havde ytret, at det ikke syntes
ham umagen værd for indholdets skyld – ”for
Materiens skyld” – at lade ungdommen tygge så længe
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på Homer (8. århundrede fvt.) og Vergil (70-19 fvt.),
med andre ord de to højdepunkter i antikkens episke
digtning. Med sine ord om materien, om stoffet, træf-
fer Holberg en hovedsag i la Querelle og the Battle,
nemlig spørgsmålet om klassikkernes nytte i livet og
umiddelbare brugbarhed i den moderne verden. Som
Holberg skriver i Tredje Satire:

Man med Forundring læs Homeri gyldne Bog

for Phantasiens skyld, ey for det græske Tog.

Med al sin åbenhed for en række af De Modernes
pointer bliver Holberg dog ingenlunde antikfjende.
Det var ikke antikken, ikke Homer, Sokrates, Cicero,
Vergil, Horats, Ovid, Seneca, Plinius (23-79) og Petro-
nius (27-66), han lagde luft til, det var nutidens antik-
venners stivnakkethed og fanatisme, deres stridbare
lærdom uden takt og smag, med andre ord deres
pedanteri. Om sin samtid, enevoldsmonarkernes Eu-
ropa, havde Holberg høje tanker. Men han var og blev
en umættelig antikforbruger, og også for mange af de
franske og britiske kombattanter på De Modernes fløj
gælder det, at ”de moderne viser sig at være langt min-
dre moderne, end de er blevet fremstillet” (Levine 1991
s. 4). Ved slutningen af 1600-tallet lakkede det så småt
mod enden for latin som litterært sprog (som viden-
skabeligt sprog holdt det sig længere). Når Holberg
ikke des mindre et pænt stykke inde i 1700-tallet
udsender sin selvbiografi (1728/1737/1743) og Niels
Klims Underjordiske Rejse, alias Nicolai Klimii iter sub-

terráneum (1741) på latin, skyldes det ikke, at han
hørte til De Gamles parti, men at hans modersmål,
modsat Richard Bentleys og Nicolas Boileaus (1636-
1711), var et lille sprog i Europa.

Stridens rødder kan spores tilbage til middelalde-
ren, ja, til oldtiden selv. Men tydeligt ses de i renæssan-
cen, hvor man på den ene side betragtede klassikerne
som tidløse, overhistoriske, absolutte forbilleder for
hengiven efterligning og på den anden side grundlag-
de det filologisk-historiske studium af de græske og
romerske forfattere, som hermed langsomt, men sik-
kert blev sat i kontekst, det vil sige relativeret historisk.
Men var De Gamle her omkring 1700 egentlig ved
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Fig. 2    Komedien om den vægelsindede modehandlerske

Lucretia er måske Holbergs mest originale. Lucretia er vit-

tig og belæst, men hendes humørsyge gør, at hun er ulidelig

at omgås. Som tjeneren Henrik siger: ”Undertiden har

hun to Passioner paa een Gang, som for Exempel: Jeg saae

hende i Gaar dantze og græde tillige.” Holberg var fortrolig

med den slags psykiske rundture fra sig selv, og man har

ligefrem villet finde kilden til hans vulkanske produktion

af komedier i dette karaktertræk. Vægelsind er i modstrid

med alt, hvad Sokrates, Holbergs moralske forbillede, står

for.
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deres fulde fem? I vore dage, efter romantikken og
historismen, fremstår det i alt fald som en uoverkom-
melig udfordring – som flertallet af nutidige forskere
da heller ikke seriøst går ind på – at begribe, at De
Gamle, ’les anciens’, virkelig betragtede klassikerne
som absolut forbilledlige i nutidens kunstpraksis og
umiddelbart anvendelige i nutidsmenneskets livs-
praksis. Men det gjorde de, Nicolas Boileau, Jean
Racine (1639-1699), André Dacier (1651-1722) og Anne
Dacier (1647-1720) og deres talrige meningsfæller i lit-
teraturens og videnskabens avantgarde. Og mange af
De Moderne var, som sagt, mindre uenige heri, end
man skulle tro. I øvrigt hørtes der fra næsten alle par-
ter, ikke blot fra de britiske ’wits’, der drog i felten mod
Bentley, den klassiske filologis Newton, men også fra
De Gamles franske håb Boileau, utrættelige udladnin-
ger mod pedanter – akkurat som hos Holberg.

Humør

I 1914 offentliggjorde Vilhelm Andersen et stykke litte-
raturpsykologi (med hans eget ord). Han søgte her
efter komediernes ophav, hvilket ikke må forveksles
med deres historiske eller litterære forudsætninger, og
fandt, at ophavet var vægelsind, det ”bestandigt cirku-
lerende sind”, som Holberg selv talte om. Vilhelm
Andersens ærinde i dette kapitel om ophavet var at
vise, at i den geniale del af sit værk, altså komedierne,
havde Holberg, bag om alle de store narre, ”sig selv til
bedste”. I fortalen til satirerne havde han jo også skre-
vet: ”Den eeneste, jeg forsætlig skiemter med, er mig
selv, hvilket ingen kand fortryde paa, uden jeg selv.
Derforuden, naar jeg laster Menneskets Daarlighed,
glemmer jeg ikke min egen; naar jeg leer ad andre, leer
jeg ad mig selv”. Sådan fremstiller Vilhelm Andersen i
denne stort dokumenterede afhandling ”den tilskyn-
dende Kraft og fødende Stemning” bag komediernes
mirakel. Det er med andre ord hans grundopfattelse,
at Holberg i komedierne er humorist; han fremhæver
”den skjulte Selvironi og humoristiske Sympati” med
de komiske typer. De efter Vilhelm Andersen følgende
forskere anerkender ikke denne opfattelse eller kender
den ikke. Og i teatrenes opsætninger ser man heller
ikke megen humoristisk sympati med narrene, som
nu mest karikeres og udles. Lys uden lune.

Holbergs tilstand, både til legeme og sjæl, var som

vejret i april, hvad der livet igennem optog ham
meget, idet det jo var det stik modsatte af sokratis-
mens ideal: at være altid den samme, ’semper idem’. Og
dette har med mandighed at gøre! I forlængelse af hele
den klassiske tradition betragter Holberg det som
nærliggende, at vægelsind er en typisk kvindelig egen-
skab: ’varium et mutabile semper femina’, kvinden er
konstant ustadig og foranderlig af væsen (Vergil
Æneiden 4.569 f.). Det er simpelthen kvindeligt, og
altså hos en mand kvindagtigt, at være i sine affekters
vold. Holbergs Zille i ungdomsskriftet Zille Hans-
dotters Forsvarsskrift for Quinde-Kiønnet tager tyren
ved hornene: Man kan ikke nægte,”at meer en Quinde
end en Mand/regieres af Affecter”, som jo også Juvenal
(1.-2. århundrede) har påvist i sin 6. satire, siger hun,
og man kunne tilføje, at alle græsk-romerske morali-
ster mente det samme herom. Men, fortsætter Zille så
sine befrielsesidealistiske tankebaner, det store spørgs-
mål er, om kvindernes overflod af emotioner er Natur,
eller om denne overflod kommer af Vane/Optugtelse/
Moder/Skik/Love. I sidste tilfælde kan den affektbeto-
nede uregerlighed jo reformeres, for så er der ikke tale
om kvinde-natur. Modstillingen ’phýsis’ contra ’nó-
mos’, natur contra skik & brug, var et af Den Græske
Oplysnings vigtigste kritiske instrumenter, måske det
vigtigste. Zille kunne bruge denne modstilling (”Hvad
er natur, og hvad er bare skik & brug?”) til at bane sig
vej gennem fordommenes vildnis ind til det, der hol-
der og virkelig gælder, og sådan bruger vi den jo frem-
deles.

For en mand er stærke følelsesudbrud og affekt-
svingninger altså noget at skamme sig over. Hvis vi vil
biografere manden og tiden, manden i tiden, er dét, vi
må prøve at forstå hos en oplysningsmand som Hol-
berg, at hans oprigtighed, f.eks. om kønslivet, kan være
overpersonlig, det vil sige typebestemt, en spejling af
litterære mønstre, uden af den grund at blive uoprig-
tig, det vil sige påtaget og falsk. Han er en ”aabenhjertig
Mystifax” (Ejnar Thomsen [1897-1956]). Holberg hen-
ter sig liv – livgivende varme – ved at rette ind efter de
vise ironikere, gamle og moderne, ved at gøre sig kon-
form med det hele geled af ukonforme, de pr. definiti-
on ukonventionelle, som altid kan finde et contra til
det pro, der var ved at indgive dem ro. I lange baner
priser Holberg landlivet, men tro ikke, at han bliver
enøjet af den grund og mister blikket for landlivets
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gener,”thi det gaar med Landboerne som med Vandet,
naar det staar stille, bliver det surt og dovent”. Med
dette tvingende argument – tvingende, fordi det oply-
ser og begrunder psykologiske fænomener som sur-
hed og dovenskab under henvisning til lovmæssighe-
der i den organiske natur – kan han ligefrem knæsætte
det synspunkt, at man må være byens elsker, ’urbis
amator’! Denne afvejning af by og land over for hinan-
den var et stort tema i oplysningstiden, som den havde
været det i antikken. Og bemærk, hvordan det går
Holberg: Allerbedst som han er i færd med at konsoli-
dere sig på et pro, popper der for den sande klassiker et
contra op. En oplysningshumanist kan – ligesom i sin
tid en sofist – argumentere nøjagtig lige overbevisende
for og imod i den samme sag. Og Holberg kan, qua
dygtig drøfter, ”habil Disputator”, skrive et forsvar for
Fanden selv (Holbergs epistel 60).

Holberg hengav sig med fryd til disse principielt
uafsluttelige pro et contra-rækker, han holdt sig intel-
lektuelt og moralsk i form ved hjælp af disse drilske
ræsonnementer ”på den ene side – på den anden side”.
Og han ’examinerede’ også risikable teologiske sager;
men han forestiller sig åbenbart, at Gud er en redelig
overvidenskabsmand med respekt for den eksperi-
menterende metode og fuld forståelse for dens
omkostninger (epistel 25):

”Og [=desuden] troer jeg i saa Maade, at GUD dømmer milde-

re om Vildfarelser, som flyde af en bekymmerlig Eftersøgning,

end [han dømmer om] visse magelige, feede og veltrivende

Conformister, hvilke med Frækhed fordømme alle dem, som

ikke blindt følge deres Meeninger, hvilke de selv aldrig i Grund

have ransaget”.

Den magre Holberg var en uven af ’Fædme’, som for
ham var ensbetydende med mangel på evne til at
bedømme enhver sag på dens egne meriter. Således
skriver han i den teologisk sprængfarlige Moralske
Fabel nr. 81, Om Midernes Art og Egenskaber, følgende
om midernes mådelige dømmekraft: ”Saasom de be-
boede et feet Land, og derfore ingen Aarsag havde at
bekymre sig om Føde, saa vare de dovne, og i Følge
deraf adskillige Sygdomme, sær Skiørbug, underka-
stede. Samme Fædme foraarsagede, at de havde en
meget stærk Ihukommelse, men ikkun maadeligt
Judicium”. Den klæbende hukommelse kan befrygtes

at være grobund for pedanteri med dertil hørende
middelmådig dømmekraft, ’judicium’. ’Judicium’,
’jugement’, er ved siden af det ’at examinere’ et livord
for oplysningsmanden.

Værk og liv

Nok kan man høre udslag af en særlig alderdomspes-
simisme i f.eks. Moralske Tanker, som Holberg udgav
som tresårig, og vel kan man udpege ren og skær nihi-
lisme i det endnu senere værk Moralske Fabler fra 1751.
Men også i tidlige værker som Satirerne/Skiemte-
Digtene og den gådefulde digtsamling Metamorphosis,
som Holberg skrev i 1725-1726 under og efter et ner-
vøst sammenbrud oven på den forcerede komedie-
produktion, har man fundet bitterhed og uforsonlig
skarphed, ja menneskehad. Så skulle vi ikke snarere
medgive, at her tegner sig et mønster, et mønster af
fælhed i glimt. Skulle vi ikke så småt undersøge bære-
dygtigheden af denne arbejdshypotese: Ånden i Hol-
berg er fundamentalt den samme fra genre til genre
ud over hele hans œuvre. Dette kan man et langt styk-
ke godtgøre ved at lægge hans komedier ved siden af
hans epos Peder Paars fra 1719-1720, ved siden af hans
vers-satirer, de såkaldte Skiemte-Digte fra 1722, eller
ved at sammenholde komedier, epos og satirer med
hans fantastiske rejseroman Niels Klim fra 1741. I sine
kommentarer til Moralske Tanker og de 539 Epistler,
befattende adskillige historiske, politiske, metaphysiske,
moralske, philosophiske, item skiemtsomme Materier,
som Holberg skrev mellem 1748 og 1754, kan Billeskov
Jansen løbende anføre forbindelseslinjer fra disse vær-
ker tilbage til f.eks. Holbergs Kirkehistorie fra 1738 og
Heltehistorier fra 1739 og Heltindehistorier fra 1745.
Selv betoner Holberg sammenhængen mellem den
filosoferende essayistik, som han skrev hen imod slut-
ningen af sit liv, og komedierne, som jo for hovedpar-
tens vedkommende ligger tidligt i forfatterskabet (27
ud af 33 er skrevet før 1727). Sammenhængen udgøres
både af budskabet – det sokratiske ”Kend Dig Selv i
din begrænsning” – og metoden – ”at gavne og for-
nøje”, ”at sige sandheden leende”. Sit syn på dette ind-
hold og denne form sammenfatter han et sted således:
Mod den grasserende ”Mangel af Egen-Kundskab” har
jeg skrevet ”saadanne Stykker, som divertere [under-
holder] og undervise tillige”. ”Jeg haver brugt min Pen
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udi dette Slags Arbeyde [komedieskrivning] som en
Philosophus og derfore regner mine Comoedier
iblandt mine Moralske Skrifter” (epistel 374). Der er
årtier igennem tale om en slående konstans i verdens-
opfattelse og menneskesyn.

Der er noget at lære her om værk og liv. Satire
nummer fire, som bærer den solidariske titel Poeten
raader sin gamle Ven Jens Larsen fra at gifte sig, er Hol-
bergs allerførste opus på vers, skrevet da han var først i
trediverne. Heri råder Holberg en 70-årig impotent,
tandløs skaldepande ved navn Jens Larsen fra at opgi-
ve sin dyrebare frihed. Jens Larsen, siger satirikeren,
du har såre mange fejl, der gør dig uegnet til at være
ægtemand, du er smålig og fornæret, du er tungsindig,
og du lider af selvhad og det had til andre, som hører
sammen med selvhadet (denne dialektik var blevet
fremstillet af Seneca):

Du, som dig fast ey selv, endsige andre, lider,

du, som en Flue ey kand lide staae paa Veg,

og derforuden ey en Høne giør med Æg,

endsige dygtig er en Kone at forsyne,

mon du dig bilder ind, en Pige er en Dyne,

der bruges ikkun til at giøre Sengen varm?

Dit gamle Legeme et Sneehuus lignes ved,

sæt deri Kakkelovn, det smeltes, falder ned.

At Holberg kan finde på at bruge løs af slige guldkorn,
når han et par år senere skal fremstille hanrejer i ko-
medierne, er umiddelbart forståeligt. Det forunder-
lige er, at han i sine sene års essayistik finder for godt at
anrette Ludvig Holberg, storgodsejer og baron, i sam-
me skarpe sauce; men det gør han, og dét helt ned i
ordspillene, som genbruges. Holberg monterer altså
som trediveårig comicus, idet han på komikeres vis
skaber festlighed i kunsten af fulhed i livet, et portræt,
som han gennem årtierne langsomt glider ind i og gør
til et selvportræt. Det er ikke kun senilitetens uman-
dighed, Holberg gør til sin egen; det samme ses i for-
bindelse med kvindagtighedens vægelsind, hvor ana-
lysens grundtræk forbliver uændrede fra Anden Sa-
tires sangerhystade Tigellius over modehandlerske Lu-
cretia i komedien Den Vægelsindede (I, 6) til de selv-
biografiske skitser i Epistlerne af hypokondre Holberg.
Humor er ikke for stort et ord for alt dette.

Hvor finder man så personen Holberg? Ham fin-
der man i et typegalleri opstillet af den skæmtsomme
artist Holberg, med al mulig hjælp fra De Gamle og
De Moderne i skøn forening, og dét siger naturligvis
ikke så lidt om netop personen. Det er så bagvendt,
som noget kan være, at denne spirrevip med pigean-
sigtet – ’facies puellaris’, som han selv siger – af efter-
verdenen er blevet døbt Fader Holberg.

Narrenihilisme

Man kan sige, at hele Billeskov Jansens livslange arbej-
de med Holbergs latinske epigrammer og filosofiske
essayistik udmunder i dette: Holbergs tanker har ikke
nogen indre, organisk sammenhæng, og hans menne-
skekundskab er ikke på niveau med de franskes (Mo-
lière [1622-1673], Montaigne, Descartes [1596-1650]).
En typisk passus fra Billeskovs disputats lyder: ”Jeg
skal nu nærmere vise, at der ikke eksisterer en hol-
bergsk Psykologi som et organisk Hele, men et Bundt
psykologiske Formler til Menneskenaturens Forkla-
ring”. Bevisførelsen er blandt andet vendt mod den
skole, der efter Vilhelm Andersen tildeler vægelsindet
– og humoren – den centrale plads: ”Vægelsindet er
een af de Strenge, Holberg kan spille paa i Kome-
dierne, eet Motiv blandt mange, ikke et konstant Ele-
ment i hans Natur og Væremaade”. Det, der ikke hæn-
ger sammen som én tankebygning, kan jo ikke åbnes
med én nøgle. For resten forekommer det tvivlsomt,
om Billeskov Jansen, selv om der så måtte være en syn-
tese hos Holberg, ville kunne gribe denne med sin ske-
letterende metode.

538 k u n s t  o g  d a n n e l s e

Fig. 3   Niels Klim, titelpersonen i Holbergs utopiske

roman, er efter en luftrejse havnet på planeten Nazar i

Jordens hulhed. Her vækkes han af en brølende tyr. Men

han kan ikke forestille sig andet end, at han er hjemme i

Norge, og at det er degnen Niels Andersen fra ”Fanøe

Kirke, ikke langt fra Bergen”, der så jammerligt plager

hans øren. Skrigende, indbildske degne, stridbare pedan-

ter, fagidioter, fornærede, snobber, standshovmodige og

stressvrag indgår i Holbergs persongalleri. Alle disse typer

har det til fælles, at en stivhed gør, at de er ude af trit.

Komikeren har imidlertid tit en sær sympati for dem.
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En forkommen og feminin fysik og en hyggeløs
familiebaggrund som Holbergs kunne have hensat
andre i selvforagt, sløjhed og varende depression. Men
hos ham finder vi gennemgående et ukueligt humør,
parret med en kampgejst og et vovemod, der i til-
spidsede stunder, f.eks. når en universitetskollega som
Andreas Hojer (1690-1739) antydede videnskabelig
uredelighed, ikke skyede noget middel (året er 1719).
Ikke mindre end 20.000 sider kådhed undslap der alt i
alt manden, alt imens migræne, myoser og mavekatar
var over ham. Selv hans Kirkehistorie fra 1738 er et
langt stykke af vejen en grel satire over griskhed,
magtbrynde, arrogance og svindel; synspunktet i dette
værk er nemlig religion og politik, religion og kultur,
det vil sige vinklingen er den sociale, og så er der frit
slag for den komiske vision. Med et samlet œuvre af
det omfang og indhold og med en eksistens, der var
gjort til en ren arbejdsmaskine – idet hver af årets 365
dage har ”12 til 14 brugelige Timer” – må han, om ikke
konstant, så dog tit have været i en tilstand af dæmo-
nisk raseri. Det kræver kløe i næverne, hvis man skal
have noget fra hånden; ’aggressio’ kommer af det
latinske ’ág-gredi’, at gå løs på, at gå løs på opgaver og
hvad der ellers står i vejen. En række tilfælde hos
Holberg af rent og skært forfølgelsesvanvid frem-
hæves af den til dato bedste kender af Holberg indsat i
hans tids kultur-, lærdoms- og personalhistorie: Th.A.
Müller (1865-1950).

Der er andre genrer end det komiske drama at stu-
dere under den psykologisk-pædagogiske synsvinkel,
som det er relevant at anlægge, når det nu er oplyse-
ren, den demaskerende, illusionsnedbrydende men-
neskebehandler à la Sokrates, vi vil forstå. I Holbergs
fabler, betitlet Moralske (!) Fabler med hosføyede For-
klaringer til hver Fabel (1751; der er 232 numre), er det
et grundmotiv, at kun den forblindede er lykkelig, og
at det er rigtigt at lade ham forblive i illusionen. Man
kan udtrykke det, der her sker for klassikeren, på den
måde, at moral og objektivitet viger for psykologi og
subjektivitet, sådan som det ses i de afsnit af Moralske
Tanker, der mest grelt forkynder budskabet om tosser-
nes lyksalighed (Moralske Tanker II, 1, efter Erasmus af
Rotterdam [1466/69-1536] og andre), om mennesket
som ”et bizarre Creature”, om menneskets umenne-
skelighed, og om den psykologiske naturlov, at den,
der reddes fra det ene ekstrem, falder over i det andet,

hvormed enhver bestræbelse for menneskeforbedring
jo er alvorligt hæmmet fra grunden af. Den rette defi-
nition på et menneske kan ifølge disse dokumenter
meget vel være den, ”at det er et Væsen, som løber
stedse til et Maael, og dog er lige langt derfra: móvet,
sed non prómovet ” (epistel 537).

