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 DE HISTORISKE FANGSTTAL 
FOR GRØNLANDSHAJEN 

I NORDGRØNLAND

  C A M I L L A B Ø GE S KOV

INTRODUKTION
I de kolde arktiske vande lever en af verdens største og længslevende hajer.1 Med 
en længde på helt op til 550 cm og en vægt, der kan nå 1100 kg er grønlandshaj-
en (Somniosus microcephalus) vidt udbredt, og nogle af de nulevende har måske 
svømmet rundt, siden Christian IV var konge.2 I 2016 gjorde forskere nemlig den 
store opdagelse, at grønlandshajen kan blive mellem 272 og 512 år gammel, hvil-
ket gør den til verdens absolut længstlevende hvirveldyr.3 Hajens alder kan der-
med tilføjes til en kort liste over ting, vi ved om arten. Forskere ved eksempelvis 
ikke meget om artens reproduktive biologi, eftersom der ikke er blevet rapporte-
ret om en unge eller en gravid hun siden 1957,4 og trods en udbredt tilstedeværel-
se af hajen ved man kun ganske lidt om bestandens egentlige status.5

Hvad man desuden ved om hajen er, at den bærer rundt på en særdeles volu-
minøs lever, der kan veje op til 300 kg. Dette gjorde grønlandshajen til genstand 
for intensivt iskeri fra slutningen af 1800-tallet, hvor hajens lever blev brugt til at 
producere den værdifulde tran, som skulle bruges til lampe- og maskinolie.6 I pe-
rioden 1890-1938 nåede fangsttallet i Grønland angiveligt op på gennemsnitligt 
44,000 individer årligt.7 Forskere mener, at det vedvarende intensive iskeri må 
betyde, at arten sandsynligvis var og stadig er talrig i visse områder.8 Alligevel er 
der bekymring for artens tilstand, og på The International Union for Conserva-
tion of Nature (IUCN)’s rødliste over truede dyrearter står grønlandshajen som 
”sårbar”.9 For at kunne vurdere bestandens egentlige status er der lere faktorer, 
der skal indgå i udregningen. Ét af dem er de historiske fangsttal. Viden om det 
historiske iskeri af grønlandshajen er sparsom, og fangsttallene i forskningen er 

1 Artiklen er bearbejdet version af et universitetsprojekt vejledt af Professor Bo Poulsen, 
Aalborg Universitet. 

2 Nielsen: “The Greenland Shark”, 23.
3 Nielsen m. l.: “Eye Lens”, 702.
4 Nielsen: “The Greenland Shark”, 25. 
5 MacNeil m. l.: “Biology”, 992. 
6 Nielsen: “The Greenland Shark”, 15-16.
7 Nielsen m. l.: “Distribution”, 37.
8 MacNeil m. l.: “Biology”, 992.
9 https://www.iucnredlist.org/species/60213/12321694 (18.09.2021).



6

typisk baseret på den omhandlede tran. Hvis vi imidlertid inddrager andre arki-
valier end handelsdokumenter, kan vi både få en bedre forståelse af selve iske-
riet som praksis,komme nærmere et mere præcist fangsttal og spore udviklingen 
i fangstmængderne over tid. I forlængelse heraf er det essentielt, at vi i undersø-
gelsen af den historiske udvikling har for øje at inde en såkaldt baseline, altså et 
udgangspunkt for iskeriet, da en sådan udgør et vigtigt fundament for videre un-
dersøgelser af iskeriets omfang og potentielle indvirkning på bestanden.

I det følgende vil det blive undersøgt, hvorledes særligt to arkivserier bestå-
ende af dagbøger og fangstlister kan forsyne os med data, som kan anvendes i 
estimeringen af de historiske fangsttal og i vurderingen af en baseline for iske-
riet med fokus på perioden 1775-1898. Et kulturhistorisk kig på iskeriets udvik-
ling vil indgå i undersøgelsen, da vi her kan inde potentielle forklaringer på så-
vel sæsonvariationer som den eksplosivt voksende kurve i forhold til iskeriets 
intensivering ved overgangen til det 20. århundrede. Undersøgelsen vil fokusere 
på Nordgrønland, eftersom de nordgrønlandske kolonier var de absolut mest en-
gagerede, når det gjaldt haj iskeriet. Tidsmæssigt vil undersøgelsen tage sin start 
ved iskeriets spæde begyndelse i de grønlandske kolonier omkring 1775.