Gak til tossen og bliv… ikke vis, men tværtimod
lykkelig! Her er et stykke af den moralske fabel nr. 27,
Jomfruen og Papegøjen:

”En Jomfrue havde en Papegoje, hvilken hun elskede som sin

egen Søster […] denne Kiærlighed var saa hæftig, at Jomfruen

kunde ikke undvære denne Fugl, end ikke om Natten, thi den

maatte ofte ligge udi hendes Seng: Men hvad skeede? En

Morgen, da hun opvognede, fandt hun Fuglen halvdød, saasom

den var qvalt af Varmen. Hun blev derover gandske forskrækket

og sagde: Hvad skader dig, min kiære Pape? Fuglen svarede der-

til: Intet haver skadet mig, uden din Kiærlighed, thi den haver

skilt mig ved Livet, hvorpaa den døde […]”.

Fuglen dør af omsorg og varme, den dør ikke, fordi
jomfruen klemmer den ihjel, eller den slags. Fablen
tematiserer passion og destruktion, hvad der ligger i
forlængelse af det tema passion og illusion, som de
klassiske komediedigtere altid har excelleret i: Kærlig-
heden er en sygdom, ’morbus amoris’, som forstyrrer
menneskers kontakt med sig selv og med andre, og
som derfor er komisk. Holberg var, som vi ved, vedva-
rende optaget af den måde, hvorpå de menneskelige
drifter spænder ben for sig selv, sådan at mennesker
mest af alt begærer det uopnåelige og utilladelige og
mindst af alt begærer det opnåelige. Den åbne favn
har ingen interesse.

Kun den vise er lykkelig, hævdede stoikerne i et af
deres såkaldte paradokser. Holberg indvender, at den
vise tværtimod er hjemsøgt af mange piner og plager,
deriblandt den plage at kende sig selv, og han vender
det stoiske paradoks og dets ”Heroismus” på hovedet
og hævder, ”at Narrer alleene ere lyksalige udi denne
Verden”, kun de har ”Sindets Roe og Hvile”, kun de har
den sande ”Egenkierlighed”. Med det sidste menes den
egenkærlighed, der ikke er plettet af selvglæde.

Illusionsnedbryderen Holberg kender illusionens
hygge og oplysningens kulde og pine. Om lysets kulde
er der ikke talt mere prægnant, end det skete hos
Aristofanes (ca. 450-385 fvt.) i komedien Skyerne i 423
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fvt., det vil sige på et tidspunkt, da Den Sofistiske
Bevægelse kun var et par årtier gammel. Komedien
lader – ironisk, som komedier er – en nar udbasunere
følgende reklame for filosoffernes kursus i selverken-
delse: ”Der lærer du dig selv at kende: fed og dum”
(vers 842). Ret beset er det altså en betydelig forståelse,
Holberg med alle sine udsagn om tossernes store lyk-
salighed viser oplysningens kritikere: Aristofanes og
alle de følgende. I denne forstående sympati indgår
også et moment af kristen etik (”Salige er de fattige i
ånden …”). Det er hele denne side af Holberg, Jens
Kruuse (1908-1978) bygger på i sin vise og gavmilde
bog om fire af komedierne som proto-absurde dra-
maer: Her kan ikke demaskeres, da maskerne er groet
fast. Kruuses bog hedder Holbergs Maske og er fra
1964.

Humor

Det er et udbredt fænomen i både litteratur- og kunst-
historien, at fortolkerne tager ugifte artister i skole for
deres afkald på giftermål og ægtestand, og dette gæl-
der, hvad enten kunstnerne er mænd eller kvinder. I
en over al måde kæk tone tages der i skole hos Joakim
Garff i biografien SAK. Søren Aabye Kierkegaard fra
2000. Garff agerer her i forlængelse af nogle gransk-
ninger i kæmpeproduktivitetens dybere og mere dulg-
te årsager, som blev anstillet af Kierkegaards fjende
Peder Ludvig Møller (1814-1865), Guldalder-Køben-
havns Don Juan. I et mere inderligt toneleje har Erik
A. Nielsen i sin ovenfor omtalte disputats skrevet om
de vanskelige Holberg-digte, der udgør samlingen
Metamorphosis. Om disse digtes egenart hører man
kun lidt hos Nielsen; det pågældende kapitel er nemlig
ikke en præsentation, men en udlevering. Her patro-
niseres. For eksempel: Holberg læste Ovids Meta-
morfoser ”med fornøjelse – hvad der vel på sin side
kunne gøre en asketisk sjæl som Holberg bekymret”.
Jo, for rationalisten Holberg var en intellektualist
uden krop og uden skæbne. Holberg var, modsat
Ovid, ”med selve sit væsen” lukket ude fra at erfare
skøn natur og dybsindig erotik. Og den familie- og
sexløse kan i sin angst og selvspejling ikke koncipere
forvandlinger. Dette indskærpes med et sideblik til
Maren Amme fra slutningen af satiren om gamle Jens
Larsen: ”Den erotiske problemstilling, hvor angsten
for det dyr, der hedder Maren amme, driver Holberg

ud på stor afstand af alt, hvad der hedder familiestif-
telse, fikserer på tilsvarende måde menneskets vigtig-
ste metamorfosekraft, seksualiteten, og fører Holbergs
interesse i retning af incestens, fantasilivets og narcis-
sismens temaer” (Nielsen 1984 s. 375).

Erik A. Nielsen savner simpelthen sundhed hos
Holberg – sundhed forstået som dybde, erotik, alvor
og religion. Holbergs Komik er ret beset en kulturkri-
tisk bog: Europæisk anskuet er den noget inspireret af
Theodor Adorno (1903-1969) og Max Horkheimer
(1895-1973) og vel også allerede af postmodernismen
og dennes oplysningskritik. Men Holbergs Komik er
først og sidst en dansk bog: På mytens, magiens og
menighedens vegne gør den op med den af-fortryllen-
de lysdyrker Holberg, som antages at have bidraget så
fatalt til udtørringen af det danske folks livskilder,
noget som Erik A. Nielsen tit har været inde på i omta-
ler af sin bogs sigte. Disputatsens ærinde kan godt kal-
des grundtvigiansk, skønt N.F.S. Grundtvig (1783-
1872) selv havde et noget mere facetteret forhold til
Holberg, end man kan slutte af hans bekendte und-
sigelse af ham som ”Nordens Voltære” (i Verdens-
krøniken 1812). Og heller ikke højskolens opfattelse af
Jeppe på Bjergets forfatter er entydig (herom Harald
Nielsen 1923).

For at kunne reducere Holberg til ”Lys uden
Varme”, som det hedder med Grundtvigs vending, og
for at kunne give Holberg et helt særligt bevidstheds-
historisk sted, må Nielsen gøre de gamle dage, som
Holberg ifølge ham brød med, særlig varme. Antikken
fremstilles da som mere ureflekteret og troende, end
den var. I antikken lo man en ”dybere og mere orgas-
melignende latter” (påstanden bygger på … Aristo-
teles). På tilsvarende vis tænkes komedietraditionen
forud for Holberg som mere generøs, forsynstroende
og forvandlingsberedt, mere styret af velvillige og lyk-
keskænkende ”metafysiske kræfter”, end den nogen
sinde har været og, med bevarelse af sit komiske
væsen, kan være. Om Holberg hævder Nielsen igen og
igen, at ”der i forfatterskabet ikke egentlig er nogen tro
på menneskelig forvandling”. Men det skyldes ikke, at
værkerne er skrevet af Holberg, en ugift herre der leve-
de fra 1684 til 1754. Det skyldes, at værkerne er gen-
nemtrængt af komisk ånd; komisk anskuet kan et
menneske nemlig ikke forandres, endsige forvandles.
”Naturam furca pellas ex, hun kommer dog igien, den
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Hex”, som komikeren Jens Baggesen (1764-1826) skrev,
efter komikeren Horats (herom lidt mere nedenfor). I
epistel 316 behandler Holberg just dette emne: uforbe-
derlighed. Men som den problem- og paradoksbevid-
ste psykolog han er, retter han opmærksomheden
mod de sofistikerede narre, der betragter det som …
pedantisk at føle sig truffet af kritik og blive vrede over
den. Disse stilsikre og upåvirkelige personer har et
solidt panser om deres naragtighed takket være deres
humor (humor forstået som det, at man ikke bliver
vred over angreb).

Holbergs Komik er en gennemført undsigelse af
Holbergs komik. Som begrundelse for at marginalise-
re komik, der er konciperet af Holberg med hele hans
”vitssøgende væsen”, og udelukke den fra komedie-
genren, siger Nielsen: ”[…] at komedien som genre
ikke er tragediens parodiske modus. Komedien er op-
rindelig en højform i sig selv, ikke en patetisk, som tra-
gedien, men ejheller en ironisk form som parodien”
(Nielsen 1984 s. 186). Dette holder ikke: Den ældste
komedie, vi ejer, nemlig Aristofanes’ Kulsvierne (alias
Acharnerne) fra 425 fvt., er en af de mest parodisk-iro-
niske i hele komediens historie. Den citerede uhold-
bare passus fra Nielsen bruges desværre som ”slut-
akkord” i kapitlet om komedierne i Lars Roar Lang-
slets Holberg-biografi Den Store Ensomme fra 2001.

Ifølge den fortolkning af de holbergske komedier
som jeg går ind for, forholder det sig nærmest omvendt
af det, der hævdes i Holbergs Komik, idet den seksuelle
eller i alt fald familiemæssige outsider Holberg i en hel
række komedier, når de ses i forhold til komediegen-
ren og dens lange tradition for betydeligt eftertryk på
den socialt korrektive latter, faktisk opviser ikke lidt,
men megen varme, specielt derved at han tildeler sine
narre og udskud, sine fantaster og paranoide, sine han-
rejer og sprittere – dem af alle! – affekt-overvindelsens
heltemod, viddets format og humorens sjælsstorhed.
Men det er ikke svært at forstå, at det kunne komme
dertil, at denne rigdom i outsiderens behandling af
outsidere blev overset eller søgt bortforklaret, efter at
Holberg i et halvt århundrede af de toneangivende
inden for det tørt patroniserende studium af ham var
blevet behandlet som et academicum, hvad der i denne
sammenhæng, pudsigt nok, vil sige, at man behandle-
de ham uden filosofi og uden teori, med det resultat at
hans humor forsvandt af syne.

Teori skal der til. For at forstå oplysningens latter
må man genkalde sig noget, som vi urimeligt ofte
glemmer, nemlig at selve fænomenet latter i sig har
både latter ad og latter med, både mobbende latter og
favnende latter. For at forstå oplysningens komik, må
man vide, at komik ikke bare er satire, som ler ad de
latterlige: de naragtige, de forkerte. Komik er også
humor, som ler med narrene; og når de latterlige ind-
optages, sker der det, at humoren udler de rigtige og
kloge, inklusive den leende selv: Hvem griner du ad,
lille ven på den høje hest? At udforske denne dobbelte
enhed i latteren og denne interaktion mellem satire og
humor er en påtrængende opgave, ikke mindst for
fortolkere af antikken og oplysningstiden. En bog om
Holbergs Humor ville være et velkomment bidrag til
dette humane studium.

I vor tid er mange optaget af det, man kan kalde
forenende modsætninger, eller komplekse enheder.
Det synes mest af alt at være humorens enhed af tra-
gisk og komisk og fornuftens enhed af forstand og
følelse, der ses hen til i de nu fremherskende livsfiloso-
fier. Denne søgen efter de komplekse enheder er en arv
fra romantikken. Men her kan vi lære noget om for-
holdet mellem 1800- og 1700-tallet. For hvis det er rig-
tigt, at man ikke søger forgæves efter hverken tragiko-
mik eller følende fornuft i 1700-tallet, så kan roman-
tikken, der jo ellers ofte spærrer for rationalismen,
med sine begreber og begær også skærpe vort blik for
den.

Et formål med kaos: kærlighed

Holbergs Anden Satire, Aarsagen, hvi du leer, at vide jeg
forlanger indfører en person – digter viser han sig at
være – der lige har læst Horats, nærmere bestemt hans
satirer 1.2 og 1.3. Det er i Horats’ satire 1.2, vi finder den
linje om de kontrære laster, der blev psykologen
Holbergs skæbne. Denne horatianske overskrift over
Holbergs livslange studium af det turbulente menne-
skelige ”Bizarrerie” kan oversættes: ”Farer de bort fra
en last, render tåberne ind i dens modpol”. Herom lidt
mere nedenfor. I satire 1.3 lægger Horats ud med en
skildring af den netop afdøde sanger Tigellius, indbe-
grebet af forskruet lunefuldhed. Men efter indlednin-
gens ret selvgode beskrivelse af den vægelsindedes
ture fra den ene yderlighed til den anden dukker der –
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som der altid kan i klassiske satirer og holbergske
epistler – en sokratisk modstemme op: ”Har du da
ingen fejl?” Hvortil digtets jeg må svare: ”Jo, men
andre, og måske mindre”. Som helhed betragtet bliver
Horats’ satire 1.3 da et indlæg om den overbærenhed
med næstens fejl, små og større, som kræves blandt
venner. Dette er satirens tema; den kulørte skitse af
operasangerens skruede luner var kun forret og lokke-
mad, kogt på et aktuelt dødsfald i den romerske
underholdningsindustri.

Indtil den ransagende modstemme dukker op,
gøres Tigellius altså til grin hos Horats. Og sådan
begynder Holberg også: A får af den leende B at vide,
at årsagen til hans latter er, at han nylig hos Horats har
læst om ”Tigellius den Sanger”. Derefter følger en gen-
givelse af Horats’ optakt. B slutter med en bemærk-
ning om, at den slags karakterer, der ikke ændrer deres
fejl, men kun styrter sig fra den ene ekstremitet over i
den anden, dog vel må være monstre skabt af digteres
fantasi: ”opdigtet Characteer paa ret Bizarrerie”. Nej!
lyder svaret, og herpå følger det forsvar for sangeren,
der har givet satiren navn: Apologie for Sangeren
Tigellio. Tigellianismen ikke bare findes, den findes i
alle; thi ingen holder den store gyldne middelvej.
Slutningen taler klart og malende herom:

Det store Medium man ingen holde seer,

thi i hvert Menneske en sælsom Chaos er

af Frygt, Formastelse, Koldsindighed og Iver,

som vor Machine hen i Precipicer driver …

Herpå følger syv linjer med opregning af de afgrunde,
’precipicer’, det vil sige de kontrasterende affekter, der
kendetegner mennesket. Den sidste af disse linjer refe-
rerer, ikke overraskende, til den hippokratiske lære om
de fire legemsvæsker (’humores’), som jo her er i
skvulpende ubalance. Hvordan skal man da definere
mennesket? spørger A. Som det dyr der ikke kan defi-
neres, siger B, overbevist af A’s analyse.

Man kan søge at sammenfatte Holbergs psykologi-
ske realisme ved hjælp af tre berømte heksametre af de
klassiske romerske digtere Ovid og Horats (henholds-
vis Ovid Amores 3.4.17, Horats Satirerne 1.2.24, Horats
Epistlerne 1.10.24), som han tit tyr hen til:

Nitimur in vetitum semper cupimus-que negata.

Vi stræber hele tiden efter det forbudte og begærer de ting,

der er os nægtet.

Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt.

I og med at tåberne søger at undgå lasterne/fejlene, løber

de ind i de stik modsatte laster/fejl.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret.

Naturen kan du prøve at uddrive med en fork, den vil dog

hele tiden komme løbende tilbage.

Dette er i kort begreb, hvad Holberg lærte af klassiker-
ne om det urolige – stræbende, begærende, flygtende,
løbende – menneske.

Men der er et ”men”, der ofte glemmes, idet Hol-
bergs oplysningsforehavende tit fremstilles alt for
enstrenget. Her kommer det: Men denne ustandselig-
hed kan Holberg ikke uden videre og over en bank
fordømme. For hos grækerne og romerne har han
også lært, at den, der for alvor har erkendt sin egen
lykkes ustadighed, og som ved, at det kan blive småt
for enhver, snarest vil hjælpe andre ofre for lykkens
omslag. Mennesket har en ”Attraa til at forfremme sin
Næstes Velfærd”, og denne attrå styrkes gennem er-
kendelsen af egen udsathed og sårbarhed. Om græker-
nes holdning til ”the theme of mortal solidarity” kan
man læse i afsnittet om det menneskelige vilkår i K.J.
Dovers Greek Popular Morality fra 1974. Sin klassiske
udformning fik denne kernelære i hedensk græsk-
romersk etik hos Vergil, der i Æneiden 1.630 lader
dronning Dido sige (først ordret gengivet, dernæst i
Dues oversættelse):

Non ignara mali miseris succurrere disco.

Ikke ukendt med ondt, lærer jeg at ile ulykkelige til hjælp.

Nød har jeg kendt og har lært at hjælpe andre i nøden.

Hos Holberg fremstilles denne solidaritet fra dødelig
til dødelig i hans latinske verdenssucces Niels Klim –
før H.C. Andersens (1805-1875) eventyr den mest
udbredte bog af en skribent fra Danmark – i skildrin-
gen af provinsen med det yndige navn Qvamso. Her
følger et referat af og et par oversatte citater fra kapitel
9 i Niels Klim: I fuldkommen sundhed opnår indbyg-
gerne den højeste alderdom. Først betragter Klim dem
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derfor som de lykkeligste blandt alle skabninger. Men
senere indser han, at beboerne i Qvamso er i en kon-
stant tilstand af mellem-fornøjethed; thi når lykken
aldrig afbrydes, får man intet begreb om den, og på
samme måde er det med sundheden og helbredet.
Ligegyldighed og kedsomhed er resultatet af den evige
sundhed. Hvad det sociale liv angår, har Klim blandt
andet følgende at sige: ”Det er en nation uden laster,
en nation man hverken kan elske eller hade.” ”Overalt
bevirker den uophørlige sundhed, at de aldrig har
døden for øje, og aldrig røres af medlidenhed når
andre lider, og derfor henlever de hele deres levetid i
følelsesløs ro, uden mindste deltagelse i deres brødres
skæbne, så at man ikke finder mindste spor af kærlig-
hed, medynk eller velgørenhed hos dem. Vi derimod
…”

Uden visse omskiftelser i det ydre og en vis rystet-
hed i det indre ingen kærlighed, og uden død ingen
omsorg – intet af det, Adam Smith (1723-1790) kaldte
’the fellow feeling’. Titelpersonen i Peder Paars, den
affektløse, og fra et stoisk synspunkt altså ideale,
kræmmer fra Callundborg er et udødeligt eksemplar
af en dødbider. Paars er ”sig selv lig” og så ærbar, at
han ikke kan le, højst fnise. Dette særsyn indtræffer, da
Marthe Kokketøs tager Peer Ruus for en trold: ”Hvor
ærbar Paars end var, saa maatte han dog fniise”. Helten
Paars er umenneskelig, hvorimod den kaotiske hysta-
de Tigellius er et menneske, som følger ”sin Natur”.
Satiren om Tigellius udmunder i denne tolinjer om
menneskets væsensløse væsen:

Jeg De-fi-ni-ti-on ey bedre kan formere,

end det er Dyr, som mand kan ikke definere.
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Ludvig Holberg (1923)

En gammel mager Karl, som spiste ene

Sin maalte Mad og snød sin skrantne Praas;

Ham smagte Tavshed; Timerne blev sene,

Naar alt var lydt og Døren vel i Laas.

Kun Rottens Gnav forstyrrede hans Ro,

Og Lyset traf en Tænkers bistre Blik.

Saa hørtes det som om en Hingstplag lo – 

Han greb Papir, og Gaasepennen gik.

En fyrig Sjæl! Gud Amor stak bag Vesten;

Men dén var lang og knappet til hans Kværk.

Det kaade Føl fik Grime paa; og Hesten

En gammel Helhest blev, med Spat og Værk.

Men denne norske Sjæl, som var forklædt,

Latiniseret og i Lage lagt,

Professor-speget og i Plager stedt,

Han ytred i Komedien sin Pragt!

Parykken hængt paa Knag! Med Karlfolk-Isse

Han skrev i Enrum, lo og skrev og lo.

Den tørre Hest fik Vinger, ja tilvisse,

Og ramte mangen med sin gyldne Sko.

Det lattermilde Sind, med Strenghed i,

Kom af det samme Salt som Eddas Kvad.

Hvor Sverre sleb sit Vid paa fredløs Sti,

Blev siden Ibsen gram og Bjørnson glad.

Nu hviles han i Sorø, sælsom Skæbne.

Den danske Ager grønnes om et Navn,

Som søgte sig mod Barnløshed at væbne

Med smuk Taktik: Disciples Ly og Gavn.

Han var en fremmed En. I Danmarks Ly

Blev han fortjent. Den sære frosne Mand

Var uden Svig. Han var fra Bergens By,

Men hører til i Aandens Fædreland.
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”O hvad den Theateranstændighed giør vor Skueplads ussel!

sagde Diderot, og havde Ret. Det er overalt Skade, at vore

Landsmænd ikke læse Diderot; de skulde snart faae rigtigere

Begreb om det franske Theater, end de har” (Jensen 1958 s. 90).