KILDER OG METODE
Den franske biolog, Daniel Pauly, introducerede begrebet the shifting baselines 
syndrome i 1995, hvor han påpegede, at forskere nødvendigvis må gå mere end 
blot årtier tilbage i tiden, når de skal vurdere en given bestands naturlige og bæ-
redygtige tilstand. Problemet, som Pauly adresserede, var, at forskere, lidt forenk-
let sagt ofte nøjedes med at gå tilbage til begyndelsen af deres egne karrierer, når 
de skulle vurdere en iskebestands tilstand. Dette bevirkede, at udgangspunktet 
sjældent gik meget længere tilbage end midten af det 20. århundrede. Men hvad 
nu hvis iskebestandene allerede var påvirket af over iskning på tidspunktet for 
undersøgelsens start? Så ville det anbefalede iskeriomfang, som skulle sikre et 
bæredygtigt iskeri, fortsat resultere i over iskeri.10 Når vi skal vurdere en be-
stands status, skal vi derfor ikke gå ud fra de sidste årtiers iskeri, men de sidste 
århundreders. Den såkaldte baseline udgør udgangspunktet for undersøgelsen, 
og for at komme den faktiske udvikling inden for iskeriet og dets indvirkning på 
bestanden nær, er det nødvendigt at inde ud af, hvornår den menneskelige ud-
nyttelse af pågældende ressource indtraf samt omfanget heraf. Dette er ligeledes 
gældende i tilfældet med grønlandshajen. For at inde ud af, om omfanget af haj-
iskeriet i Nordgrønland havde en størrelse, som efterfølgende har in lueret på 

bestandens tilstedeværelse og tilstand, skal der først og fremmest sættes en ba-
seline for iskeriet, hvorefter omfanget og effekten heraf kan vurderes. Mens ud-
fordringen nok kom fra naturvidenskabelig hold, har en lang række historikere, 

10 Pauly: “Anecdotes”, 430. 
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arkæologer og biologer i de seneste godt 20 år taget udfordringen op med etable-
ringen af det, der i dag er bredt anerkendt som marin miljøhistorie.11

Uanset hvilke dyr, der udgør omdrejningspunktet for en marin miljøhistorisk 
undersøgelse, er det nødvendigt at spore den menneskelige interaktion med fau-
naen så langt tilbage som muligt. Det kan imidlertid have sine udfordringer at 
inde frem til, hvor mange isk, hajer eller hvaler, der er blevet fanget i en præ-

statistisk periode, hvor oversigter over fangster ikke nødvendigvis blev ført. I 
en artikel fra 2010 viser hvalforskerne Tim D. Smith og Randall R. Reeves, hvor-
dan man ved hjælp af logbøger og rapporter over hvalfangsten, opgivne antal 
af fangede hvaler, udregninger af produktvolumen samt vægt af olie og barder 
kan estimere det samlede antal fangede hvaler fra det 17. til det 20. århundre-
de.12 Sådanne fangstdata kombineret med data om den nuværende bestand, dens 
populationsstruktur og fødselsrater er traditionelt blevet anvendt til at estime-
re forandringer i hvalbestande over tid.13 Denne metode har givet inspiration til 
nærværende undersøgelse af historiske kilders udsagnskraft i forhold til haj-
 iskeriets historiske omfang og udvikling ved Nordgrønland.

Mængden af arkivmateriale fra dengang da Grønland var en dansk (dansk-
norsk før 1814) koloni er stor, og eftersom de arktiske dyr udgjorde en betyde-
lig del af koloniens handelsgrundlag, optræder de i mange kilder, som imidlertid 
ikke tidligere er anvendt i denne form for undersøgelse.