Knud Lyne Rahbek i teaterbrev fra Paris, 1784

”Heller ikke kan jeg lide den Trepidation i Adfærd og den Skri-

gen i Declamation, som de franske Skuespillere og Skuespiller-

inder aldrig kan lade. Immer overdriver de; deres Naiveté er

Coqvetterie, deres Munterhed Vildhed, deres Vittighed Har-

leqvinade, deres Forundring Besvimelse, deres Graad Hulken,

deres Smerter Convulsioner” (Jensen 1958 s. 77).

Sådan skrev historikeren Laurids Engelstoft (1774-
1851) femten år efter Rahbek i et brev hjem fra Paris,
14. september 1799, hvor han havde set overstrøm-
mende teaterforestillinger. Engelstofts måde at reagere
på var efter alt at dømme influeret af Knud Lyne Rah-
beks (1760-1830) markante skepsis over for de stærkt
teatrale virkemidler, som han på sin studierejse havde
set de franske skuespillere benytte. Rahbek var en stor
beundrer af Denis Diderots (1713-1784) tanker om tea-
ter og skuespilkunst, men alligevel er det, som om
netop de teatrale dimensioner i paradokset og kom-
pleksiteten i Diderots skrifter ikke blev anerkendt som
inspirationskilde til den danske teaterhistories videre
forløb. Dette i dobbelt forstand teatermæssige para-
doks er emnet for denne artikel.

I 1700-tallet var der i Danmark tale om en betrag-
telig indflydelse fra især det franske og tyske teater.
Indflydelsen bestod af modsatrettede strømninger af
teatermæssige udtryk, men ikke desto mindre var det
forholdsvis enkle varianter af disse teaterformer, som
blev videreført i dansk teater i 1800-tallet.

Paradokset som begreb indtog en central position i

den indflydelsesrige franske tænkemåde på teaterom-
rådet i 1700-tallet. Men det er ironisk nok ikke mindre
paradoksalt, hvordan dette paradoks blev modtaget i
Danmark i samtiden. Jeg begrænser i det følgende
brugen af paradoksbegrebet til at gælde den teaterter-
minologi, som i oplysningstiden opnåede sin stadigt
aktuelle betydning.

1700-tallets store teatrale paradoks

Som teaterbegreb har paradokset sit udspring i nogle
af de tanker og skrifter, som Denis Diderot fremlagde.
Som redaktør af Den store franske encyklopædi havde
han stor interesse for at organisere viden om alverdens
begrebsindhold. Sammen med de øvrige encyklo-
pædister forsøgte han at kaste lys over, hvad det ville
sige at mestre et håndværk inden for alle former for
specialer. Diderot var således optaget af den håndvær-
kerkunst (kunsten at kunne), som gjorde civilisatio-
nen mulig med sine definerede processer, teknikker,
problemer, materialer og redskaber, og som også lod
sig spore i det endelige resultat. På skuespilkunstens
område åbnede han på underfundig dyb vis for dis-
kussioner, der frem til vore dage har bevaret en forbin-
delse til Diderots teatertanker om paradokset.

Diderot havde en nærmest instinktiv trang til at
skrive om teater, og via sine medarbejdere i det store
encyklopædiske projekt tog han også del i diskussio-
nen om regler for skuespilkunst. Fra den stræben mod
det ædle, som man typisk havde set i klassicismen,
blev det i oplysningstiden kendetegnende, at det var
de blandede følelsesstrømmende affekter, der blev sat i
højsædet. Som flittig teatergænger i Paris havde han
med sin kritiske sans også lyst til at formulere sig kri-
tisk om det, han så udspille sig på scenen. Han fandt
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ikke, at skuespilkunsten modsvarede de ideer og
strømninger, der kom til udtryk med samtidens nye
drama.

Reaktion på klassicismens idealer

Den dramatiske kunst i Diderots samtid kunne opfat-
tes som en reaktion på klassicismens idealer, der i
overensstemmelse med renæssancens syn på teatret i
stor stil havde dyrket det antikke forbillede som for-
læg for nye værker. Hvor Molière (1622-1673) således
blev en væsentlig repræsentant for videreførelsen af
den komiske arv, som det eksempelvis kan ses med
klart klassisk komedieforlæg i Amphitryon fra 1668,
optog Jean Racine (1639-1699) med Phèdre fra 1677
tragedien om guders skæbner tilføjet et hidtil uset
psykologisk raffinement. Molière havde dog allerede
forsøgt sig med en form for blandingsopskrift på ko-
medier med dyb tragisk teatral udgang, som f.eks.
Don Juan ou le Festin de pierre fra 1665 og havde derved
åbnet for det tragikomiske, hvilket skulle vise sig at
blive et af de første tegn på en bevægelse væk fra klas-
sicismens oprindelige ideer.

Molières komedier var ofte iklædt et arketypisk
figurgalleri, der endvidere lånte træk fra den italienske
maskekomedie, commedia dell’arte. Det vil sige, at
selve læren fra commedia dell’arte om ’kunsten at spil-
le skuespil’ udgjorde et tema af en anden formmæssig
dimension end selve fabula, den dramatiske handling.
Molière skiftede mellem at skrive på vers og i prosa, og
lidt efter lidt introducerede han også dramatiske figu-
rer fra universer fjernt fra gudeverdenen eller adelens
typer, som indtil da havde domineret scenebilledet i
klassicismen. Bønder og borgere kunne nu med ko-
misk virkning ses optræde i diskussioner om poetolo-
giske emner, hvilket betød, at forholdet mellem genre-
mæssigt uforenelige høje og lave figurer – set i lyset af
hvem der kunne have adgang til at udtrykke sig om
kunst – kom til at bane vej for et teatermæssigt vende-
punkt af vidtrækkende betydning. De stilistiske ud-
tryksmåder blev nu benyttet med stor effekt og ofte
med betragtelige parodiske træk som modsvar på
samtidens akademiske krav om form og norm.

I arven fra denne kontekst var Diderot med sit
talent for at præsentere viden i en organiseret form
blevet opmærksom på en slags metode til at sige ét ved

hjælp af noget andet. Det var ikke alene et spørgsmål
om et metaforisk forhold mellem det skrevne og det
uskrevne, det sagte og det usagte. Det var ikke nødven-
digvis sådan, at en begrebsudredning blot fremstod
som et scenisk billede på noget andet. Han var snarere
interesseret i at fremstille sandheden som noget rela-
tivt, det vil sige noget, der kunne belyses fra flere sider.
Med sikker sans for den skarpe replik og glimtet i øjet
begyndte han også at formidle mere teaterfilosofiske
tanker gennem essays og skønlitterære værker. Det
blev til nogle få scenedialoger, hvor navnlig de såkaldte
borgerlige dramaer – ”drames bourgeois” – bør frem-
hæves for deres dobbelte fremstillingsform. Navnlig to
borgerlige dramaer vil indgå her. Det drejer sig om Le
fils naturel fra 1757 – på dansk kendt som Den na-
tuurlige søn fra 1779 og Le Père de famille fra 1758 – på
dansk, som Faderen fra 1779, Huusfaderen fra samme
år og Familiefaderen fra 1951.

Det borgerlige drama

Betegnelsen ’borgerligt drama’ var blevet en realitet i
takt med, at flere dramatikere begyndte at skrive skue-
spil, hvor personerne nu var regulære borgere i et der-
til svarende borgerligt miljø. Dette afspejlede den de-
mografiske situation, hvor større byer som f.eks. Paris
nu havde et borgerskab, men også at dette borgerskab
gik i teatret, hvor det ønskede at se sig selv fremstillet
på scenen. Teatret skulle være et spejl, som det blev
udtrykt igen og igen, og på ny skulle teatret være en
garant for at fremstille den sande natur.

Diderot reagerede på det teater, som han så udøvet
af dramatikere og skuespillere, hvilket betød, at han
fandt det nødvendigt at reformere teatret og at formu-
lere principper herfor. Han var overbevist om, at en
teaterhandling skal være i bevægelse, fysisk som emo-
tionelt. Han var ligeledes klar over, at han ikke kunne
begrænse sin definition af skuespillet til et ensidigt
genrebegreb. Diderots to skuespiltekster Le fils naturel
og Le Père de famille er borgerlige dramaer forstået på
den måde, at de overholder de faktuelle kriterier for
denne nye ’genre sérieux’ – den seriøse genre – som
Diderot kaldte den. Med den seriøse genre ville han
forme et drama, der på én gang var både borgerligt og
hjemligt, og hvor det snart var det tragiske, snart det
komiske, som han i en vekselvirkning drog frem.
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Diderot opgav i samme forbindelse de versificerede og
rytmiserede replikker til fordel for en mere hverdags-
lig prosatale på scenen. Den nye seriøse genre skulle
være kendetegnet ved ”sans ridicule qui fasse rire, sans
danger qui fasse frémir” – ”uden spot som fremkalder
latter, uden farer som fremkalder skælven”, som det
fremgår af Troisième Entretien avec Dorval (Diderot
1980 s. 129).

Den seriøse genre satte fokus på hverdagens nye
figurer såsom borger, politiker og familiemedlemmer,
der herved vandt indpas på scenen i et socialt genken-
deligt borgerskabsmiljø. I den seriøse genre krævede
Diderot, at emnet skulle have tyngde og intrigen være
let. Der skulle være sandsynlig virkelighedsgengivelse i
situationerne, og der skulle være kraft i handling og
dialog. Ud fra disse krav skulle man i grunden nok
kunne kritisere hans egne stykker, for de lever faktisk
ikke helt op til de krav, han selv stillede. Men det er en
anden sag.

I sin figurforståelse var Diderot i begyndelsen op-
taget af, at figurerne egentlig kun lod sig skelne fra
hinanden som psykologiske nuancer. De var ”skiver”
af det enhedslige materiale, som stykket var gjort af,
hvor hver dramatisk figur lod sig identificere med en
dramatisk tone. Dette fik senere Diderot til at foreslå,
at man skiftede figurerne ud med omstændigheder.
Figurerne skulle have relation til de situationer, der
viser, at mennesket fra dets begyndelse var socialt, og
at dette faktum regulerer menneskets adfærd i sam-
fundet. Det betød, at individuelle psykologiske ad-
færdsmønstre ikke var det centrale for Diderot. For
ham var individuel psykologisk adfærd kun udtryk
for en hjælpeforanstaltning, som han kunne lade skin-
ne igennem de konkrete fysiske adfærdsformer. Ud fra
denne betragtning brugte han så socialt bestemmende

tilføjelser i sine titler som f.eks.: Le Père de famille, Le
fils naturel, Jacques le fataliste. Det var disse overvejel-
ser hos Diderot, der blev medvirkende til, at man be-
gyndte at tale om teatret som et fænomen, der kun
består af relationer.

Dramaets dobbelte fortælling

Hvad den seriøse genre æstetisk set savner i storladen-
hed, har den til gengæld i indbygget skuespilmetodisk
forstand. Hos Diderot rummer det borgerlige drama
således en dobbelt fortælling, idet dramaet både står
for et indhold og en form for poetik. Vil man forstå
Diderots betydning for teatret, må man nødvendigvis
begribe begge lag af fortællinger, der som det dobbelte
og det uudgrundelige udtryk både gælder i Le fils
naturel og Le Père de famille.
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Le fils naturel (1757) 

Dorval elsker Rosalie, men forbyder sig selv denne
kærlighed af loyalitet over for sin ven Clairville. Idet
Dorval genfinder sin far Lysimond, vil han genkende
sin egen søster i Rosalie. Med andre ord et drama om
et incestuøst kærlighedsforhold mellem bror og søster
– et forhold som først bliver opdaget, efter at venska-
bet mellem de to er en realitet. Diderot ”benægter”
dette forbudte forhold ved at gøre deres incestuøse
begær til et spørgsmål om melankoli. Diderot sætter
her moralske spørgsmål på den sceniske dagsorden,
og man kan med Angelica Goodens formuleringer
tale om denne dobbelte fortælling som et udtryk for
en frigjort krop over for en verbal fortielse (Gooden
2000 s. 59-76).

Le Père de famille (1758)

Et søskendepar ønsker hver for sig at gifte sig med
partnere af lavere social stand. Saint-Albin, hvis 
navn vækker allusioner til skuespilkunstteoretikeren
Sainte-Albine, ønsker at gifte sig med Sophie og der-
med afstå fra arven fra sin rige onkel, kommandøren.
Saint-Albins søsters problem er tilsvarende. Det af-
stedkommer en konfrontation i et sentimentalt højde-
punkt, hvor det centrale dilemma i stykket – ægteskab
begrundet i kærlighed eller kærlighed for penge –
trækkes skarpt op. Stykket ender forholdsvis lykke-
ligt, idet de to søskende som arvtagere for commedia
dell’artens unge elskende figurpar, får faderens velsig-
nelse til at gifte sig af kærlighed. Stykkets fabel bliver
tematiseret i det skuespillermetodiske spørgsmål om
et koldt versus varmt forhold til sentimentale forhold.

Det borgerlige drama er fysisk og set

Såvel Le fils naturel som Le Père de famille er kendeteg-
net ved at være forsynet med regibemærkninger. Regi-
bemærkningerne, der på den tid var en ret ny fore-
komst, gav udefra set et konkret billede på, hvorledes
arrangementet var tænkt fra dramatikerens hånd.
Regibemærkningerne rummer i første omgang visuel-
le pladsanvisninger på, hvor skuespilleren skal stå og
gå, hvilket giver sig udslag i mimik, knæfald, grådkvalt
stil og det rørende i skuespillerens bevægelser. Ud-
trykket blev en stilisering, der har mange fællestræk
med pantomimen. Dette hænger antageligt sammen
med, at det fysiske arrangement netop bestod af
træk med tæt konventionel forbindelse til commedia
dell’arte og til Molières komedier. Men frem for alt
bemærker man, at anvisningerne nu blev møntet på
den enkelte skuespillers måde at realisere stemmen
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eller kroppen på i sit spil i forhold til den følsomhed,
der skulle fremhæves dramatisk på det konkrete sted.

Det borgerlige dramas minutiøse scenehenvisnin-
ger understregede det mimiske spil. Disse henvisnin-
ger blev efterhånden til kommentarer til dialogen i ste-
det for til skuespillernes placering på scenen. Det vil
sige, at replikken og frem for alt fortolkningen af re-
plikken blev dominerende i henhold til tidens krav om
“naturlighed”. Dette blev til et skuespilmæssigt opgør
med de stivnede positurer og den reciterende tale.

Den enkeltes spil skulle afstemmes efter de andre
medvirkende og nøglen hertil var ”accent d’unité” –
enhedstonen – som fordrede, dels at skuespillerne
blev afhængige af hinanden i spillet, dels at de måtte
spille, som om der var en betydelig afstand (væg) mel-
lem scene og tilskuersal. Det betød, at fordringen til
den dramatiske ”miljøtegning” blev et spørgsmål om
at fastholde fokus på de omstændigheder, der kunne
retfærdiggøre figurernes spil. Konsekvensen blev, at en
stigende grad af virkelighedstro og sandsynlige sceni-
ske træk efterhånden blev inkorporeret i dramaets
verbale udtryk og i skuespillernes spil. Scenebilledets
todimensionale flade i forhold til skulpturens tredi-
mensionelle blev overført til tableauet.

Disse tanker om forholdet mellem scene og tilsku-
ersal afgrænser sig ikke til oplysningstiden. De blev
videreført og mere markant videreudviklet omkring
100 år senere, da realismens og naturalismens tidsal-
der med betegnelsen ’den fjerde væg’ kom frem.

I 1700-tallet var ’le sentiment’ – følsomheden – det
emne, der interesserede samtidens teaterfolk. Med
regibemærkningerne opstod der mulighed for, at til-
skuere kunne danne sig deres syn på følsomheden i
spillet, endda før dramaet overhovedet var blevet op-
ført, eftersom man begyndte at udgive små regihefter
med opsætningsrelaterede oplysninger. Regibemærk-
ningerne betød også, at en kreds af teaterdommere
dels kunne give dramaet kritik, dels kunne medvirke
til, at dramateksten siden kunne blive opført på andre
teaterscener rundt om i landet med den samme spil-
forståelse som ved stykkets førsteopførelse. Denne tid-
lige nedskrevne ’mise en scène’, det franske udtryk for
en iscenesættelse, blev også begyndelsen til en traditi-
on for at distribuere teaterlæsninger af dramatiske
tekster. Med regiheftet er der tale om, at iscenesættel-
sen i en vis forstand er indskrevet i værket fra drama-

tikerens hånd (Kuhlmann 2005 s. 17-35). Personen, der
senere får det som sin professionelle opgave at hånd-
hæve disse arrangementer, betegnes den dag i dag med
det afledte udtryk, ’metteur en scène’, eller på dansk,
iscenesætteren.

I de to føromtalte borgerlige dramaer af Diderot
blev samtidens synspunkter på skuespillerens spillestil
konfronteret. Diderot var ikke helt lykkedes med at få
bragt et samlende helhedsbillede af de polemiserende
fronter i overensstemmelse med sine egne opfattelser.
I begge de borgerlige dramaer ser man således syns-
punkter, der kunne minde om referencer til samtidens
to kendteste forfattere til bøger om skuespilkunst,
Antoine-François (Antonio-Francesco) Riccoboni
(1707-1772) og Rémond de Sainte-Albine (1699-1778).
De havde begge skrevet om håndværksregler for skue-
spilkunst på scenen og forholdt sig til spørgsmålet om
’le sentiment’.

Antoine-François Riccobonis bog L’Art du théâtre
fra 1750 indtog et synspunkt, som forsvarede en tek-
nik, beroende på, at skuespilleren skulle forholde sig
nogenlunde objektivt til rollen, det vil sige ”set ude-
fra”:

”Man skal først vænne sig til at læse et stykke sådan, som det nu

er passende at gøre det, når man opholder sig i et værelse midt

blandt nogle venner. Dette talent at læse godt er ikke alminde-

ligt; her er det, der karakteriserer det. Det er for at gøre refleksi-

oner, at I skal læse, når I er alene; det er også for at give nogen af

refleksionerne, når I læser foran dem. Fornuften og refleksionen

skal således være de dominerende partier i en læsning, der bliver

udført i særdeleshed. Emotionen skal næsten ikke være en del,

selv ikke på de mest livlige steder” (Riccoboni 1750 s. 97, min

oversættelse, AK).

Pierre Rémond de Sainte-Albines Le Comédien fra
1747 er derimod snarere en fremstilling, der formidler
skuespillerens arbejde med rollen ”set indefra”.
F.eks.: ”De personer, der er født til at elske, skal alene
have privilegiet at spille Elskerroller” (Sainte-Albine
1747 s. 100-101; min oversættelse, AK). De to bøger
repræsenterer lidt forenklet udtrykt to modsatrettede
tilgange, selv om det i praksis ikke forholder sig helt så
enkelt, som det nemt kunne lyde her.

I overensstemmelse med de naturlandskaber, der
opstod på etablerede malerskoler med udgangspunkt i
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skolen ved slottet Fontainebleau sydøst for Paris, blev
det snart praksis at skildre ydre såvel som indre land-
skaber, der gradvist blev bragt i et billedligt forhold til
hinanden. I begyndelsen var dette forhold kendeteg-
net ved at være to parallelle udtryk, hvis respektive
betydninger ikke har en dybere eller mere kompleks
sammenhæng. Senere udvikledes relationerne mellem
de to landskaber til at blive af en mere symbolsk karak-
ter. Dette dobbelte landskabsbillede kom som scenisk
udtryk også til at betyde, at iscenesættelser antog både
ydre og indre dimensioner i fortolkning og realisation.

Følsomheden i fokus

Det centrale spørgsmål blev skuespillerens forhold til
at fremstille ’le sentiment’. Må skuespilleren spille på
sin egen følsomhed i forhold til at gengive rollens

følsomhed, eller må han ikke? Heri befandt sig stri-
dens kerne. Navnlig i Le Père de famille ser generati-
onsopgøret mellem far og søn ud til på fabelplanet at
repræsentere netop de selv samme synspunkter, som
Riccoboni og Sainte-Albine stod for. Faderen råder
sønnen til ’med fornuft’ at tænke på pigens sociale
stand, hvis han vil gifte sig med hende [den kølige til-
gang], hvorimod sønnen mener, at han uanset hvad
bør følge sit hjerte [følsom tilgang].

Diderot, der var lidenskabeligt teaterinteresseret
ikke mindst i skuespillerens virkemidler, skrev nogle
år senere teksten Paradoxe sur le Comédien (1773).
Titlen blev først udgivet i 1830 og forelå i 1949 i sin
fulde udstrækning på dansk som Dialog om skuespil-
kunsten. I en sokratisk fremstilling og med sin finur-
ligt dobbeltbundede ironiske stil tog teksten fat på det
paradoksale problem om en skuepillers fremstilling af
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’le sentiment’. Ifølge Diderot skulle skuespilleren spil-
le med forstanden, være kold og uden selvfølt følsom-
hed i fremstillingen af rollen. Den varme følsomhed
skulle således ikke alene fremgå af skuespillerens eget
kølige forhold til følsomheden. Det afgørende kriteri-
um var, at tilskuerens følsomhed under skuespillerens
optræden var blevet varm.