Vi inder dem nævnt i brevkorrespondancer, dagbøger, regnskabsbøger, og 
fra 1881 indes der tilmed fangstlister, som i skematiske optegnelser lister hvil-
ke og hvor mange dyr, der blev fanget hvor og hvornår.14 Sammenlagt kan fangst-
listerne dermed give et overblik over, hvor mange af en given art, der blev fanget 
i perioden 1881-1964, hvor listerne blev ført, samt i hvilke områder fangsten var 
mest udbytterig. Fangstlisterne bliver dog først indført relativt sent, og der in-
des ikke tilsvarende lister over fangster før 1881. Til gengæld indes arkivserien 
Dagbøger ført af kolonibestyrer, assistenter med lere i Grønland 1774-1921, som er 
et yderst oplysningsrigt supplement til fangstlisterne, da de går et helt århund-
rede længere tilbage. Den består af en næsten ubrudt serie af dagbøger fra ko-
lonierne i Grønland indeholdende beskrivelser af embedsførelsen, vind- og vejr-
forhold, de daglige gøremål og begivenheder, heriblandt indhandling og fangst af 
dyr. Gennem dagbøgerne er det således muligt at samle kvantitative data over 
antallet af fangede dyr i en given koloni i en præstatistisk periode samt at ana-
lysere dagbogsførerens bemærkninger i forhold til fangsten. Mens fangstlister-
ne udelukkende består af kolonner med dyrenes navne, stederne og månederne 

11 Jackson m. l.: Shifting baselines; Schwerdtner Máñez m. l.: “Towards a Global”; Schwerdtner 
Máñez og Poulsen: Perspectives on Oceans Past.

12 Smith og Reeves: “Historical Catches”, 1, 5-6.
13 Ruegg m. l.: “Long-Term”, 104.
14 Se Rigsarkivet, Grønlands Styrelse, Hovedkontoret: Fangstlister (hvaler, sæler, ræve, bjørne, 

moskusokser, hajer (1881-1964) nr. 1. Herefter forkortet RA FL1.
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for fangsten samt fangsttallene herfor, er dagbøgerne af helt anden karakter. De 
indeholder forskellige daglige beretninger skrevet i en sammenhængende tekst, 
hvorfor det er nødvendigt at søge efter bestemte nøgleord, når de skal anvendes 
til speci ikke undersøgelser. I dette tilfælde har nøgleordet været ”Hay”, da andre 
ord såsom det grønlandske ”eqalussuaq”, det danske ”havka(r)l”, eller det norske 
”håkjærring” øjensynligt ikke optræder i kilderne. I fangstlisterne står der ligele-
des ”Hayer” eller ”Haier” uden nogen videre speci icering.

Billede 1: Til venstre: uddrag af fangstlisten for Egedesminde (Aasiaat)15 med tilhø-
rende udsteder i årene 1897-1898 (RA FL1). Til højre: uddrag af en dagbog holdt ved 
hvalfangeranlægget Kigurtursok (Qerrortusoq) under Holsteinsborg (Sisimiut) i 
årene 1786-1787 (RA DK).

Grønlandshajen er ikke den eneste haj, der forekommer i de grønlandske farvan-
de, men den er den absolut mest almindelige haj ved Grønland.16 Det var også den 
eneste haj ved Grønland, som handelskompagnierne viste interesse for grundet 
dens tranholdige lever.17 Det er rimeligt at antage, at de hajer, der optræder i kil-
derne, er grønlandshajer, idet haj iskeriet var koncentreret omkring grønlands-
hajen, og at det var og stadig er den mest almindelige haj ved Grønland. Den eneste 

15 Lokationer er gengivet, som de fremgår i kildematerialet. Første gang en lokation optræder, 
vil dets nutidige navn fremgå i parentes.

16 Hansen: ”Sjældne Hajer”, 161.
17 Gad: Grønlands Historie, 398.
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anden forholdsvis almindelige haj er Fabricius’ sorthaj (Centroscyllium fabricii), 
der udelukkende lever i det sydlige Grønland og kun bliver 1 meter lang.18