Det paradoksale i indholdet i Paradoxe sur le Co-
médien er ifølge Diderot, at skuespilleren skulle blive i
stand til forlods at indregne tilskuerens følsomme
reaktioner i den måde, hvorpå han eller hun realiserer
og administrerer sit spil. Med andre ord skulle skue-
spilleren kunne arbejde med tilskuerens blik og reak-
tioner som en form- og betydningsbærende del af en
fremgangsmåde til at realisere sit teatersyn gennem
spillet på scenen. Teatersynet indforskriver således be-
vidst tilskuerfunktionen som en konkret faktor i spil-
let. Det betyder, at skuespilleren på den ene side under
sit spil nok bevarer illusionen og lader, som om at til-
skueren ikke er der, men på den anden side er denne
laden som om jo netop ren og skær illusorisk, idet den
sker på kølig beregning. Der indtraf således en udvi-
delse af betydningen af begrebet ’unité d’accent’ (en-
hedstone), idet enhedstonen ikke længere kun skulle
gælde det skrevne drama, men også hele teaterforestil-
lingen. Skuespillerne skulle opøves i at kunne skabe en
enhedslig tone i samklang med tilskuernes stemning.
Tilskueren blev til en ”medspillende” part i forestillin-
gen, idet scene og sal som samlet teaterbegreb skulle
blive ét. Enhedstonen blev dermed også til et tidligt
udtryk for indbegrebet af iscenesættelse, der blev til et
spørgsmål om at tage vare på forholdet mellem scene
og sal under hensyntagen til skuespillerens spil og de
øvrige rumlige faktorer i sceneudtrykket. Denne ar-
bejdsform skulle vise sig at være dramatisk effektiv set

i lyset af, at man i oplysningstiden var begyndt at be-
væge sig væk fra den udbredte engangsforestilling for i
stedet at genoptage forestillinger og at arbejde med et
decideret teaterrepertoire. Med andre ord var skue-
spilleren nu også stillet over for kravet om at kunne
gentage spillet så præcist som muligt og med en be-
sluttet intention om at røre tilskueren.

I den dialogiske form, der findes i Le Paradoxe sur
le Comédien, optræder to figurer, kaldet Le premier
(Den første) og Le second (Den anden). De to figurer
fører en samtale om den kolde versus den varme skue-
spiller. Det er i tekstens løb helt fra begyndelsen nær-
mest overtydeligt klart, hvem der repræsenterer hvil-
ken position, men på et tidspunkt vender det, og posi-
tionerne bliver byttet om indbyrdes.

“Den første” fastholder en deling af verden i en
fysisk og en moralsk (sjælelig, åndelig, psykologisk) og
siger om geniet: ”Alt hvad han gør, gør han ikke med
Hjertet, men med Hovedet. Det følsomme Menneske
taber sit [Hoved AK]ved den mindste uforudsete Om-
stændighed; han bliver hverken en stor Konge eller stor
Minister eller stor Hærfører eller en stor Læge eller en
stor Advokat” (Diderot 1949 s. 20). “Den anden” deri-
mod ser verden som ét: ”I Verdens store Komedie –
som jeg altid vender tilbage til – er Scenen optaget af
alle de varmtfølende Sjæle, medens Genierne befinder
sig på Tilskuerpladsen” (Diderot 1949 s. 20).

”Den ene” trækker sammenfattende pointen op i
kategorier:

”Det er den overdrevent stærke Følsomhed, der skaber de mid-

delmaadige Skuespillere; det er den middelmaadige Følsomhed,

der skaber den store Mængde af daarlige Skuespillere, og det er

den fuldkomne Mangel paa Følsomhed, der danner Forud-

sætningen for de fremragende” (Diderot 1949 s. 23).

Dermed hævder ”Den ene” også, at skuespilleren for
at legemliggøre og levendegøre følsomheden ikke
nødvendigvis bør besidde den samme følsomhed i
egen person i det øjeblik, hvor fremstillingen skal
finde sted. Det er et eksempel på, at distancen og pola-
riteten mellem skuespillerens udgangspunkt og det
ønskede resultat som rolle også på baggrund af en tek-
nik kan blive til virkelighed undervejs i en skabelses-
proces, som skuespilleren kan lære at beherske som en
del af en metode.
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Undervejs i Paradoxe sur le comédien er der henvis-
ninger til flere af samtidens teaterfolk, eksempelvis
Mademoiselle Clairon (1723-1803) og David Garrick
(1717-1779), som Diderot så i Paris 1763-1764, og som
arbejdede efter disse kriterier. Diderot har på sin dril-
ske måde også indskrevet sig selv som en form for
halvskjult alvidende fortæller i diskussionen mellem
de to samtalepartnere. Derved bliver positionerne
blødt op, og det viser sig lidt efter lidt, at ingen af de to
positioner til syvende og sidst har patent på sandhe-
den. Virkningen af at omtale forskellige samtidige
skuespillere giver teksten et autentisk præg, men fra
og med Diderots egen medvirken fornemmer man
senere, at teksten fremstår som arrangeret – ja, som et
iscenesat skuespil. Det betyder også, at fremstillings-
formen i Le Paradoxe sur le comédien på et andet plan
tematiserer det problem, som teksten omhandler.

Det dobbelte i oplysningen

Oplysningstiden rummer mange litterære og filosofi-
ske eksempler på, at viljen til at se verden fra nye syns-
vinkler bliver et anliggende, der optager kunstnerne
på flere planer. At se på mennesket og verden udefra
som indefra blev realiseret med litterære modeller, der
ofte tog udgangspunkt i rejsemetaforen under en eller
anden form. Det kunne være udtrykt ”globalt” med en
decideret dannelsesrejse ud i den store verden, men
det kunne også være udtrykt mere ”lokalt” som en fik-
tiv dialog, der muliggjorde, at jeg’et kunne kommen-
tere på sig selv og sit udtryk.

Oplysningstiden var også de opdagelsesrejsendes
århundrede. Mange europæiske ekspeditioner lagde
fra land og medbragte efter en tid i fremmede land-
skaber en overvældende mængde materialer, hvis
mærkværdighed ofte blev betragtet og beskrevet, som
om det nyopdagede var af fiktiv karakter. Alt hvad de
opdagelsesrejsende havde set, blev netop beskrevet
med dette andet blik som filter. Det er blandt andet
den form for rejselitteratur, som inspirerede Laurence
Sterne (1713-1768) til at skrive A Sentimental Journey
(1768), hvor han med sin overrumplende labyrintiske
stil genoptog rejsebogen på en ny måde. Det genre-
mæssige vendepunkt muliggjorde, at denne genre trak
et varigt dobbeltspor.

I Frankrig bidrog Denis Diderot betragteligt til

denne dobbelte kompositionsform. Det skete blandt
andet som en konsekvens af hans arbejde med at redi-
gere artikler til det store vidensprojekt, L’Encyclopédie,
hvor han udformede ideer til, hvordan ikke al viden
om et givet begreb kunne og skulle placeres i teksten.
Noget var henvist til et mere ”usynligt” niveau, som
man, beskrevet med teatertermer, kunne kalde for et
”undertekstligt” niveau. Det er således karakteristisk,
at dikotomien om ’det sete’ over for ’det man ikke kan
se’ eller ’de seende versus de blinde’ er et tilbageven-
dende motiv i en formidlingsstil, der er udpræget
visualiseret og tilrettelagt. Det, der står med småt, er
ofte mere vigtigt end den tydeligt spærrede skrift, og
det er da også netop hermed, at vi får de første drama-
tiske bud på en mere psykologisk realistisk form for
undertekst.

Det er en væsentlig del af Diderots måde at ud-
trykke sit paradoksale syn på verden, at han i sine dia-
loger benyttede kommunikative midler til også at
iværksætte en dialog med læseren af sine tekster. Med
Diderots åbenlyse blik for såvel det synlige som det
usynlige i udtrykket blev han opfattet som oppositi-
onslysten og kritiker, hvis strategier også afkrævede
læserens stemme i en reception. Det var således en
fremstillingsform, der reelt inddrog læseren i den
refleksivitet, der både var udtryk for en fremstillings-
måde og for et mere dobbeltbundet æstetisk resultat.
Dialogerne indebar derved aktiv medskaben og stil-
lingtagen fra læseren, idet vedkommende begav sig
ind på at læse Diderots fremstillinger.

Diderots indflydelse på 
dansk teater i samtiden

I Danmark blev denne dobbelte stil taget op af både
Johannes Ewald (1743-1781) og Jens Baggesen (1764-
1826). Johannes Ewald skrev sin halvfiktive selvbiogra-
fi Levnet og Meeninger, der udkom posthumt i 1804. Ti
år forinden havde Jens Baggesen skrevet rejseromanen
Labyrinten, hvis tema også fik stor betydning for frem-
tidens forfattere. Den unge litterat, dramatiker og
senere Professor i Æstetik ved Københavns Universitet
samt Theaterdirecteur, Knud Lyne Rahbek, lod sig
inspirere af denne dobbelte skrivemåde i de drama-
turgiske iagttagelser, som han først og fremmest havde
gjort på Den Danske Skueplads, men også i stort om-
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fang havde indsamlet fra teatre rundt om i Europa,
især i Tyskland og Frankrig. Forinden var Rahbek ble-
vet stærkt påvirket af Diderots måde at skrive om
dramaets form – og indhold. Denne påvirkning skete
også under indflydelse af den beundring, som G.E.
Lessing (1729-1781) nærede for Diderot, og som
Lessing har omtalt varmt i sin kendte kritikerdagbog
Hamburgische Dramaturgie, som han nedfældede i
perioden fra maj 1767 og et års tid frem under mange
besøg på Hamborg Nationaltheater.

Få år forinden, i 1764, var Diderots Le Père de
Famille blevet vist på Hofteatret og kort efter udgivet
på fransk i København. Det er uvist, om Rahbek fik
opsætningen at se som barn, men han blev under alle
omstændigheder meget tidligt optaget af disse ideer,
som han tillige gennem intens påvirkning fra Tysk-
land fik lejlighed til at studere nærmere. I 1779 forelå
Le Père de Famille for første gang som Faderen i en for-
danskning af oversætter og sufflør ved teatret, Lars
Knudsen (1736-1818).

Allerede i 1782 foretog Rahbek som 22-årig en stør-
re udenlandsrejse, hvor han fik mulighed for at gøre
filosofistudier i Leipzig samt at opholde sig i Prag og
Paris. Rahbeks rejse var efter alt at dømme kommet i
stand på hans fars initiativ, for at han kunne koncen-
trere sig om sine studier i stedet for at spilde tiden med
at dyrke teater. Men af Rahbeks teaterbreve fra Paris
fremgår det, at han var uforbederlig optaget af teatret,
som blev hans holdepunkt på rejsen. Brevene vidner
om den indflydelse, som ikke mindst det franske sør-
gespil fik på ham (Jensen 1958 49 ff.).

Breve fra en gammel Skuespiller til hans Søn

Rahbek vendte hjem i 1784, to år efter at han var ud-
kommet med bogen Breve fra en gammel Skuespiller til

hans Søn. På baggrund af sine studier i udlandet anbe-
falede Rahbek, at Det Kongelige Teater burde få sig en
dramaturg, der skulle nedfælde skuespillernes spil
med henblik på, at skuespillet kunne tages op senere.
Den person, som Rahbek anbefalede, måtte kunne
varetage det professionelle hverv at føre en regibog,
hvilket i praksis betød en slags dramaturgisk assistent
for instruktøren. Det interessante er, at regibogen ikke
kun blev opfattet som instruktørens redskab. En regi-
bog blev også set som et instrument for skuespilleren
til udefra at genkalde sig sit eget spil – og derved at op-
nå en distanceret vurdering af det. Rahbek prioritere-
de imidlertid ikke denne dobbelte synsvinkel så højt,
at han ville anbefale den til at indgå i skuespillerens
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faglige metier. Det var snarere den dramaturgiske
støtte til iscenesætteren, som Rahbek ikke uden egen
interesse heri anbefalede for teatrets ledelse.

Bogen Breve fra en gammel Skuespiller til hans Søn
blev offentliggjort i 1778-1779 i tidsskriftet Det almin-
delige Danske Bibliotek, men udkom anonymt i bog-
form i 1782. Det er således en ganske ung 18-årig Rah-
bek, der har udsendt dem, samtidigt med at Peder
Rosenstand-Goiskes (1752-1803) kritiske betragtnin-
ger i Den Dramatiske Journal så dagens lys, begynden-
de fra 1776. Rahbeks bog er på nogle punkter ret ung-
dommelig, men alligevel viser den flere steder form-
mæssig samhørighed med Diderots teatrale tanker,
hvoraf Rahbek oversatte både Entretiens sur le fils
naturel og Diderots borgerlige dramaer (Diderot
1779). Det er især på baggrund af en læsning af de fik-
tive skuespillerbreve, at jeg vil pege på nogle sammen-
hænge, der utvivlsomt efterfølgende har haft indfly-
delse på modtagelsen af Diderots tanker om paradok-
set om skuespilkunsten.

Selve den iscenesatte brevsamling benytter sig af en
forfatter, der betjener sig af en dobbelt kommunikati-
onsform, taler i et alter ego og distancerer sig til stedet
– her Danmark og det københavnske teater. Brevfor-
mens henvendelse med dens implicitte adressat giver
forventning om, at forfatteren vitterligt ønsker at
kommunikere til sin læser. Det er ikke mindre interes-
sant, at begrundelsen for dette kneb er at kunne sige
sandheder. Den fiktivt udtrykte sandhed kommer
nærmere sandheden, end den sagligt udtrykte gør. Det
er i sig selv en del af det dobbelte i fremstillingsformen.

Rahbek lader sin brevskribent søge efter ”Grunden
til sin Fornøielse eller Keedsomhed” på skuepladsen:

”Jeg søgte en Bog, der kunde veilede mig, lære mig de rigtige

Regler for Konsten; i mit Modersmaal saae jeg snart, jeg maatte

ikke vente at finde den; jeg vendte mig til de fremmede Sprog,

jeg forstod, men fandt snart til min Forundring denne Dom: vi

have Skuespillere, men ingen Skuespillerkonst! Og det just hos

den Forfatter, der bedst af dem, jeg kiender, kunde have afhiul-

pen denne Mangel” (Rahbek 1782 s. 4 i Fortalen). … ”En Hæn-

delse bragde mig paa det Forsæt, at give dem ud: og det forekom

mig, som om Brevformen var baade den nyttigste for mine

ufuldstændige Kundskaber, og den, hvori jeg bedst kunde over-

lade mig til mit Lune. For at kunde sige Sandheder uden at for-

nærme, valgte jeg at give Brevene Navn af en Oversættelse, og

sætte Scenen i Tydskland. Jeg skiulte mit Navn, for ikke at skade

Arbejdet, og det lykkedes mig langt over min Formodning”

(Rahbek 1782 s. VIII).

Rahbek selv var ikke en gammel skuespiller, sådan
som man kunne foranlediges til at tro ud fra bogens
titel. Derimod var han en varm beundrer af flere store
skuespillere i samtiden, f.eks. den lidt ældre Michael
Rosing (1756-1818). Selv havde Rahbek gennem flere år
dog været en ivrig dilettantskuespiller ved blandt
andet Borups Selskab, som var samlingspunkt for den
teatergale modebevidste ungdom, der via egne erfa-
ringer søgte dannelse i teaterkunsten. Han holdt især
af at spille roller som ældre mænd som Jeronimus i
Ludvig Holbergs (1684-1754) komedier, og værdige
fædre i borgerlige dramaer, hvilket måske set i bak-
spejlet kan udgøre en slags nøgle til denne fiktive bre-
vsamling. Rahbeks forkærlighed for faderfiguren som
rollefag blev også til et personligt erfaringsudtryk for
en tradition, der såvel i borgerlig som teatermæssig
forstand repræsenterede det ”bestående”, og som der-
for også måtte blive udfordret af en ny generation.
Med sine Diderot-inspirerede opfattelser ønskede
Rahbek således at iklæde sin formidling denne dob-
beltlitterære fiktive brevform.

Det er for mig at se klart, at Rahbeks interesse for
skuespillet må have haft stor betydning i forhold til
det spejl, han stillede op i sit eget projekt. Brevene er
gennemoplyste og kan ubesværet læses som et udtryk
for Rahbeks forestilling om videreopdragelse af skue-
spillere. Dobbeltheden fremgik ved, at Rahbek både
ville oplyse og fremstå som sin egen foretrukne teater-
figur, den ældre mand i komedien. Dette udgjorde en
form for genlyd i det borgerlige dramas meget hyppigt
forekommende figur, nemlig familiefaderen – jævnfør
Diderots Le Père de famille – som ganske enkelt appel-
lerede til Rahbek om at belære dem, der endnu ikke
havde øjnet teatrets og skuespillerens moralske op-
drag lige så klart som ham. Henvendelsen fra Far til
Søn indgik i Diderots måde at dialogisere og dualisere
det professionelle problem i Le Père de Famille, som på
fabelplanet også understregede det borgerlige dramas
nye set-up.

Tyskland bliver iscenesættelsesrummet i brevsam-
lingen. Det hænger givetvis også sammen med en
anden af Rahbeks udgivelser, nemlig Dramaturgisk
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Dagbog over en Reise giennem en Deel af Tydskland i
Sommeren 1789 (Rahbek 1791 s. 66-138). Dramaturgisk
Dagbog er højst sandsynlig inspireret af Lessings
Hamburgische Dramaturgie. Få år efter Breve fra en
gammel skuespiller … var udkommet, blev de bearbej-
det og oversat til tysk. Dette vidner om en ganske tæt
forbindelse mellem dansk og tysk kultur i og omkring
1770 (Diderot 1785).

Når Rahbek har ladet sig kraftigt inspirere af det
belærende i Diderots teaterskrifter, må det tilføjes, at
selve det paradoksale som tilgang og kunstnerisk
optik efter alt at dømme ikke har givet plads for tilsva-
rende åbne forestillinger om kunstneriske skabelses-
processer på teatret. En del tyder således på, at Rahbek
nok var optaget af oplysningstidens idealer, men at
hans moralske idealer stillede sig i vejen for hans evne
til at formidle ’et set paradoks’. Rahbeks eget kunstne-
riske udtryk begrænsede sig i stedet til en alfaderlig
formaning med en indlejret forsmag på melodramaet
og på nationalromantikkens drama i Danmark.

Alle brevene indledes med ”Min Søn” og afsluttes
ofte med ”Din Hulde Fader”. Der er på den måde eta-
bleret en nærhed i henvendelsen, en form for intimitet
som ramme om det følsomt betonede indhold. Det
fremgår allerede af det første brevs indhold, at det er
stilet fra en skuespiller til dennes søn, som har bestemt
sig for at gå i faderens fodspor. Brevet bliver derfor en
formulering af den ”opdragelse”, som faderen ønsker
at give sønnen i den sammenhæng. Det er i sig selv et
kunstnerisk dannelses- og oplysningsprojekt, som
Rahbek herved opruller. Faderens udaterede breve re-
plicerer på sønnens usynlige imaginære breve, som
gør det muligt for Rahbek at fjerne brevenes idé-
grundlag fra en konkret tids problemstillinger. Derved
fokuseres der på almene problemstillinger i et forhold
mellem en far og hans søn, og i særdeleshed hvad
angår sønnens valg om at følge i faderens skuespiller-
fodspor.

Denne familiære opdragelsessituation skaber en
intimitet – også med læseren – omkring de spørgsmål,
som bliver diskuteret. Fremstillingsformen har ind-
virkning på de spørgsmål, der bliver diskuteret, hvil-
ket også bevirker, at Rahbeks lille fiktionsøvelse billed-
ligt set lader sig overføre til et mere kunst-socialt an-
liggende, nemlig spørgsmålet om smagsdannelsen
inden for teaterkunst i et borgerligt rum af læsende

tilskuere. Selve det familiære forhold i generationen
mellem far og søn er præcist valgt, især tidspunktet
taget i betragtning. Det skriver sig således både ind i
Rahbeks egen biografi, ligesom det omdanner det
borgerlige drama til en praktisk belæring i kunsten.
Øverst på det borgerlige dramas program var netop
ønsket om at komme ind på livet af den borgerlige
intime følsomhed.

Det ”tomme” paradoks

”Skuespillerens intelligens er hans følsomhed, hævet
til det punkt, hvor den når intuitionen” – sådan er
Diderot blevet modtaget og misforstået stort set siden
den danske teaterkritiks barndom. Den spillede føl-
somhed og den naturlige følsomhed skulle være i et
forhold til hinanden, så det var skuespilleren, der gjor-
de figuren betydningsfuld for publikum. Diderot vil
”fjerne sløret fra naturen” – og denne ”afslørings-
proces” angik for så vidt også tilværelsen. Dette inde-
bar, at det for Diderot ikke i så høj grad handlede om
at være flatterende over for publikum, som det hand-
lede om at bevæge og at belære. Det betød imidlertid
også, at Diderots teaterteorier blev modtaget i Dan-
mark som én belærende idé og ikke blev gengivet som
det paradoksale i fastholdelsen af det flygtige. Para-
dokset havde mistet sin paradoksalitet.

Denne ensidige form for reception af Diderots 
teatralske tanker i forhold til skuespillermetodiske
spørgsmål blev ret dominerende i Danmark på Rah-
beks tid. Diderots teatertanker blev formidlet, for så
vidt angår den følende skuespiller. Det forekommer
mig dog besynderligt, om den danske modtagelse vit-
terligt ikke forstod det psykologisk finurlige spil, som
Diderot lagde op til, eller om der snarere fandtes en
særlig form for modvilje mod at gøre Diderots para-
doks-tanker til et vitalt indslag i det danske teater-
landskab og hos teatertænkerne. Under alle omstæn-
digheder forekommer det at have været ret let at ned-
tone det specifikt paradoksale som projekt i den dan-
ske oplysningstid. At selve Diderots tekst Paradoxe sur
le comédien først udkom i 1830, samme år som Rahbek
døde, fritager naturligvis Rahbek selv for at have kun-
net læse den, skønt han dog kendte særdeles godt til
substansen i mange af Diderots teatrale tekster. Ud-
gangssituationen er altså den, at Diderots paradoksale
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tanker praktisk talt forsvandt under de mange morali-
serende bestræbelser, som kritikerne havde på teatrets
vegne.

Vær dydig!

Det er ikke artiklens ambition at fremstille Rahbek
som en forbryder mod oplysningstidens komplekse
ideer, men det er samtidigt vanskeligt at undlade at
bemærke den grundsætning, som han gav som et bud
for skuespillere, nemlig ”at være dydig!”. Diderot hav-
de krævet, at begrebet ’bienséance’ (decorum) skulle
være til stede i teateropsætningen af et dramatisk
værk, at teatret skulle være sædernes skole. Dette filo-
sofiske synspunkt skal ses i pagt med tidens moralske
norm. Diderot omsatte dramateknisk set sit krav til at
have betydning, sådan som han skabte miljø-tegnin-
ger og gav omstændigheder for skuespillerne at bygge
dybere figurer ud fra. Rahbek overtog Diderots syns-
punkter og oversatte tilmed flere af hans ”teatralske
skrifter” (Diderot 1779).

Det paradoks, som Rahbeks overbevisninger ved-
blev at dreje sig om, tog sit udgangspunkt i Ludvig
Holbergs dramatiske forfatterskab, for selv om Hol-
berg også tilhører oplysningstiden, har hans ”projekt”
en noget anden karakter. Holbergs dramatik har såle-
des ikke indladt sig på det borgerlige dramas tillok-
kende sømmelighed, men for Rahbek drejede det sig
om at sikre en fortsat forståelse (læs: sin forståelse) af
”Holbergtraditionen”, også selv om det set i et større
perspektiv kunne forekomme at have været en ensidig
tyngde at tildele det naivt romantisk betonede æsteti-
ske træk, som i det næste århundrede skulle blive
identisk med Holbergtraditionen.

Rahbek lod senere udgive trebindsværket Om Lud-
vig Holberg som Lystspildigter og om hans Lystspil, som
blev en markering af alle de reduktioner, som Rahbek
havde foretaget. Det, som man senere har kaldt for
Holbergtradition, fremstod nu som et svar på Rah-
bektraditionen, der havde tilpasset Holbergs komedi-
er til en for ham moralsk acceptabel form for lystspil.
Rahbek bekæmpede alle tænkelige ”vulgære” scener,
som han ganske enkelt ud fra sit eget moralske vær-
digrundlag fandt upassende. Resultatet blev et tem-
melig retoucheret billede af flere af Ludvig Holbergs
komedier.

Historien om Holbergtraditionens skæbne bibrin-

ger os en del af en forklaring på, hvordan en dansk kri-
tiker med faiblesse for dele af Diderots teatrale forfat-
terskab – Diderot og Holberg var delvist samtidige –
kan omskrive Holbergs komedier til lystspilgenren,
det borgerlige dramas svar på komedien. Det er ligele-
des bemærkelsesværdigt, at den samtidige skuespiller
Peter Foersom (1777-1817), der arbejdede tæt sammen
med Rahbek, og som oversatte en del Shakespeare-
tragedier, konsekvent har kaldt tragedierne for sørge-
spil (Lessings betegnelse for den borgerlige ”trage-
die”). Kort sagt er der flere forsøg på at gøre oplys-
ningstidens idealer til en løsning på andre periodiske
teaterkonventioners genretyper.

Rahbek søgte begejstret støtte hos tidligere omtalte
Sainte-Albine, hvorimod han fandt Riccobonis teore-
tiserende bidrag for kropsligt funderet og mindre
moralsk anvendeligt til det opdragende formål, som
Rahbek havde for øje. I Breve fra en gammel Skuespiller
til hans Søn giver følgende passage et indblik i Rahbeks
måde at se Sainte-Albine som ideal:

”Jeg har selv seet et ungt Menneske af Smag græde over en Ak-

trice, som Skuepladsens onde Engel havde bragt ind i de røren-

de Stykker, hvis Deklamation bestod i en eensformig Hulken,

hvis Gebærdesprog bestod i uskiønne og intetsigende Stræk-

ninger af Armene, og som jeg ikke vidste at rose for andet, end

for den Umage hun giorde sig, med det hvide Tørklæde at be-

dække det ligegyldige Ansigt. Men han elskede hende, og hans

varme Indbildningskraft bødede paa hendes kolde Spil. ’Kun

den, der selv kan elske’, siger Remond, ’bør spille elskende’”

(Rahbek 1782 s. 17).

Den varme indbildningskraft, der her er tale om, refe-
rerer til Rémond de Sainte-Albines teorier og skal ses i
kontrast til Riccobonis såkaldt ”kolde” teorier. Lidt
forenklet sagt gik de ”kolde teorier” ud på, at skuespil-
leren følte rollen udefra, mens den ”varme” følte rol-
len indefra.

Rahbek gentog Sainte-Albines udsagn om, at kær-
lighedsscener bedst bliver opført af forelskede perso-
ner, og allerbedst hvis de implicerede også virkeligt er
forelskede i hinanden. Rahbek fremfører synspunktet
så glødende, at det virker, som om han har taget
Sainte-Albines råd til sig på et personligt plan. Det
morsomme er, at netop dette råd indgår i Paradoxe sur
le comédien som et af Diderots vittigt fremførte ek-

558 k u n s t  o g  d a n n e l s e

65388_oplysningens_r3  17/10/07  10:16  Side 558

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



sempler på en tilgang, som han direkte lagde afstand
til i sin fremstilling af paradokset i skuespillerens
kunst. Diderot argumenterede med, at den form for
optrin risikerede at blive privat på scenen og ikke ville
kunne kalkulere med nogen form for præcis genska-
belse af den rette følsomhed til situationen.

Få år efter Breve fra en gammel Skuespiller til hans
Søn udgav Knud Lyne Rahbek Dramaturgisk Dagbog
over en Reise giennem en Deel af Tydskland i Sommeren
1789 (Rahbek 1791). I lighed med G.E. Lessings dagbog
Hamburgische Dramaturgie lod Rahbek sin dokumen-
tariske dagbog udspille sig i Hamburg med dedikation
til den samtidige danske skuespiller Frederik Schwartz
(1753-1838). Denne dramaturgiske dagbog har ikke
fiktiv karakter, og dens stil rummer en blanding af
iagttagelser og vurderinger af det, som han havde iagt-
taget. På baggrund af det indgående kendskab,
Rahbek havde til Diderots skrifter, har følgende citat
fra bogen interesse i nærværende sammenhæng:

”Jeg kommer nu til et Stykke, som heller ikke vil interessere dig

saa lidt, Diderots Fader. Tvende Skribentere, som begge selv

have giort sig et Navn paa den dramatiske Bane, begge ere

Mænd af unægtelig Indsigt og Smag, have om dette Stykke fæl-

det to saa aldeles stridige Domme, at jeg ikke kan undlade her at

fatte dem ved Siden af hinanden. Goldoni siger i sine høist

interessante Betragtninger i Italien og Frankrig: Hr. Diderot gav

tre Aar efter sin Huusfader, der ikke havde ringeste Lighed med

min. Hovedpersonen i mit Stykke er en from, fornuftig, klog

Mand, hvis Caracter og Opførsel kunde tiene til Underviisning

og Mynster. Hr. Diderots Hovedperson var derimod en haard

stræng Mand, der intet tilgav, der forbandede sin Søn … kort

sagt en af de ulyksalige Skabninger, som vel kan være til i

Naturen, men som jeg ikke vilde have vovet, at bringe på

Skuepladsen” (Rahbek 1791 s. 78-79).

Her kunne man i første omgang få det indtryk, at Rah-
bek var blevet mere optaget af den italienske arv fra
commedia dell’arte end af den franske tradition med
det borgerlige drama. Rahbeks vurderinger beror ikke
på det skrevne drama, men på de opførelser, han så på
sin rejse. Han havde set en opførelse af Diderots Le
Père de Famille, en opførelse som han ikke brød sig det
mindste om, hvilket efter alt at dømme hang sammen
med den sceniske forståelse af de sociale figurer. An-
dre kilder peger i retning af, at netop den kulturelle
overførelse af et dramatisk værk fra romansk til ger-
mansk kultur har haft en tendens til, at udlægninger-
ne af de dramatiske karakterer er blevet tilpasset de
nye lokale smagsforhold, som så igen – i dette tilfælde
tysk smag – er det indtryk, som Rahbek har fået med
sig hjem.

En del år efter at disse bøger var udkommet, var
Rahbek begyndt at undervise på den kongelige dra-
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matiske skole. Han genoptog sin oplysningsvirksom-
hed og udgav tredive lektioner, der bestyrker antagel-
sen om, at han til trods for sin livslange fascination af
Diderots teatrale værker nøjedes med en indholds-
mæssig fascination og ikke optog de paradoksale tan-
ker om skuespillerens kunst (Rahbek 1809). I åbnin-
gen af lektionerne fremgår det, at G.E. Lessing fortsat
var ideal for Rahbek, som har bragt følgende citat fra
Lessings Vorrede i Hamburgische Dramaturgie: ”Der
skal bestiges mange trin for at føre en kommende
scene til toppen af fuldkommenhed; men en fordær-
vet scene er naturligvis endnu fjernere fra disse høj-
der; og jeg frygter meget, at det tyske mere er det sidste
end det første”.

Diderots paradoksale metodetræk udeblev i Rah-
beks videreformidling, hvilket formentlig også kan
begrundes ved, at Rahbek næppe gennemlevede et
egentligt opgør med en historisk teaterkonvention,
sådan som Diderot tydeligvis havde gjort det med
klassicismens konventioner. Klassicismen i dens
formfaste franske udgave af tragedien nåede ikke rig-
tigt at blive fast inventar i det danske kulturbillede, og
måske netop derfor var der ikke tale om så tydelige
dramatisk kunstneriske opgør i det danske teater. For
Rahbek er og bliver den moralske opfattelse af skue-
spilkunsten dominerende. Også når han med et lille
glimt i øjet skrev: ”Selv min – jeg veed det saare vel –
ved saamangen Leilighed beleete, spottede, med haan
forkastede moralske Rigorismus staaer hermed i nøy-
este Forbindelse; thi – jeg siger det her ved disse Fore-
læsningers Indgang, og jeg vil i deres Fortsættelse ud-
førligere faae Leilighed at gientage og bevise det – thi
før skal en Kamel gaae igiennem et Naaleøye, før det
umoralske, ryggesløse, af Sæder og Hierte fordærvede
Menneske bliver Skuespiller, Skuespiller i Ordets
sande og ædle Bemærkelse” (Rahbek 1809 s. 3).

Der er således tale om en form for religiøs marke-
ret tilgang til teatret, der giver en moralsk formynde-
risk udlægning af skuespillerens hverv. Set i et histo-
risk perspektiv har Rahbeks holdning formentlig budt
sig selv store vanskeligheder, idet hans retorik er senti-
mentaliteten selv.

Rahbek inddrog flere steder regelsæt fra den tyske
skuespiller Conrad Ekhof (1720-1778), hvis betragt-
ninger på adskillige punkter har fælles træk med
opfattelser af skuespillerens forestillingsevne, sådan

som de fremstår på skrift fra den russiske skuespil-
pædagog og iscenesætter Konstantin Stanislavskij
(1863-1938). Men Rahbek udfoldede ikke disse tilgange
mere end til at omhandle skuespillerens virkeligheds-
gengivelse ud fra ”det Anstændigstes” sømmeligheds-
kriterium. De formmæssige improvisationsideer blev
nedtonet – i fortsat overensstemmelse med de tidlige-
re omtalte indholdsbetonede prioriteringer i skuespil-
lerens kunst.

Selv om det fremgår, at Rahbek også frekventerede
Det Norske Selskab, så er Johan Hermann Wessel
(1742-1785) ikke blevet omtalt i hans tekster. Det kan
virke, som om den konventionsoprørske og parodiske
teaternatur, som Wessel i 1772 lod dramatisere med
Kiærlighed uden strømper, ikke har plads i Rahbeks
borgerligt romantiserede teaterhjerte. Wessels frem-
stilling menes at være direkte årsag til, at vi i Danmark
op til i dag siden kun har set ganske få opsætninger af
den klassicistiske tragedietradition. Det blev ganske
enkelt vanskeligt at tage den franskklassicistiske form
alvorligt i en dansk kulturkreds. Denne umuliggjorte
oprørssituation har formentlig også noget at gøre med
det udeblevne paradoks i Rahbeks teatersyn og ar-
bejdsmetode.

Oplysningstiden – en didaktisk 
tynget strømning

Som ung kommentator havde Rahbek i Lommebog for
Skuespilyndere (Rahbek 1788) nedfældet nogle be-
tragtninger, der under overskriften Afhandlinger og
Efterretninger indrammede hans opfattelser af den
indflydelsesrige teatersituation, der prægede Italien,
Frankrig, Tyskland, og som fik stor betydning for hans
formgivning af dansk teater i oplysningstiden; det
musikdramatiske teater i form af melodramaet og
syngespillet bliver en delvis erstatning for Operaens
konventioner:

”I det muntre, levende Frankerige begyndte de snart at bruge

deres eget Sprog i Steden for det italienske, og alligevel kiededes

de hastigen ved den store Opera, omendskiøndt deres

Skueplads var mod vores, som vores mod et Markedskriger-

Theater, og deres Sangere tillige vare gode Acteurs. De har maat-

tet tage deres Tilflugt til de gamle Kantater igien, det er: de tage

de beste Stykker af forskiellige Operaer, og opføre dem saa en
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detail; og neppe vil den store Opera, som man atter søger at ind-

føre hos dem, holde sig længe.

Hos de alvorlige Tydskere vare tydske og italienske Operaer

meget giængse, førend den gode Smag brød igiennem hos dem,

men saasnart fik de ikke gode Sørge- og Lystspil, saa jagede dette

fornuftige Folk disse Dramatiske Vanskabninger strax i Land-

flygtighed, saa de nu kun finde et Tilflugtsted ved nogle faa Hof-

fer, som enten søge en Slags fyrstelig Luxus i dem, eller ere uhæl-

dige nok til at foragte deres Moders Maal, og derfor holde en ita-

liensk Opera, alleene fordi den er fremmed.

Hos de Danske alene – Men lad ingen Dansk uddrage

Følgerne af den Iagttagelse, at man gierne seer et Folks Caracter

af dets meest søgte Skuespil. Nødig vilde vi dog, at Fremmede

skulde bedømme os og vores Hovedcarakter efter den Taal-

modighed, ja Begierlighed, hvormed store og smaae, høie og

lave iblandt os synes at see og høre paa et dorskt, kiedsommeligt

og urimeligt Skuespil.

Har jeg sagt formeget, da jeg paastod, at den italienske

Opera uden for Italien fordærver Smagen?

[…] Skal og jeg her igientage det, skal og jeg omstændelig

forklare, hvorledes Reisepengene til disse Fremmede ere spildte,

og gaae slet ud af Landet? Hvorledes de fremmede Skuespillere

blive lønnede over alle Maader dyrt for den smule Fornøielse, de

kan forskaffe en eneste Sands? Skal jeg igientage den uryggelige

Sandhed, at en Stat, ligesaavel som en enkelt Person, bør jævne

sine Udgifter med Indkomsterne, og følgelig ikke give meer for

sine Forlystelser, end den kan spare fra det Nødvendige? At en

riig Mand eller Stat kan tillade sig en deel Overflødigheder, som

en fattig og forgieldet bør nægte sig; at den uskyldige Fornøielse

bliver lastværdig, saasnart det, den koster, overgaaer vor Evne?

Skal jeg igientage alt dette her? Skal jeg igientage alt dette her?

Nei, det vilde falde for vidtløftigt og kiedsomt” (Rahbek 1788 s.

154-157).

Her ser man tydeligt argumentationsteknikken kom-
binere flere rationaler: Det kostbare og fremmede i
kunsten gavner de få og er kedeligt. Det mådeholdne
understøtter det nationale flertal – i kunsten. En øko-
nomisk påholdenhed sidestilles med andre ord med
en moralsk begrundet beskedenhed. I kunstens ver-
den kunne det under alle omstændigheder ligne et
ugunstigt vilkår, hvis man ville se resultater og nye
forestillinger i et format, der nåede ud over alminde-
ligheder. Man fornemmer samtidig, at der med omta-
len af den ”riige Mand eller Stat” kunne være tale om
landets monark, der havde mistet grebet om udgifter

til teatret. Ser vi samme argumentationsteknik i et
større perspektiv, er der med Rahbeks formuleringer
tale om et eksempel på, hvordan det formeksperimen-
terende teater i et for samtiden dominerende dannel-
sesideal nærmest udrenses. Det fysisk udfordrende og
udadvendte teatersyn var blevet erstattet af en borger-
lig kiøbenhavnsk opfattelse af, hvad der sømmer sig
for tilskueren at se og for kunsten selv at udøve. Og
hvad der er nok så tankevækkende, denne opfattelse så
ud til at skulle blive referencepunktet i meget lang tid
efter Rahbeks død.

Diderot så teatret som en skole for livet: vi burde
alle lære os bedre at styre vore følelser, acceptere den
sociale omgangsforms konventionelle og sproglige
karakter; og gerne tale flere sprog i stedet for at blive
gennemsigtige og forudsigelige.

I oplysningstiden blev der skrevet og udgivet ad-
skillige lærebøger med anvisninger på, hvordan man
blev et ideal for sin tids anskuelser. Spørgsmål i
moralsk-religiøse anliggender om, hvordan man f.eks.
bedst blev en from og gudfrygtig person, begyndte
allerede at blive udgivet i renæssancen som en del af
det humanistiske dannelsesprojekt. Det indgik med
andre ord i latinlærernes opbyggelige arbejdsområde
at forfatte regler og vejledninger i kunsten at leve. I
oplysningstiden udkom der flere af denne slags pie-
tistiske foranstaltninger. I denne sammenhæng er det
interessant, at Knud Lyne Rahbek ud fra sin professo-
rale gerning bistod samtidens vejledninger i form af
oversættelser og anden udgivelsesmæssig erfaring.
Som eksempel bør nævnes den tyske Christian Gott-
hilf Martin Hermanns (1764-1823) Lærebog i den chri-
stelige Religion, til Brug for de forandrede lærde Skoler,
som udkom i 1803 i Rahbeks oversættelse, mens hans
funktion var ”Sekretair i den over Universitetet og de
lærde Skoler nedsatte Commission”. Et centralt syns-
punkt heri går ud på at fremstille en indlysende for-
bindelse mellem den menneskelige fornuft og en
Bibelforståelse, som tilsammen indgår i anbefalingen
til læseren om at bevæge sig ad dydens vej og at under-
kaste sig Guds vilje. Den slags opbyggelige lære så
Rahbek som en nødvendig vejledning, der set ud fra
hans interesser også måtte kunne gælde for teatrets
ansatte.

Ligeledes lod Rahbek Johann Christian Dolz’
(1769-1843) Ledetraad til Underviisning i den alminde-
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lige Menneskehistorie for Borgerskoler fordanske og
forsyne med fornødne forandringer. Dolz, der var
uddannet teolog og var lidt yngre end Rahbek, virkede
en årrække som direktør for Ratfreischule i Leipzig,
oprettet 1792. Han udgav i Leipzig flere såkaldte an-
standslærere for ungdommen, opbyggelige bøger i bi-
belhistorie for børn og katekistiske forelæsninger om
opbyggelige emner. Det mærkværdige i Dolz’ bog bli-
ver udtryk for, at en rationel fokusering i opmærk-
somheden er blevet et ideal i sig selv, vel at mærke det
rationelle ledsaget af en moralsk belæring. Mærk-
værdigheder og det bemærkelsesværdige er udtryk for
de emner, som bevidstheden hos børnene bør samle
sig om, og det er således et synligt tegn på, at en oplys-
ningsfilosofi trængte igennem i borgerskolen, og at
det alt i alt var et opdragelsesprojekt, som optog tea-
terpædagogen Rahbek:

”Men vigtige eller mærkværdige ere blot de Begivenheder, der

have havt betydelige Følger, have bidraget til mange Menneskers

Oplysning, sædelige Dannelse og Velstand, eller og hindret

Menneskenes Aands og Sæders Dannelse (Cultur), eller hindret

og opholdt deres Velstand, eller og slige Forandringer, der staae

i uadskillelig Forbindelse end hiine” (Dolz 1801 s. 2, min frem-

hævelse, AK).

Erfaringsdannelsen som et rationale i social og kultu-
rel forstand blev med denne Ledetraad i særdeleshed
et udtryk for et nyt dannelsesideal for borgeren. Bo-
gens tekst løber over 93 paragraffer, hver med et
opmærksomhedsfelt, begyndende med ”fremstillings-
kunsten” i forhold til at gengive det mærkværdige: tid,
sted, hvem (handling), årsag (omstændighed) osv. og
frem til en europæisk forståelse for ideernes opståen
og for landenes historie og magter. Dolz’ tekst er op-

bygget på tilsvarende måde, som J.W. Goethe (1749-
1832) benyttede til sine Regeln für Schauspieler, hvis
lovmæssigheder i stort set samme antal paragraffer
som Dolz’ lærebog blev til ud fra tilsvarende præmis-
ser om at skabe skuespilleren, så denne også blev et
forbillede for borgeren.