Tidligere udregninger over omfanget af iskeriet af grønlandshajen er hoved-
sageligt baseret på den mængde af tran, der blev udvundet af dens lever og solgt 
på det europæiske marked.19 Med kilder helt tilbage fra 1624 omhandlende eks-
porten af hákarl tran kunne islandske Jón Jónsson i 1994 konkludere, at ekspor-
ten gradvist intensiveredes fra det 17. til det 19. århundrede. Eksporten af det 
nordatlantiske haj iskeri nåede et højdepunkt på 13.000 tønder i 1867, hvilket 
svarer til omtrent 1.560.000 liter tran.20 Der er imidlertid nogle vanskeligheder 
ved at beregne antallet af fangede hajer ud fra mængden af tran, eftersom der 
kan være stor forskel på grønlandshajernes levere. Størrelsen varierer som re-
gel mellem 15 og 100 kg, men man inder også levere på helt op til 270-300 kg, 
hvorfor det kan være udfordrende at beregne, hvor mange levere og dermed ha-
jer, der er gået til én tønde tran.21 Og hvad med de hajer, hvis tran ikke blev sat i 
handel, men gik til eget forbrug? De eksisterende udregninger skal derfor supple-
res med data, der beretter om antallet af grønlandshajer, der er blevet fanget og 
ikke blot mængden af solgt tran. Her er fangstlisterne og dagbøgerne essentielle 
kildegrupper.

FISKERIETS TIDLIGE UDVIKLING
Jo længere vi går tilbage, des mindre tilstedeværende er grønlandshajen i de hi-
storiske kilder. En vis interesse for iskeriet opstod allerede i 1749, da overkøb-
mand på Grønland N.C. Geelmuyden, fremlagde en redegørelse, som beskrev 
Grønland og de handelsmuligheder, der lå her. Efter Geelmuydens mening kun-
ne fangst af særligt sæler og grønlandshajer være til nytte for handelskompag-
niet, men også iskeri af torsk, laks og helle lynder havde handelspotentiale.22 Et 
egentligt iskeriforsøg af grønlandshajen blev dog først iværksat af handelskom-
pagniet i 1775 ved Egedesminde (Aasiaat) og Holsteinsborg (Sisimiut) på opfor-
dring af pakhusskriver Christian Wulff.23

18 Hansen: ”Sjældne Hajer”, 161; http://asimi.gl/da/leksikon/gr%C3%B8nlands-dyr/ isk/
item/fabricius-sorthaj (29.10.2020).

19 Nielsen: ”The Greenland Shark”, 15; Nielsen m. l.: ”Distribution”, 37; se eksempelvis Jóns-
son: Útgerđ.

20 Jónsson: Útgerđ, 32; udregningen er lavet ud fra MacNeil m. l.: ”Biology”, 1009, som skriver, 
at en tønde indeholdt 120 liter tran.

21 Nielsen: ”The Greenland Shark”, 16.
22 Gad: Grønlands Historie, 398.
23 Gad: Grønlands Historie, 398, 542-543.
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Billede 2: Til venstre: Sydgrønlands inspektorat, som strakte sig op til Holsteins-
borg. Fra syd mod nord angiver de sorte ringe kolonierne Julianehaab, Frederiks-
haab, Fiskenæsset, Godthaab, Sukkertoppen og Holsteinsborg. Til højre: Nordgrøn-
lands inspektorat, som strakte sig fra Egedesminde til Upernavik. På Diskoøen 
angiver den sorte ring kolonien Godhavn, og ellers fra syd mod nord ved angiver 
prikkerne kolonierne Egedesminde, Christianshaab, Jacobshavn, Ritenbenk, Uma-
nak og Upernavik. Skellet mellem det nordlige og sydlige inspektorat gik således 
mellem Holsteinsborg og Egedesminde. Billederne, foruden de sorte ringe og tekst-
boksene, er screenshots af Google Maps.

Den daværende koloniinspektør ved Holsteinsborg, Niels Egede, var ikke over-
bevist om iskeriets potentiale og havde også tidligere været med til at opgive 
iskeriforsøg ved Holsteinsborg.24 Egedes skepsis kom både til udtryk i breve til 

handelskompagniet og i hans dagbogsførelse, hvori han skrev, at nogle udsendte 
iskere ”aldrig merked til det Ringeste hverken af torsk, helle isk eller hajer, alt 

dette hav ieg faar ud sagt, her er ikke noget saadant at Pro ithere ved.”25 Egedes 
skepsis var ikke helt ubegrundet, da de tidlige iskeriforsøg kun gav ringe udbyt-
te.26

Det tidligste systematiske haj iskeri, som fremgår af dagbøgerne, er fra 1786 
ved hvalfangeranlægget Kigurtursok ud for Holsteinsborg. Fra 1786 synes i-

24 Gad: Grønlands Historie, 543.
25 Rigsarkivet, Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor: 

Dagbøger ført af kolonibestyrer, assistenter m. l. i Grønland (1774-1921), Holsteinsborg 6. maj 
1777. Herefter forkortet RA DK.