Rahbek var altså i besiddelse af en ualmindelig stor
trang til at formidle netop det i sin samtid, som han
anså for at være dannelsesbefordrende. Det virker da
også, som om selve ideen om dannelsen indtog en
større position end det kunstneriske indhold i denne
dannelse.

Et andet eksempel på Knud Lyne Rahbeks pædago-
giske ivrighed er hans oversættelse af den pietistisk-
religiøse Johann Ludwig Ewalds (1748-1822) Den Kunst
at blive en god Pige, Hustru, Moder og Huusmoder fra
1805. Der var på den tid mange skilsmisser, og herom
skrev man både omhyggeligt og opbyggeligt i tidsskrif-
terne Minerva og Den danske Tilskuer, som begge var
blevet etableret med Rahbek som medstifter.

Igen – set gennem teaterkikkertens linse – skulle
disse råd opfattes som en del af den mere socialt betin-
gede figurforståelse, som Rahbek med sine moralise-
rende indforståede kritiske anmærkninger lod kom-
me til udtryk gennem sine belærende udgivelser.

Perspektiver

Den danske og skandinaviske indflydelse på realis-
mens og naturalismens teater, det vil sige knap et
århundrede efter Rahbeks virke, blev hovedsageligt
manifesteret på internationalt plan på grund af de
store kendte dramatikere som Henrik Ibsen (1828-
1906), Herman Bang (1857-1912), Bjørnstjerne Bjørn-
son (1832-1910), August Strindberg (1849-1912), Ama-
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lie Skram (1846-1905) med flere. Selv om de havde et
stort og grundigt kendskab til teatrets praktisk-kunst-
neriske virke, og selv om deres ærinder også var pole-
miserende i forhold til et på deres tid borgerligt publi-
kum, så blev de i deres samtid hovedsageligt kendt på
grund af deres værkers dramatiske indhold. Først
betydeligt senere blev de anerkendt for også at have
bragt mere køligt iscenesatte virkeligheder ind i ny
tids verden.

Det er derfor besnærende at tænke dette stræk af
dramatisk arv som udtryk for en opbyggelig bestræ-
belse, der med al dens iboende modstand kunstret-
ningerne imellem dog alligevel primært trækker på en
relativt ensidigt udlægning af Diderots paradoksale
teatersyn, som Knud Lyne Rahbek satte på skrift.
Denne virkning kan man i sig selv opfatte som et
gådefuldt paradoks, navnlig når vi også ved, hvilke
sceniske og teatrale formeksperimenter teatret bød på
i de små intime teaterhuse.

Den dramatiske og den teatrale fornyelse kom så-
ledes fra hver sit hold og var ikke kendetegnet ved at
være udtryk for komplekse teatertanker hos dramati-
kere med kunstmetodiske tilgange indbygget i deres
værker. Forholdet mellem de værkfokuserede drama-
tikere og nyskabende iscenesættere af teaterforestillin-
gerne synes ikke at være tilstrækkeligt belyst i et histo-
risk perspektiv, der rækker tilbage til oplysningstidens
teaterhistoriske arv. Dette teaterhistoriske paradoks,
som jeg her har fremstillet med fokus på Diderots ind-
flydelse i Danmark, kalder på nye tilgange til en uddy-
bet forståelse af teatrets historiografier langt ind i det
20.-21. århundrede.

Det er i sig selv tankevækkende, når der så sent
som i sæsonen 1928-1929 – 100 år efter Knud Lyne
Rahbeks død – kunne forekomme artikler om ham i
programmer til Det Kongelige Teater. For så må Rah-
beks betydning have været temmelig rodfæstet i en
kulturel erindring. Og det er da også formentlig sam-
let set med til at bestyrke indtrykket af, at det borgerli-
ge opdragelsesprojekt i kunstens verden var tilrette-
lagt med en så gennemgribende national- og magt-
centreret grundighed i kulturens navn, at dønninger-
ne i receptionen af denne oplysningsbølge var særde-
les langtidsvirkende.

Diderots måde at formulere paradokset om skue-
spilkunst på kan således også i Danmark fortsat i det

21. århundrede spores i teateræstetiske beslutninger
blandt udøvende iscenesættere og skuespillere, om
end det nok er de færreste, der decideret genkalder sig
den historiske indflydelse, som Rahbeks læsninger og
belærende fortolkninger fik på receptionen af Dide-
rots teatertanker i Danmark i store dele af det 19. år-
hundrede. Det forekommer mig, at teatrets professio-
nelt udøvende herhjemme i dag snarere tager ud-
gangspunkt i de formeksperimenter, som den histo-
riske avantgarde og senere teatertænkere i tiden efter
2. verdenskrig har beriget perspektivet på teatersce-
nerne med.

For nylig læste jeg et interview med den franske fil-
minstruktør Denis Dercourt i forbindelse med den
danske lancering af hans film La Tourneuse de pages
(Nodevenderen) fra 2006. På et tidspunkt i interview-
et falder naturligt følgende bemærkning: ”Det er vig-
tigt at have varme situationer, som man realiserer så
køligt som muligt. På den måde skabes distance og
spænding”. I Frankrig indgår Diderots teatrale tanke-
gods i hvert fald fortsat i talen om kunst.
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Hvad er oplysning? 30. september 1784 færdiggjorde
Immanuel Kant (1724-1804) sin besvarelse af dette
spørgsmål, der var blevet sat til diskussion af en præst
i et tidsskrift i Berlin året forinden. Kants svar er kom-
met til at stå som en slags højdepunkt eller opsumme-
ring for den epoke i europæiske kulturhistorie, vi kal-
der ”Oplysningstiden”. Perioden kan afgrænses lidt
forskelligt, men angives ofte at være de hundrede år
mellem den anden, ”glorværdige”, engelske revoluti-
ons afslutning i 1689 og Den Franske Revolutions
begyndelse i 1789. Kants svar er dog tidløst i sin radi-
kalitet og fortjener at blive, ikke bare citeret, men
overvejet igen og igen. Hvad det da også er blevet. Det
siger meget om oplysningstiden, men kan også sige
meget om oplysningen og dens vilkår i dag. Kant
mente at leve, om ikke i en oplyst tidsalder, så dog i en
oplysningens tidsalder. Kan vi sige det samme i 2007 i
et land, der har sat sig som mål at blive et førende
videns samfund? 

Kants definition af oplysning lyder:

”Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndig-

hed. Umyndighed er mangelen på evne til at betjene sig af sin

forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyn-

dighed, når årsagen til den ikke ligger i forstandens mangler,

men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den

uden en andens ledelse. Sapere aude! Hav mod til at betjene dig

af din egen forstand! er altså oplysningens valgsprog” (Kant

1993/1784 s. 71).

Jeg vil tage udgangspunkt i denne definition og det
oplysningens imperativ, som den munder ud i, og jeg
vil begynde med at kommentere de tre nøglebegreber:
1) mennesket, 2) umyndighed og 3) selvforskyldt. Der-

efter vil jeg diskutere definitionens og imperativets
betydning for vores forståelse af 4) oplysningstiden og
5) vores egen tid.

Mennesket

Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte
umyndighed. Det er dig, og netop dig, der skal have
mod til at bruge din, og netop din, forstand; men det
er dig i din egenskab af menneske, og netop menneske,
der skal have mod til at bruge forstanden, og netop
forstanden, det fællesmenneskelige artskendetegn.

Oplysningens valgsprog, imperativet: ”Sapere
Aude”, ”Vov at være vis”, retter sig på én og samme
gang til dig som enkeltperson og som eksemplar af
arten Homo sapiens sapiens. Du skal have mod til at
bruge din menneskeforstand på egen hånd, for derved
realiserer du såvel din egen som din arts ganske særli-
ge potentiale. Mennesket er et dyr, hvis fornuft udvik-
les i brug såvel i den enkelte som i arten.

Du skal bruge din egen forstand, men som menne-
ske, og ikke blot som pattedyr eller levende væsen, selv
om du selvfølgelig også er det. Det er ikke blot overle-
velse og driftstilfredsstillelse, det drejer sig om, men
fornuftig og menneskeværdig overlevelse og driftstil-
fredsstillelse. Du skal bruge din egen forstand, men
som menneske, og ikke blot som et menneske af en
særlig slags. Oplysningens valgsprog retter sig ikke til
dig som repræsentant for dit køn, din alder, din slægt,
din stand, dit erhverv, din klasse, din stamme, din
klan, din kaste, din nationalitet, din religion eller no-
get som helst andet. Når du bruger din forstand selv-
stændigt, handler du eksemplarisk på egne og på
menneskehedens vegne, men ikke på vegne af en eller
anden underafdeling af den, selv om du selvfølgelig
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altid tilhører mange forskellige underafdelinger. Du
skal bruge din egen forstand, men som menneske, og
ikke blot som dig selv i snæver forstand. At bruge sin
forstand er at leve sit liv i lyset af fornuftsstandarder,
som det gælder om at leve op til, og som i deres væsen
er fælles for alle fornuftige. Oplysning er et dybt per-
sonligt anliggende, men forstandsmæssigt og derfor
fællesmenneskeligt, hverken mere eller mindre.

For Kant og andre oplysningsfilosoffer var det helt
centralt at insistere på denne sammenkobling af indi-
vidualitet, fornuft og menneskehed, der ser bort fra alt
det, der forbinder os med dyrene, og fra alt det, der
forbinder os med hinanden i mere konkrete og lokale
fællesskaber. Oplysning er en universel og tidløs livs-
opgave for alle mennesker uanset deres nærmere be-
stemte situation i livet. At se bort fra det dyriske og det
kulturelt specifikke er imidlertid hverken at benægte
dets eksistens eller uundgåelige betydning. Oplysning
er at lære at leve som sig selv og som menneske med
hud og hår, med drifter, køn, alder, slægt, profession,
fædreland og religion, men på måder, der er menne-
skelige og fornuftige i kraft af at være forenelige med
alle andre menneskers fornuftige måde at leve med
deres drifter, køn, alder, slægt, profession, fædreland
og religion på. Ret forstået er det aldrig fornuft kontra
følelser eller fornuft kontra kulturel tradition, men
fornuftig kontra ufornuftig forvaltning af følelser og
tradition. Problemet er heller ikke det individuelle
kontra det fællesmenneskelige, men derimod hvert
enkelt menneskes overensstemmelse eller uoverens-
stemmelse med dets egen menneskelighed i forholdet
til andre. Menneskeheden er et fornuftsfællesskab, et
”vi”, der uden videre omfatter alle, der kan sige ”jeg”
om sig selv, og ”du” og ”jer” til de andre, uanset hvem
de selv er, og uanset hvilket sprog de siger det på. Vi
har ikke forstået os selv som enkeltpersoner, hvis vi
ikke forstår, at vi grundlæggende er som alle andre
mennesker, og vi har ikke forstået, hvad det er at være
menneske, hvis vi ikke har forstået, at det grundlæg-
gende er at være en enkeltperson ligesom os selv. På en
måde er det det samme, Kant siger, når han i sine fore-
læsninger om logik sammenfatter filosofien i tre
spørgsmål formuleret i første person ental, nemlig:
Hvad kan jeg vide?, Hvad bør jeg gøre? og Hvad tør jeg
håbe? for derefter at sammenfatte disse tre spørgsmål i
ét, og kun ét, spørgsmål formuleret i tredje person

ental: Hvad er et menneske? (Kant 1800 s. 25) Ethvert
forsøg på at besvare det sidste må også være et forsøg
på at besvare de tre første og omvendt. Det er objek-
tivt, at mennesker er subjekter, og de skal være subjek-
ter på en objektivt forsvarlig måde.

Umyndighed

Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyld-
te umyndighed. Ligefremt og bogstaveligt forstået er
oplysning jo blot den proces eller begivenhed, at der
bliver lys, hvor der før var mørke, og at noget dermed
bliver synligt, som før ikke var til at se. I mange århun-
dreder og inden for mange forskellige traditioner er
oplysning imidlertid blevet brugt som metafor for
erhvervelse af indsigt og viden. At vide er som at se i
det klare lys, der har spredt uvidenhedens og misfor-
ståelsernes tåger, og som lader sandheden stå utilsløret
frem. Det, der forener oplysningsfilosofferne, er ikke
mindst deres optimistiske tiltro til, at menneskefor-
nuften og menneskefornuften alene kan skaffe os den
viden, der behøves til at afsløre overleverede fordom-
me og ubegrundede autoriteter og til at opbygge en
universelt gyldig videnskab, der kan danne grundlag
for en rationel magtudøvelse. Kun de traditioner og
autoriteter, der kan modstå fornuftens kritik og ret-
færdiggøre sig over for fornuftens autoritet, fortjener
at blive respekteret og adlydt af et fornuftigt menne-
ske. Eller som Kant siger det i den allerførste fodnote i
Kritik af den rene fornuft fra 1781:

”Vi lever i egentligste forstand i en tidsalder af kritik, som alt må

underkaste sig. Religionen henviser til sin hellighed og lovgiv-

ningen til sin majestætiske suverænitet, og begge vil gerne und-

drage sig. Men derved pådrager de sig begrundet mistanke og

kan ikke gøre krav på den uforblommede agtelse, som fornuften

alene udviser over for dem, der har kunnet udholde dens frie og

offentlige prøvelse” (Kant 2002/1781 s. 19).

Også for Kant hører oplysning og rationel erkendelse
således nøje sammen. Det er din forstand som for-
nuftsevne, du skal have mod til at gøre brug af, ikke
dine tilfældige indfald. Det er din viden, du skal vove
at stole på, ikke hvordan du selv tror det er. Oplysning
gælder det almengyldige, ikke det vilkårlige. Det er
imidlertid bemærkelsesværdigt, at Kant ikke definerer
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oplysning som erhvervelse af ny, større og mere viden-
skabelig viden, men som udtræden af umyndighed.
Det afgørende for oplysning er åbenbart ikke, hvor
stor viden man har, eller om man lever op til bestemte
krav om videnskabelig rationalitet, men om man har
beslutsomhed og mod til at tænke på egen hånd og
selv tage fornuftig stilling uden at støtte sig på ube-
grundede autoriteter. Ordet ’myndighed’ har vi lånt
fra tysk. Ordet er dannet ud fra den germanske rod
*mundo (der er beslægtet med latin ’manus’: hånd) og
som betyder noget i retning af: beskyttende og leden-
de hånd. Den, der leder andre eller varetager opgaver
på deres vegne, udøver myndighed. Den, der leder sig
selv, er myndig. En formynder har en anden under sin
beskyttende og ledende hånd og træffer afgørelser på
hans eller hendes vegne. At være umyndig er at være
underlagt en andens vilje, fordi man ikke kan eller
ikke har lov til at tage vare på sig selv i alle forhold.
Den, der bliver myndig, bliver på godt og ondt sin
egen værge og må tage ansvaret for sine egne handlin-
ger og lære at værge og svare for sig selv.

Når Kant definerer oplysning som udtræden af
umyndighed, og ikke som erhvervelse af viden, under-
streger han dermed, at ny viden ikke i sig selv kan
garantere, at den er ordentligt tilegnet, eller at den vil
blive ansvarligt anvendt. Ny viden er en nødvendig
betingelse, men aldrig en tilstrækkelig betingelse for
oplysning. Man kan være nordisk mester i jeopardy,
professor i filosofi eller direktør for verdens mest
dynamiske innovationsfirma uden at sidde inde med
en personligt erfaret eller ansvarligt forvaltet viden.
Niels Bohr (1885-1962) siger et sted: ” Når man først
har forstået en fysisk teori, så begynder det virkelige
arbejde: arbejdet med virkeligt at forstå den”. Det er
først det sidste niveau, der tæller som oplysning i
Kants forstand. Det er her, man ikke bare forstår teori-
en, men behersker den og kan anvende den med auto-
ritet. Isoleret indsigt i isolerede sammenhænge er ikke
nok. Man må kunne forbinde sine nye indsigter med,
hvad man i øvrigt ved, man må gøre sig deres bære-
dygtighed og rækkevidde klar, og man må være parat
til at handle på dem. En oplysningskampagne kan
sprede viden om, at rygning er helbredsskadelig, eller
at den globale opvarmning er delvist menneskeskabt,
men den giver kun oplysning i Kants forstand, hvis
den enkelte integrerer denne viden i sin levevis og dra-

ger personlige konsekvenser af den. Oplysning er for
Kant at forholde sig reflekteret, aktivt spørgende til sin
viden og den verden, den er viden om. Man skal vide,
hvad man ved, og hvad man ikke ved, være åben,
målrettet i sin nysgerrighed, præcis, omhyggelig, kri-
tisk, selvkritisk, parat til at stå ved sin viden, når den
anfægtes, men uden skråsikkerhed. Man skal have en
vilje til saglighed og have sine velbegrundede menin-
gers mod, men også modet til at acceptere velbegrun-
det kritik. Oplysning er således ikke blot en kvalitet
ved intellektet, men vågenhed, ansvarlighed, selvstæn-
dighed og selvdisciplin i brugen af det – en karakter-
dyd i udøvelsen af intellektuelle dyder.

Oplysning er den myndighed, der ligger i ikke blot
at bruge sin forstand passivt modtagende, men at
bruge den fuldt ud til aktivt og selvstændigt at gøre det
almengyldige gældende, så langt man kan. Forstanden
er almen, men ansvaret for dens anvendelse er person-
ligt. En umyndig brug af forstanden ville være en selv-
modsigelse eller i det mindste en indskrænket brug.
En individuel fornuft kan ikke som fornuft være ledet
af andet end sit samspil med andres fornuft som
eksempler på den fællesmenneskelige fornuft og kan
ikke være tvunget af andet end den stærkere evidens
og det bedre argument, det vil sige tvunget af sig selv
som fornuft.

Fuld fornuft indebærer således myndighed og
omvendt. En fornuft, der lod noget ikke-fornuftigt og
ubegrundet være afgørende i fornuftsspørgsmål, ville
være umyndig i nøjagtigt samme omfang, som den
var ufornuftig. En myndig brug af forstanden ligger
ikke under for dogmatik og fundamentalisme, men
den forfalder på den anden side heller ikke til lam-
mende relativisme, subjektivisme, skepticisme eller
anarkisme. Oplysning er at lade den fællesmenneske-
lige fornuft være den lovgivende, dømmende og ud-
øvende myndighed i alle fornuftsanliggender. Op-
lysning er at være selvberoende og selvstændig i for-
hold til ydre autoriter, men også at stå ved fornuftens
indre autoritet som almen, ikke bare privat. Oplysning
er ikke uforenelig med at være under kommando,
såfremt der er et frit offentligt rum for drøftelse af,
hvad velbegrundet kommando består i. Oplysning er
ikke at forkaste alle autoriteter, men at kunne skelne
mellem autoriteter, der lader sig begrunde fornuftigt
over for alle fornuftige mennesker, og autoriteter, der
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ikke gør. Oplysning er at have selvtillid og selvrespekt,
at være selvberoende eller ”selv hjemme”, som det
hedder på jysk, men ikke at være selvoptaget og selv-
hævdende, egocentrisk og egoistisk, og heller ikke at
være Rasmus Modsat. Det gælder ikke om at være ori-
ginal for enhver pris, men om at tænke bedre. Op-
lysning er myndigheden til at bruge sin forstand for-
nuftigt, ikke at bruge den til at føre sig frem eller for-
nærme dem, man anser for ufornuftige og umyndige,
heller ikke hvis de faktisk er det.

Myndighed i brugen af forstanden er ikke noget,
man er født med, eller som kommer af sig selv. Både
den enkeltes og menneskehedens oprindelige tilstand
er en tilstand af uforstandighed og umyndighed. Man
må lære at bruge sin forstand ved at efterligne andre;
og man må lære at bruge den selv ved ikke bare at
efterligne andre. Det er en myndighed, som forudsæt-
ter vellykkede udviklings- og læreprocesser. Det er
ikke en myndighed, man får automatisk ved at blive 18
år eller ved at tage en kandidatgrad på et universitet –
selv ikke ved det, der for tiden ligger højest på verdens-
ranglisten. Man kan ikke tage eksamen i myndighed. I
det hele taget er myndighed noget, som ikke kan er-
hverves en gang for alle. Vi falder så at sige tilbage i
umyndighed, så snart vi ikke udøver den aktivt.

Det ville være næsten umuligt for et enkelt menne-
ske alene at vikle sig ud af sin umyndighed. I samtaler
med andre, og især i en offentlighed, hvor tanker ud-
veksles frit, vil eksempler på myndighed kunne frem-
stå og, som ringe i vandet, skabe en større værdsættel-
se af betydningen af at tænke selv. Det har en stor virk-
ning at møde et menneske, der i tale eller skrift tænker
selv. Både for et individ og et samfund, for slet ikke at
tale om hele menneskeheden, er det dog klart, at der
må være tale om en langsom udviklings- og mod-
ningsproces med mange muligheder for tilbagefald.
Denne udviklingsproces er imidlertid hele menneske-
hedens artskendetegn, og den har sin egen indre dyna-
mik. Kant advarer mod at forsøge at fremskynde pro-
cessen:

”Gennem en revolution kunne der måske godt tilvejebringes en

mindskelse af personlig despotisme og af rovgrisk og herskesyg

undertrykkelse, men aldrig en sand reform af tænkemåden;

snarere ville nye fordomme på samme måde som de gamle tjene

som ledetråd for den store tankeløse hob” (Kant 1993/1784 s. 73).

Myndighed er et ideal, som man kan leve mere eller
mindre op til, ikke en tilstand, man kan være i. Det er
derfor Kant i sin definition ikke taler positivt om ind-
træden i myndighed, men dobbelt negativt om ud-
gang af umyndighed. At være myndig i sin brug af for-
standen er at leve under en aldrig helt opfyldt fordring
om en videregående ansvarlighed for det, man tænker,
og det, man gør. Det er der, oplysningens vovemod lig-
ger, og det er derfor, oplysningens valgsprog er impe-
rativet: ”Vov at være vis!”, og ikke bare ”Få mere at
vide!”. Du skal tage sandheden af det, du ved alvorligt i
alt, hvad du i øvrigt ved og i hele dit videre liv, og så
tage det næste skridt. Det er et ideal eller krav, som
man først og fremmest bliver opmærksom på, når det
svigtes. Dette imperativ om fuld og ansvarlig for-
nuftsanvendelse kan også siges at være indeholdt i
Kants kategoriske imperativ, som i en af dets formule-
ringer lyder: ”Handl således, at du altid tillige behand-
ler menneskeheden, såvel i din egen person som i
enhver andens person, som mål, aldrig blot som mid-
del” (Kant 1999/1785 s. 88). Oplysningens imperativ
går netop ud på at behandle menneskeheden i ens
egen person, ens egen fornuft, som noget, det er et for-
mål i sig selv at bruge bedst muligt, og som noget, der
ikke kun må bruges som middel for et eller andet ikke-
fornuftigt formål.

Både oplysningens imperativ og det kategoriske
imperativ kan karakteriseres ved, at de har de fire
egenskaber, som også karakteriserer den etiske for-
dring hos K.E. Løgstrup (1905-1981): Begge imperati-
ver er uudtalte, radikale, ensidige og uopfyldelige.
Imperativet: du skal udtræde af din umyndighed, er
uudtalt, fordi det er et implicit og forudsat krav eller
ideal. Myndighed er altid krævet af os, så at sige som
fornuftens eget krav til alle fornuftige. Det er ikke os
selv og slet ikke Kant eller nogen anden, der kan kræve
den af os. Myndigheden fremstår af sig selv i fornufts-
brugen, ellers er det ikke myndighed. Man kan hverken
tvinge eller lokke, og slet ikke håne andre til den an-
svarlighed, som er kernen i myndighed. Man kan hjæl-
pe dem til at få frirum at tænke og handle i, og man kan
gå i en alvorlig og tillidsfuld dialog med dem, men de
afgørende skridt tager de selv, eller også gør de ikke.

Imperativet: du skal udtræde af din umyndighed,
er radikalt, fordi det er ubetinget og tidløst. Det er i
enhver situation, der kalder på vores fornuftige stil-
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lingtagen, at vi har ansvaret for at tænke og handle så
godt og så ansvarligt, som vi nu kan. Det er ikke op til
os, om det passer os lige nu, eller vi hellere vil vente
med at tænke til en anden dag. Imperativet: du skal
udtræde af din umyndighed, er ensidigt, fordi det ret-
ter sig til dig og mig og alle andre mennesker, men
hver for sig og uafhængigt af, om nogen af de andre
lever op til det. Det er ikke ”Noget for noget”. Impera-

tivet: du skal udtræde af din umyndighed, er strengt
taget uopfyldeligt, fordi vores opfyldelse af det aldrig
er definitiv. Ingen kan være myndige i alt, hvad de
foretager sig, og ingen kan undgå at være umyndige i
mange og måske endda alle henseender i kortere eller
længere perioder af deres liv. Alle kan blive bragt ud af
fatning, og en fornuftig fornuftsbrug må sikre fornuf-
ten den hvile, den behøver. At imperativet er uopfyl-
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deligt gør det dog ikke meningsløst. Vi bliver mindet
om imperativet, hver gang vi bliver opmærksomme på
at have svigtet det, og dette er en helt afgørende forud-
sætning for, at vi kan lære af de erfaringer, vi gør os, og
i det omfang vi faktisk uden videre tænker og handler
ansvarligt, svigter vi det ikke.

Ligesom for det kategoriske imperativs og den eti-
ske fordrings vedkommende kan man også sige, at
noget allerede er gået galt, når der overhovedet er
grund til at minde andre eller sig selv om kravet. Man
ville kun være fuldt myndig i sin fornuftsbrug, hvis
man altid kom imperativet i forkøbet, og det kan vi
ikke. Ikke desto mindre er det op til os at tage de skridt
ud af vores umyndighed, som vi nu kan, hver gang
situationen er til det. Det er et menneskes kald at
tænke selv.

Oplysningens imperativ siger ikke noget, som vi
ikke kunne sige os selv; men der kan være god grund
til at minde os selv om det, fordi vores tilbøjelighed til
at glemme, fortrænge eller undertrykke det, vi egent-
lig godt ved, er stor. Imperativet står ikke til diskussi-
on, fordi det er forudsat i enhver diskussion, at du som
fornuftig skal leve op til de krav, som det at deltage i en
fornuftig diskussion med andre fornuftige stiller til
dig og dem.

Selvforskyldt

Oplysning er menneskets udgang af dets umyndig-
hed. Idealet eller kravet om udgang af umyndighed
gælder alle mennesker. Et fornuftsvæsen bør bruge sin
forstand og bruge den selv. Det ”du bør”, der ligger i
”Vov at være vis” falder imidlertid væk, hvis, og i det
omfang, man faktisk er forhindret i at bruge sin for-
stand. Et ’bør’ forudsætter et ’kan’. Nogle mennesker
er i en sådan situation, at man ikke kan forvente hver-
ken fornuft eller myndighed hos dem. Man ville i givet
fald svigte dem, hvis man ikke traf fornuftige afgørel-
ser på deres vegne. Det gælder f.eks. små børn, be-
vidstløse og dybt senile. Deres umyndighed er ufor-
skyldt. De har for en tid brug for en værge eller for-
mynder, og det kan vi alle have i perioder af vores liv.
De skal som alle andre mennesker behandles med
respekt og uden at umyndiggøres ud over deres reelle
behov for at være under en beskyttende og ledende
hånd. Nogle mennesker er tvunget til at leve under
umyndiggørende forhold og forhindres af andre i at

udøve deres fornuft og myndighed på afgørende om-
råder af deres liv, og måske er deres umyndiggørelse så
stor, at de dårligt nok selv kan forestille sig, at livet
kunne være anderledes. Deres umyndighed skyldes, at
andre holder dem i umyndighed. Deres umyndighed
er fremmedforskyldt og derfor uforskyldt i det om-
fang, de ikke kan ændre det. Nogle mennesker har
udviklet en så stor afhængighed af rusmidler eller
andet, at de er ude af stand til at tænke klart og selv-
stændigt. Deres tænken og handlen bestemmes af
anonyme, så at sige fremmede kræfter i dem selv. De er
nok i en vis forstand selv skyld i, at de er kommet i
denne situation, men deres umyndighed magter de
ikke længere selv at udtræde af. Deres umyndighed er
nu fremmedforskyldt og derfor uforskyldt i samme
omfang. Oplysningens valgsprog retter sig som sagt
også til disse grupper. De skal bruge deres forstand så
godt og så fuldt, som de kan. De er en del af menne-
skeheden. Men de er i bestemte henseender i en til-
stand af umyndighed, som de er ude af stand til at
udtræde af ved egen hjælp, og hvor et krav om ansvar-
lighed ville være meningsløst eller føje spot til skade.
De er omfattet af oplysningens imperativ, men de er
undskyldt for ikke at leve op til det (hvilket indebærer
et krav til os andre om ikke at lade deres situation være
os ligegyldig).

Oplysningens imperativ retter sig derimod uind-
skrænket til mennesker med en fuldt udviklet og ube-
skadiget fornuft, og for så vidt som de lever under
nogenlunde frie forhold. Det er de fuldvoksne, ikke
mentalt handicappede og relativt frie mennesker, det
drejer sig om. Det er dem af os, der udmærket er i
stand til at bruge vores forstand på egen hånd, men
som alligevel viger tilbage fra at gøre det fuldt ud, som
ikke orker at tænke videre og at danne os vores egen
opfattelse, og som viger tilbage fra at udtrykke den og
handle på den. Oplysningens modsætning er for Kant
ikke dumhed eller uvidenhed, ikke magtesløshed eller
påtvungen afhængighed, men intellektuel dovenskab
og fejhed. Det er dem af os, der ikke gider eller ikke tør
se sandheden i øjnene og følge tanken til dens logiske
og praktiske konsekvenser, som oplysningens impera-
tiv primært retter sig til. ”Det er så bekvemt at være
umyndig. Har jeg en bog, der har forstand for mig, en
sjælesørger, som nærer samvittighed for mig, en læge,
som foreskriver diæt for mig osv., behøver jeg slet ikke
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ulejlige mig. Jeg har ikke nødig at tænke, blot jeg kan
betale; andre vil gerne overtage denne kedsommelige
beskæftigelse for mig” (Kant 1993/1784 s. 71).

Der er ikke noget galt i at læse bøger, at tale med
sjælesørgere eller at gå til læge, men der er noget galt
med bestemte passive måder at gøre det på, hvor man
sætter sin egen fornuft på ”stand by” eller deponerer
sin stillingtagen hos andre. Hvor man aktivt skyder
ansvaret for sit eget liv og sine egne handlinger fra sig.
Der er ikke noget galt med specialister og smagsdom-
mere, hvis man ikke tillægger dem en autoritet, der går
ud over den autoritet, de faktisk har, for så vidt som de
sidder inde med en almengyldig viden, som man kan
lære af, hvis man er åben for det.

Kant sætter den selvforskyldte umyndighed i cen-
trum, fordi det først og sidst er den, der er den enkel-
tes eget ansvar. Det hjælper kun lidt at slippe ud af
uforskyldt eller fremmedforskyldt umyndighed, hvis
man straks hensætter sig i selvforskyldt umyndighed.
Det nytter ikke at være fri til at tænke selv, hvis man
ikke gør det. For den, der har været vant til at være un-
der formynderskab, kan det være en katastrofe pludse-
ligt at stå med ansvaret selv. Her er det en stor fristelse
at søge ind i et nyt formynderskab, eller blot at tænke
og handle, som man tror, den gamle formynder ville
have gjort, eller i protest gøre det stik modsatte. Hvis
man i et erkendelsens øjeblik er vågnet af sin dogmati-
ske slummer, er det nærliggende at lede efter en ny
sovepude. Det, vi har ansvaret for, er imidlertid netop
at fortsætte med at være årvågne og tænke selv uden
ny dogmatik. Og det er lettere sagt end gjort. Det kan
kræve stor selvovervindelse at holde fast ved at se
sandheden i øjnene, og selv om man godt ved, hvad
man bør gøre, er det ikke sikkert, at man tør. Modet er
afgørende.

At rejse sit mod til at udtræde af den umyndighed,
man selv har ansvaret for, er også det bedste, man kan
gøre for at bidrage til at udtræde af sin uforskyldte
umyndighed. Det kan være op til os selv at frigøre os
fra formynderskab eller at skaffe os de fornødne evner
til at tænke og handle på egen hånd. I de tilfælde er
modet til at tage de første, indre, mentale skridt helt
afgørende. De er på en måde altid inden for ens eget
herredømme, selv om man langtfra uden videre er
herre over dem. Man undskylder sig måske med, at
man ikke kan, men man ved sjældent, hvad man kan,

før man har prøvet. ”Du kan, hvis du tør”, hedder det
på titelbladet hos Herbert Pundik, og mere forsigtigt
lidt inde i bogen: ”Tør man ikke, så kan man garante-
ret ikke” (Pundik 2006 s. 9). Kants revolutionære stra-
tegi er at begynde og slutte med det, man i hvert fald
selv kan gøre noget ved. Også hvis man ikke kan
undgå at være i uforskyldt umyndighed, vil udtræden
af selvforskyldt umyndighed under alle omstændig-
heder være et afgørende skridt at tage. At se sin afhæn-
gighed i øjnene og at udnytte den rest af frihed til at
tænke og handle, som man faktisk har, vil altid være
oplysning, uanset hvor indskrænket den i øvrigt er.

Det gælder i endnu højere grad for selvforskyldt
umyndighed, end det gør for uforskyldt umyndighed,
at man må udtræde af den på egen hånd, og at man
ikke kan gøre det en gang for alle. Når umyndigheden
er selvforskyldt, må enhver udgang af den også være
det. Andre kan pege på ens vaner og uvaner med at
gemme sig og løbe fra ansvaret, og hvis man er åben
for det, kan det være en stor hjælp at få sine blinde
pletter udpeget, men i sidste ende er det kun en selv,
der kan ændre på det. Man kan gradvist udvikle min-
dre umyndighed, men uansvarlighed, dovenskab og
fejhed er fristelser, der melder sig i stadigt nye skikkel-
ser livet igennem. Der er altid en tiltrækning til at flyg-
te ind i passivitet eller mekanisk aktivitet. Højtbega-
vede og veluddannede mennesker risikerer måske
særligt, at forstandens brug stivner i doven selvtil-
fredshed, flyder ud i overlegen ligegyldighed, drukner
sig selv i stadigt nye opgaver eller ubevidst, men fejt
underkaster sig de førende autoriteter på et område.
Man glemmer at være selvkritisk, låser sig fast i en iro-
nisk attitude, kaster sig ud i rastløs fortravlethed eller
frygter at miste sin hårdt erhvervede status i den intel-
lektuelle hakkeorden. Oplysning kræver en stadigt
vedligeholdt selvdisciplin, hvis den ikke skal falde til-
bage i gamle eller nye former for selvforskyldt umyn-
dighed. Det er meget lidt oplyst at hvile på laurbærre-
ne og være arrogant eller ideologisk på sin oplystheds
vegne. Oplysning forener selvrespekt med ydmyghed.

Oplysningens imperativ indskrænkes eller modifi-
ceres således til noget i retning af: ”Du skal som for-
nuftigt menneske blandt fornuftige mennesker gøre
det, du kan for ikke bevidst eller ubevidst at binde dig
til uselvstændige og umodne tænke- og handlemøn-
stre”. Hvis det er, hvad oplysning er, giver det ikke
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mening at gøre oplysning til et program for andre, for
det kan man ikke gøre uden at bringe dem i en catch
22-situation. Deres oplysning må i sidste ende være
deres eget værk, og det er det ikke, hvis de presses til
det. Man bliver ikke altid myndig af at blive smidt ud,
hvor man ikke kan bunde, selv om det kan ske. En op-
lysningsbevægelse risikerer at spænde ben for sig selv
ved ikke at respektere den selvstændighed, som den
ønsker at fremme, eller ved at kræve selvstændighed,
hvor midlerne ikke er til stede. Hvis oplysning er men-
neskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed, så
må oplysning være et individuelt og dybt personligt
anliggende, der forvanskes, hvis det gøres til politisk
ideologi, eller hvis et bestemt politisk parti eller en
bestemt kultur prøver at tage patent på det.

Hvert enkelt menneske kan til enhver tid gøre sit
for at udtræde af sin selvforskyldte umyndighed, og
hvis alle udtrådte af deres egen selvforskyldte umyn-
dighed, ville hele menneskeheden dermed have gjort
det. Det er et mål eller ideal, som ligger implicit i det at
være fornuftig, men som man højest kan stræbe efter
på egne vegne. Der er imidlertid meget andet, man
kan gøre for andre og sammen med andre. Der er
meget andet, den politiske kamp kan dreje sig om.
Man kan fjerne årsager til menneskers uforskyldte
umyndighed, bidrage til at de ikke sulter, ikke udsæt-
tes for tortur, får en ordentlig uddannelse, ikke lever i
et despotisk politisk system. Kants betoning af, at
oplysning er udgang af selvforskyldt umyndighed, er
ikke en opfordring til politisk passivitet, men den
afstikker grænser for selv den mest velmente politiske
aktivitet til gavn for oplysningens ideal. Den rummer
en opfordring til at gøre sig ganske klart, hvad man
selv har ansvaret for, og hvad man ikke har ansvaret
for, så man kan samle sig om at løfte det ansvar, man
har, uden at forløfte sig på et ansvar, man ikke kan
have.

En oplysningens tidsalder

Således som jeg her har forsøgt at udlægge oplysnin-
gens imperativ, er det et universelt og tidløst krav ind-
bygget i det at være fornuftig, et krav eller en opfor-
dring som det altid gælder om at opfylde, men som
aldrig kan være fuldt opfyldt. Når Kant selv så på sin
samtid i lyset af dette krav, var han forsigtigt optimis-
tisk.

”Når der nu bliver spurgt: lever vi i en oplyst tidsalder? er svaret:

nej, men nok i en oplysningens tidsalder. Der mangler endnu

meget, førend menneskene, som sagerne i det hele taget står i

dag ville være eller blot kunne sættes i stand til i religionsspørgs-

mål at betjene sig godt og sikkert af deres egen forstand uden en

andens ledelse. Vi ser dog tydelige tegn på, at det i det mindste

bliver muligt, at man frit kan arbejde sig hen imod dette, og at

hindringerne for den almene oplysning eller for udgangen af

den selvforskyldte umyndighed efterhånden bliver mindre. I

den henseende er vor tidsalder oplysningens tidsalder eller

Frederiks århundrede” (Kant 1993/1784 s. 78).

Som Kant definerer oplysning, er det klart, at intet
menneske kan være fuldt oplyst, og at ingen tidsalder
kan være en oplyst tidsalder. Det er ligeledes meget
konsekvent, at Kant som begrundelse for trods alt at
kalde sin samtid for en oplysningens tidsalder ikke
påberåber sig, at mange mennesker nu skulle være ud-
trådt af deres selvforskyldte umyndighed, men kun at
de ydre hindringer for at gøre det tilsyneladende er i
færd med at svinde ind. Det er de ydre betingelser, den
ideologiske og politiske kamp må angå. Det er et gode,
at fornuften ikke længere, hvad angår de store spørgs-
mål i tilværelsen, tvinges af myndigheder, der kræver
at sidde inde med et fornuftsmonopol. Det sikrer et
frirum for den enkelte til at gøre erfaringer med at fri-
gøre sin fornuft fra de bindinger, han eller hun har
internaliseret; men i sig selv er det trods alt kun en for-
udsætning for den egentlige oplysning, som må for-
blive den enkeltes egen sag.

Når han henviser til oplysningens tidsalder som
”Frederiks århundrede” – med reference til den ene-
vældige preussiske konge, Friedrich II (1712-1786) eller
Friedrich der Grosse, der regerede 1740-86, var det,
fordi denne Frederik havde gennemført en lang række
reformer, der var ubetvivlelige fremskridt, blandt an-
det afskaffelse af religionstvang og tortur. Selve ideen
om enevælde er dog i sig selv en åbenlys hindring for
oplysning, uanset hvor oplyst denne enevælde påbe-
råber sig at være. Det ville være en meningsløs anakro-
nisme at bebrejde Kant, som selv skrev under censur,
at han ikke er mere skarp, men nøjes med at forsyne
fyrsten med argumenter for at fastholde en oplys-
ningslinje. Ikke desto mindre er en formynderisk op-
lysning selvfølgelig lodret uforenelig med den for-
ståelse af oplysning, der ligger i Kants definition.

576 e p i l o g

65388_oplysningens_r1  09/10/07  16:00  Side 576

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



Det er vigtigt at mærke sig, at Kant ikke kalder sin
samtid for ”Oplysningstiden” i bestemt form ental,
men mere beskedent ”en oplysningens tidsalder”.
Nøgternt set har der været mange epoker i mange kul-
turer, der kan fortjene at blive kaldt oplysningstider,
og som har rummet dristig, nybrydende og selvstæn-
dig tænkning. Meget store dele af oplysningstidens
tankegods var direkte hentet i den antikke tænkning.
Oplysningens valgsprog: ”Sapere aude” stammer såle-
des fra den romerske digter Horats (Quintus Horatius
Flaccus [65-8 fvt.]). Ærkeoplyseren over dem alle,
Sokrates (469-399 fvt.), betonede vedholdende betyd-
ningen af en personligt tilegnet viden i Athen i slut-
ningen af 400-tallet fvt. Før ham var den ioniske op-
lysning i 500-tallet fvt. et afgørende gennembrud i
offentlig fornuftsbrug, et gennembrud som var stort
set samtidigt med indiske og kinesiske oplysningsti-
der. Selv mytiske sagnhelte som Prometheus og O-
dysseus er blevet set som foregangsfigurer for oplys-
ningen.

1700-tallets oplysning var således ikke mindst et
nybrud i kraft af at være en genfødsel, en renæssance,
fuldstændig analogt til den periode i 1400- og 1500-
tallet, som vi kalder renæssancen, var det. Oplysnings-
tiden var et ”moderne hedenskab”, som historikeren
Peter Gay kalder det, en griben tilbage til før-kristne
tankeformer. Modsætningen til kristendommen kan
dog let overdrives. Mellem antikken og renæssancen
var der i Europa både en karolingisk oplysning i 600-
tallet og en højskolastisk oplysning i 1200-tallet med
de mange universitetsgrundlæggelser (som i øvrigt
foregik under indflydelse af den arabiske oplysning).
På trods af 1700-tallets nye hedenskab og opgør med
kirkens magt ville det også være helt urimeligt at fra-
kende den kristne kirke dens oplysende funktion op

igennem historien. Betoningen af det personlige
gudsforhold, og at personer af alle folkeslag og alle
kulturer er lige for en guddom, hvis væsenskendetegn
er alvidenhed, algodhed og almægtighed, er afgørende
forudsætninger for oplysningstidens menneskeforstå-
else. Oldtidens jødiske syndefaldsmyte, som den krist-
ne kirke tog til sig, er i øvrigt stadigvæk en meget rele-
vant, tidlig refleksion over menneskets udgang af dets
selvforskyldte umyndighed.