26 Gad: Grønlands Historie, 398-399.
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skeri af grønlandshajen at blive af højere prioritet i nogle af kolonierne, særligt 
ved Holsteinsborg og hvalfangeranlægget Kigurtursok (Qerrortusoq), hvor vi 
i årene 1786-1790 kan inde daglige beretninger om iskeriet og fangstresulta-
terne. Sammenlignet med det antal fangede grønlandshajer, vi ser i slutningen 
af 1800-tallet, er iskeriet i 1780’erne dog mere end beskedent. Ved Kigurtursok 
blev der fra oktober 1786 til juni 1787 fanget 16 hajer, mens tallet det følgende år 
nåede op på 49.27 Ved Holsteinsborg blev der mellem juli 1787 til juli 1788 fanget 
23 hajer.28 Med 14 fangede hajer ved Kigurtursok i 1789-1790 var det samlede 
fangsttal for anlægget og Holsteinsborg 102 hajer i perioden 1786-1790. Til sam-
menligning blev der fanget 9,693 hajer ved Umanak (Uummannaq) alene i 1890.29

Den tidligere kolonibestyrer ved Frederikshåb (Paamiut) og Julianehåb 
(Qaqortoq), Jens Mathiesen, udgav i 1852 bogen Om Grønland, dets Indbyggere, 
Producter og Handel, hvori han beskriver iskeri af grønlandshajen som noget, der 
”tør komme i Betragtning” på trods af, at det tidligere kun forårsagede mandska-
bet forsinkelser og gav ringe udbytte.30 En sådan bemærkning leder til antagelsen, 
at iskeriet frem til 1852 endnu ikke var en integreret del af handelsgrundlaget 
ved Grønland. Mathiesen skriver videre, at haj iskeriets ringe udbytte skyldtes 
det traditionelle iskeri med den såkaldte hajbom, som efter hans beskrivelse blot 
bestod af en ankerfast træbom med en krog udsat i vandet.31 Beskrivelser af i-
skeri med hajbom i forskningen er en mangelvare, og dagbøgerne indeholder hel-
ler ingen detaljerede beskrivelser af redskabet, eller hvordan det fungerede. Det 
er dog muligt at udlede en smule af dagbøgerne, da de beskriver arbejdet om-
kring hajbommen. Her inder vi beskrivelser som: ”Smeden blev ellers sadt i Ar-
beide med at Smede til Hay Kraage og Kiættinger32 og Tømmermanden at Tilhug-
ge Haybommen.”33 Fra en dag, hvor en hajbom forliste grundet stormvejr, fremgår 
det desuden, at en hajbom havde en kjetting med to kroge, ”1 Træe Dræg med 
Drægge Toug, 1 Hay Toug og 1 indstrappet Anker”.34 Dræg kan betyde anker, så 
det er muligt, at ankeret bestod af noget træ bundet sammen omkring nogle sten, 
som således udgjorde selve ankeret, ligesom det ses på billedet nedenfor.35

27 RA DK, Kigurtursok 1786-1787 og 1787-1788.
28 RA DK, Holsteinsborg 1787-1788.
29 RA FL1, Umanak 1890.
30 Mathiesen: Om Grønland, 119.
31 Mathiesen: Om Grønland, 119.
32 Jernlænke med sammensatte led af ovale ringe.
33 RA DK, Kigurtursok 9. juni 1787.
34 RA DK, Kigurtursok 9. oktober 1790.
35 Jónsson: Útgerđ, 30.
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Billede 3: Tegning af en lagvaður fra det 18. århundrede. Billedet er fra Jón Jónsson 
1994, som har det fra Ólafur Olavius 1965.