Ud fra oplysningens imperativ ville det således
være meningsløst at sige, at oplysningen begyndte i
1689 eller engang i 1700-tallet, men også at den slutte-
de med Den Franske Revolutions terror eller med
restaurationen efter Wienerfreden i 1814. Det er altid
oplysningstid, og ikke mindst når det ser sortest ud.
Oplysningen er uden begyndelse og uden ende. Det vil
selvfølgelig være fjollet at foreslå at afskaffe betegnel-
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sen ”Oplysningstiden”, den er alt for veletableret og
faktisk også på et bestemt ideologisk niveau velbe-
grundet. Netop i et oplysningsperspektiv kan der
imidlertid være god grund til at spise brød til og gøre
sig klart, hvilken nedskrivning af oplysningsidealet
der ligger i at forbinde det særligt med en bestemt tid.

Det bliver tydeligt, når man overvejer, hvorfor op-
lysningstiden som kulturhistorisk epoke kom til sin
afslutning. Oplysningstiden var en epoke, hvor en
lang række tænkere med stigende selvbevidsthed an-
greb især adelens og kirkens privilegier i samfundsli-
vet. Det var et eliteprojekt, og det var et borgerligt pro-
jekt af skelsættende politisk betydning, men mange
oplysningstænkeres ensidige og derfor ufornuftige
fornuftdyrkelse og deres arrogante kosmopolitisme
var i høj grad med til at fremprovokere den romantik
og konservatisme, som bragte oplysningstiden til op-
hør i den officielle række af kulturepoker.

Som jeg her har udlagt oplysningens imperativ, er
det universelt og tidløst gyldigt, i den forstand at det
altid gør sig lokalt og historisk gældende, uanset om
der er nogen, der eksplicit gør det gældende. Nogle
oplysningstænkere iscenesatte imidlertid skarpt op-
trukne konflikter mellem følelser og fornuft, mellem
universelt og lokalt, tidløst og traditionsbundet, og
Kant har af og til selv en rem af huden. Romantikere
har til gengæld angrebet sammenkoblingen mellem
menneskehed og fornuft og hævdet drifternes og
følelsernes overordnede betydning for den enkelte på
bekostning af fornuften. Konservative har angrebet
sammenkoblingen mellem individualitet og menne-
skehed, idet de har hævdet, at ”mennesket” er en ufor-
pligtende abstraktion, en ren social konstruktion, et
”zoologisk fantom”. Individ er man kun i forhold til
nationale kulturer, hævder f.eks. den franske oplys-
ningskritiker Joseph de Maistre (1753-1821): ”Jeg har i
mit liv set franskmænd, italienere og russere. Takket
være Montesqieu ved jeg, at man kan være perser, men
hvad mennesket angår, erklærer jeg, at jeg aldrig i mit
liv har truffet det. Hvis det eksisterer, er det ukendt for
mig” (de Maistre Oeuvres, vol. I, 1884 s. 75, her citeret i
egen oversættelse fra Finkielkraut 1987 s. 25). Det er et
angreb, man kan møde variationer af den dag i dag.
Det er imidlertid udtryk for en ren misforståelse, hvad
man kan se af, at det kan rettes mod enhver fællesbe-
tegnelse. At være menneske er hverken mere eller min-

dre abstrakt eller socialt konstrueret end at være
franskmand eller russer. De Maistre ville meget vel
kunne hævde også at have set danskere. Men har han
nu det? En jysk lokalpatriot ville kunne vende hans
argument mod ham selv: ’Jeg har i mit liv set jyder,
fynboer og københavnere. Takket være Vagn Lundbye
ved jeg, at man kan være anholtbo, men hvad danske-
re angår, erklærer jeg, at jeg aldrig i mit liv har truffet
sådan nogen. Hvis de eksisterer, er det ukendt for
mig’. Danskhed er en abstraktion, en social konstruk-
tion, et blot forestillet fællesskab opfundet i 1700-tal-
let. Og sagen slutter selvfølgelig ikke der. En århusi-
ansk lokalpatriot ville kunne sige: ’Jeg har i mit liv set
himmerlændinge, kronjyder og vendelboer. Takket
være Peer Hultberg ved jeg, at man kan være vibor-
genser, men hvad jyder angår, erklærer jeg, at jeg aldrig
i mit liv har truffet sådan nogen. Hvis de eksisterer, er
det ukendt for mig’. Jyskhed er en abstraktion, en
opfindelse. En trøjborgensisk lokalpatriot vil kunne
fortsætte, han har aldrig set århusianere, og han vil
selv kunne kritiseres af en fanatisk slægtsforsker, som
vil kunne kritiseres af en radikal individualist, som
igen vil kunne kritiseres af en radikal empirist. Findes
den enkelte overhovedet? Forfatteren Thomas Win-
ding udtaler således: ”Hver dag står jeg op og samler
de dele, der er Thomas Winding. Men han findes for
så vidt ikke” (Winding 2007 s. 19). Der er kun de for-
skellige roller. At der skulle være en person eller et
subjekt, må være en uforpligtende abstraktion, en ren
social konstruktion, et humanistisk fantom.

Alle disse argumenter har lige stor gyldighed, nem-
lig ingen som helst. Alle sproglige betegnelser er
abstraktioner eller konstruktioner, men det er ikke en
mangel ved dem og slet ikke en fejl, der kan rettes ved
at flytte vægten over på andre betegnelser. Der er slet
ingen uforenelighed mellem de betegnelser, som med
rette kan bruges om et eller andet i verden. Sådanne
argumenter har derfor heller ingen gyldighed mod
oplysningstidens forestilling om mennesket, med-
mindre den udtrykkeligt bruges til direkte at nægte
realiteten og den konkrete betydning af mere lokale og
følelsesbaserede fællesskaber, og her var der oplys-
ningstænkere, der åbnede en flanke, således at roman-
tikere og konservative fik nogen fornuft på deres side.
Som jeg har udlagt det, går oplysningens imperativ
imidlertid ud på ikke at spille det universelle og det
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partikulære ud mod hinanden, men at forstå alt det
partikulære i dets konkrete sammenhænge med alt
det andet partikulære ud fra de almene ligheder og
forskelle, som faktisk gør sig gældende på alle mulige
niveauer. Den tanke kan man finde udtrykt hos Kant
og i oplysningstiden, men også både før og siden. Og
man kan finde den svigtet hos Kant og i oplysningsti-
den, og også både før og siden.

Vor egen tid

Hvis oplysning er menneskets udgang af dets selvfor-
skyldte umyndighed, og hvis det skal forstås nogen-
lunde, som jeg her har udlagt det, hvad er der så at sige
om oplysningens vilkår i dag, hvor vi lever i et sam-
fund, der planlægger at investere meget store summer
i at blive et ”førende videns samfund med forskning
på højeste internationale niveau” og med ”uddannel-
ser i verdensklasse”, herunder ”verdens bedste folke-
skole” og livslang uddannelse for alle? (Regeringen
2006 s. 5-6). Der skulle være en chance for, at vi står
ved indgangen til en af danmarkshistoriens største
oplysningsbølger, hvis man da ellers holder sig oplys-
ningens imperativ for øje under processen. Billedet er
dog meget mere broget. Jeg skal indskrænke mig til
nogle få bemærkninger, især om situationen for forsk-
ning og uddannelse på universiteterne i Danmark. Jeg
skal igen tage udgangspunkt i nøglebegreberne i Kants
definition af oplysning: mennesket, umyndighed og
selvforskyldt.

Når Kant taler om menneskets udgang af dets selv-
forskyldte umyndighed, har det som sagt et klart glo-
balt sigte. Det er dig som mand, århusianer, jyde, dan-
sker, europæer, universitetsansat, ateist, eller hvad du
nu måtte være, der skal betjene dig af din egen for-
stand til at tænke og handle på en fornuftig og menne-
skelig måde, der respekterer alle de andres menneske-
lighed og bidrager til udviklingen af den fælles for-
nuft. Det er således helt i overensstemmelse med Kant,
når den danske regering planlægger nye, store forsk-
ningsbevillinger netop i et globaliseringsperspektiv. I
et kantiansk perspektiv er globalisering imidlertid
ikke så meget den internationale konkurrence om at
blive den bedste, som den er det internationale skæb-
nefællesskab og fællesskabet om at udvikle fornuften
til det fælles bedste. International konkurrence er en

realitet, men internationalt samarbejde er nødvendigt
for at imødegå de utilsigtede, destruktive virkninger,
som den uhæmmede konkurrence på meget ulige vil-
kår har. Globalisering bør derfor opfattes som en
opfordring til samarbejde, og ikke bare med dem, det
umiddelbart kan betale sig at samarbejde med, men
også med dem, der risikerer at komme bagest i kap-
løbet. Forskningen skal selvfølgelig bidrage til det
samfund, der betaler for den, men det er uoplyst, hvis
et samfund ser snævert, egoistisk og kortsigtet på sine
forskningsinvesteringer. Det går direkte imod oplys-
ningens væsen, hvis det bliver gjort til forskningens
hovedsigte at bidrage til andet end den dybeste og
mest omfattende, alment tilgængelige viden om den
verden, vi er fælles om. Forskningens eget mål må
være at tjene menneskeheden og ikke alene konkur-
renceevnen i et enkelt land. Der behøver ikke at være
en modsætning her, men det er oplysningens impera-
tiv, at det større perspektiv ikke underordnes det
snævrere.

Når Kant fremhæver, at oplysning og umyndighed
er uforenelige, er det ikke mindst en appel til oplys-
ningstidens fyrster om at tillade, at der foregår en for-
nuftig, og det vil sige en fri og ucensureret, diskussion
af alle spørgsmål. Det gælder i trosspørgsmål, som
unddrager sig rationel besvarelse, og det gælder i
videnskabelige og kunstneriske anliggender, som bør
friholdes fra religiøs og politisk overhøjhed, selv om
de lærde og kunstnerne selvfølgelig skal være loyale
samfundsborgere. På Kants tid udgjorde de lærde en
forsvindende minoritet, og deres virksomhed kunne
afgrænses nogenlunde klart fra resten af samfundsli-
vet. Hvis en fyrste blot havde et stærkt militær, hævde-
de Kant, ville han roligt kunne tolerere de lærdes frie
udveksling af tanker, fordi dens umiddelbare sam-
fundsmæssige virkninger ikke var andet end tanker.
Videnskaben var som produktivkraft af ganske under-
ordnet betydning. I dag er situationen en helt anden.
Antallet af lærde er eksploderet. Alle mulige sam-
fundsområder videnskabeliggøres, og videnskaben er
blevet den dominerende produktivkraft. Der er ikke
det store behov for at overbevise nutidens fyrster om
at tillade, at de lærde driver forskning. Det er ikke så
meget fyrsternes almene modstand, som det er fyr-
sternes indgriben og omfavnelse, der i dag truer de
lærdes frie meningsudveksling. Truslen er ikke så
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meget forbud mod at forske, som det er krav om at få
leveret ideologisk korrekte ”forskningsresultater”, der
kan bruges til at begrunde regimets politik. Kant min-
der fyrsterne om, at de risikerer at dumme sig, hvis de
ud fra egen indsigt vil styre forskningen. ”Cæsar non
est supra grammaticos” (Kant 1993/1784 s. 78) – ”Kej-
seren skal ikke gøre sig til overdommer over gramma-
tikerne i spørgsmål om grammatik”.

I dag kan der ske meget værre ting, end at fyrsterne
dummer sig, hvis de tror, at de står over f.eks. klima-
forskerne eller evolutionsbiologerne (eller for den
sags skyld deres egne efterretningstjenester) med ret
til at presse dem til at levere bestemte resultater under
navnet ’forskning’ eller ’sandhed’ med den autoritet,
som det indebærer. Under ethvert regime er det en
dybt problematisk kortslutning, hvis den førte politik
påberåber sig en evidens, der er frembragt for at be-
grunde denne politik. ’Evidence based policy making’
bliver giftig, når den bygger på ’Policy based evidence
making’. Netop fordi forskning har fået så stor sam-
fundsmæssig betydning, er der grund til at opretholde
den klarest mulige arbejdsdeling og den størst mulige
gensidige respekt og tillid mellem dem, der er sat til at
føre en åben diskussion af, hvordan det forholder sig,
og dem, der er sat til at træffe beslutninger på et helt
samfunds vegne. Oplysningens imperativ til de lærde
er, at de bør være ubetinget redelige i deres forskning,
uden underdanighed, men med respekt for, at det ikke
er dem, der skal træffe de politiske afgørelser. Oplys-
ningens imperativ til fyrsterne er, at de bør betjene sig
af den bedst mulige rådgivning, som ikke er korrum-
peret af nogen instans i samfundet, og slet ikke af
dem selv. Hvis der er nogen, der synes, det lyder lidt
gammeldags, har de ekstra grund til at tænke sig bedre
om.

Fyrsternes omfavnelse af forskningen kan også
mere indirekte bidrage til at umyndiggøre forskerne.
Samfundene investerer store summer i forskningen og
har krav på at få klar besked om, hvad de får for pen-
gene. Der kan ikke være tvivl om, at offentligt finansi-
eret forskning skal være samfundsnyttig, og at det skal
kunne dokumenteres. Der investeres ikke i forskning
for forskernes eller forskningens egen skyld. Sam-
fundsnytte har imidlertid mange dimensioner og
mange tidshorisonter. Helt overordnet må man fast-
holde, at viden til enhver tid er mere nyttig end uvi-

denhed og misforståelse. Jo bredere og dybere et sam-
funds samlede vidensberedskab er, jo bedre vil sam-
fundet være rustet til at løse de problemer, det kan
komme til at stå over for. Det må være en almen inter-
esse at have den bedst mulige forskning på alle områ-
der. Selvfølgelig skal der prioriteres og bruges flere res-
sourser på nogle områder end andre, men ethvert for-
sømt område kan koste dyrt, og det er ikke til at sige
på forhånd, hvad der vil blive brug for. Det, der ser ud
til at være nyttigt lige nu i en bestemt henseende, kan
vise sig at have været en katastrofe om nogle år i en
anden henseende. Det er derfor meget uhensigtsmæs-
sigt både for samfundet og for forskningen, hvis al
forskning begrundes og tvinges til at begrunde sig på
samme umiddelbare måde, som visse former for me-
dicinsk og teknisk forskning uden videre kan gøre det.
Derved bringes den mere grundvidenskabelige forsk-
ning i en akavet, defensiv og umyndiggjort position.
Oplysningens imperativ til de politiske beslutningsta-
gere er, at de bør indrette et prioriterings- og rappor-
teringssystem, der tager højde for, at kvalitet og nytte
har mange dimensioner og mange tidshorisonter, og
som respekterer, at vurderingen af forskningens vi-
denskabelige kvalitet og relevans ikke kan sammenve-
jes med vurderingen af forskningens nytte og relevans
i forhold til bruttonationalproduktet i budgetover-
slagsårene. Begge former for vurdering er nødvendige,
men de kan ikke bringes på fællesnævner, og der er
altid en langsigtet interesse i, at en rimelig stor del af
forskningen begrundes alene med dens videnskabeli-
ge kvalitet og relevans.

For Kant er oplysning myndighed i udøvelsen af
visdom. Hvis et videnssamfund også skal være et op-
lyst samfund, er det derfor afgørende, at muligheden
for, at viden forbindes med visdom, ikke undergraves.
Her er det direkte ødelæggende, hvis al forskning
organiseres med henblik på problemløsning, således
at forskningens ansvar for at forsøge at samle delresul-
taterne i overordnede teoribygninger nedprioriteres,
og at ansvaret for at samle teoribygninger i sammen-
hængende verdensbilleder helt negligeres. Overblik er
den store mangelvare såvel i de enkelte videnskaber
som i kulturen generelt. En massiv satsning på at
frembringe enkeltresultater risikerer at drukne sam-
fundene i information i endnu højere grad, end det
allerede er tilfældet, hvis den ikke ledsages af en sats-
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ning på, at der også foregår refleksion i et helhedsper-
spektiv. Det gælder såvel i uddannelserne som i inte-
grationen af forskningens resultater i en videnskabelig
syntese. Det er også nødvendigt for at imødegå ten-
densen til, at forskellige ekspertkulturer i stigende
grad bliver ude af stand til at kommunikere med hin-
anden hen over fag- og fakultetsgrænser. Hvis man vil
holde sig spørgsmålet: ’Hvad er et menneske?’ for øje,
er det på forhånd klart, at svaret hverken kan være blot
humanistisk eller blot naturvidenskabeligt. Oplysnin-
gens imperativ er, at videnskabelig grundforskning
skal udgøre en rimelig stor del af den samlede forsk-
ning, og at videnskabelig syntesedannelse på stadigt
bredere grundlag skal prioriteres langt højere, end det
er tilfældet nu.

På Kants tid gav det mening at opfordre fyrsterne
til at lade forskersamfundene organisere sig selv. Det
er umuligt, eller i hvert fald langtfra tilfældet, i dag.
Forskningen er kommet under en mere og mere fint-
masket ledelse, og de enkelte forskeres indflydelse på
egne forskningsbetingelser svinder på mange måder
ind. De seneste universitetslove i Danmark, som er
blevet indført uden særlig klar begrundelse, har af-
skaffet stort set alle elementer af kollegialt selvstyre og
har etableret ledelsesstrukturer, hvor alle ledere kun
kan holdes ansvarlig oppe fra og ikke nede fra. For-
skere og forskergrupper er ansvarlige over for deres
institutledere, som er ansvarlige over for dekaner, som
er ansvarlig over for rektor, som er ansvarlig over for
en bestyrelse med eksternt flertal, som er ansvarlig
over for det ministerium, der for tiden har universite-
terne under sig. Ingen ledere i systemet står på noget
tidspunkt til ansvar over for forskerne, som faktisk er
uden formel indflydelse på forskningens vilkår og
rammer. Systemet er relativt nyt, og gamle vaner for
kollegial respekt gør sig stadig gældende, men har
rundt omkring vist sig forbavsende skrøbelige. Den
gamle idé om universiteterne som fællesskabet af for-
skere og studerende er under betydeligt pres. Det er
der sådan set ikke noget nyt i. Gennem hele deres
historie har universiteterne skullet kæmpe for deres
altid kun relative autonomi i forhold til stat og kirke.
Det er ikke til at komme uden om, at det kollegiale
selvstyre og forskningsfriheden kan misbruges som
dække for dovenskab og fejhed i et elfenbenstårn på
behagelig afstand af det øvrige samfundsliv, men det

styrker aldrig forskningen at umyndiggøre forskerne
og indsnævre forskningsfriheden.

Hvis universiteternes formål er oplysning, og op-
lysning er menneskets udgang af selvforskyldt umyn-
dighed, så stiller den nye universitetslov ganske særli-
ge krav både til lederne og til de ledede, hvis tabet af
formel myndighed ikke skal fodre den selvforskyldte
umyndighed. Oplysningens imperativ til universite-
tets ledere er, at de bruger deres myndighed nedadtil
med stor skønsomhed og respekt for, at forskning og
uddannelse kræver veldefinerede frirum, og at de
opadtil forsvarer forskningens autonomi, når den un-
dergraves, og ikke bare snakker de overordnede myn-
digheder efter munden. Oplysningens imperativ til de
ledede er, at de udfylder deres frirum og ikke falder for
systemets indbyggede fristelse til at skyde alt ansvar
over på ledelsen og nøjes med at gøre det krævede.
Kun ved faktisk at lave god videnskab kan universite-
terne skabe grundlaget for, at næste universitetslov
bliver båret af større tillid til, at videnskab og ansvar-
lighed, fornuft og myndighed må hænge uløseligt
sammen. Kun ved at den enkelte forsker betjener sig
åbent, fantasifuldt, omhyggeligt, og ansvarligt af sin
egen forstand i forskning og undervisning, kan han
eller hun være et acceptabelt eksempel for de stude-
rende, hvis studium gerne skulle være deres store
chance for udgang af selvforskyldt umyndighed.

I 1976 blev en dansk oversættelse af Kants artikel
om oplysning offentliggjort sammen med kommente-
rende essays af blandt andre Aarhus-filosofferne Jus-
tus Hartnack (1912-2005), K.E. Løgstrup og Johannes
Sløk (1916-2001). Både Hartnack og Løgstrup frem-
hævede på hver deres måde, at naturvidenskabelig
viden ikke i sig selv er nok til at udgøre oplysning. Sløk
brugte anledningen til at vende Kants vurdering på
hovedet: ”Vi kan derfor summa summarum ikke del-
tage i Kants begejstring; vi må snarere sige, at vi nok
ikke lever i den skinbarlige dumhed, men vi lever i en
fordummelsens tidsalder” (Kant et al. 1976 s. 44). Sløk
ville ikke have haft svært ved med sin bidende ironi at
vise, at dumheden bare har bredt sig siden. Hans kon-
klusion forekommer mig imidlertid den gang som nu
først og fremmest at være en irriteret, arrogant og reelt
afmægtig gestus, der ikke inviterer til kritisk diskussi-
on af, hvad der kan forbedres. Hvis der er et budskab
fra Kant og oplysningstiden, er det vel, at vi svigter os
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selv, hvis vi ikke indrømmer de andre deres del af for-
nuften, og hvis vi ikke tør stole på, at vores egen for-
nuft er god nok til, at det altid nytter at gøre os umage
med at bruge den bedst muligt, hvordan det end er, og
hvordan det end går.
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