Ifølge den islandske historiker Jón Jónsson blev hajbom anvendt til haj iskeri i Is-
land i 1700-tallet (billede 3). Redskabet, som på islandsk kaldes en lagvaður, kun-
ne godt være det, kolonisterne i Grønland kaldte en hajbom. Jónsson er blandt 
de få, som har skrevet om det historiske iskeri af grønlandshajen, men idet han 
hovedsageligt er orienteret mod det islandske iskeri, kan vi ikke antage, at den 
praksis han beskriver, gjorde sig gældende andetsteds også. Den manglende 
forskning inden for området bevirker, at vi er nødsaget til at sammenstykke den 
sandsynlige iskeripraksis ved Grønland på baggrund af det, vi ved fra Island, 
1800-tals beskrivelser i bøger som den af Mathiesen og endelig, hvad kilderne 
fortæller os. Ud fra dagbøgernes beskrivelser af iskeriet, var den hajbom, som 
kolonisterne i Grønland anvendte, givetvis ikke meget anderledes end den island-
ske lagvaður fra 1700-tallet. 

Ved både Holsteinsborg og Kigurtursok blev der som regel kun udsat en en-
kelt hajbom ad gangen, og hvis hajerne syntes at være talrige i området, kunne 
en ekstra sættes ud.36 Ud fra dagbøgerne ser det ud til, at der typisk blev fanget 

36 Se RA DK, Kigurtursok 23. april 1787; RA DK, Holsteinsborg 5. oktober 1787; RA DK, Hol-
steinsborg 25. juni 1788.
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én ad gangen, men somme tider to og i sjældne tilfælde op til ire.37 Ifølge Mathie-
sen blev haj iskeriet forkastet grundet det tidskrævende arbejde og ringe udbyt-
te.38 En del af årsagen til de lave fangsttal i 1700-tallet kan meget vel have været, 
at iskerimetoden forhindrede haj iskeriet i at blive et produktivt og pro itabelt 
foretagende.

Fra omkring 1800 og frem er haj iskeriet fraværende i dagbøgerne, hvorfor 
hverken de eller fangstlisterne kan oplyse om iskeriet i perioden 1800-1881. En 
anden arkivserie, skematiske indberetninger, indeholder til gengæld en oversigt 
over produktudvindingen i Grønland og vidner om, at haj iskeriet stadig forekom 
i perioden. Udbyttet var fortsat betydeligt mindre end i århundredets sidste år-
tier.39 En oversigt over tran udvundet ved Christianshaab (Qasigiannguit) lader 
vide, at kolonien i 1845 udvandt 43 tønder tran af hajlever,40 hvorved vi kan ud-
lede, at iskeriet stadig forekom i første halvdel af 1800-tallet, men idet det ikke 
i samme grad beskrives i dagbøgerne, er omstændighederne omkring iskeriet 
mere uklare. Mathiesens påstand om, at iskeriet blev forkastet, er der ingen vi-
dere grund til at betvivle, men i så fald blev det genoptaget inden for relativ kort 
tid. Mathiesen skriver selv, at en islandsk bødker ved Sukkertoppen (Maniitsoq) 
efter en årrække uden iskeri instruerede koloniens mænd i at udføre haj iskeriet 
på traditionelt islandsk vis. Mathiesen gør det imidlertid ikke klart, hvornår dette 
teknologiskifte indtraf, eller hvad det traditionelle islandske iskeri indebar, ud-
over at det foregik på samme måde som kabliau iskeriet (torske iskeriet), hvilket 
vil sige med kroge på langliner.41

Både ved Norge og Island iskede man efter grønlandshajer længe før 1700-tal-
let, så det er sandsynligt, at kolonisternes tidlige iskeri ved Grønland havde sit 
udgangspunkt i erfaringer fra Danmark-Norges nordlige kanter – også før den is-
landske bødker delte ud af sin viden. Ifølge en udgave i Fiskedirektoratets Skrifter 
omhandlende grønlandshajen og iskeriet af denne iskede man i ”eldre tid” efter 
grønlandshajer fra både med håndsnører, hvorpå en jernlænke med krog var fast-
gjort.42 Samme udgave skriver om det islandske haj iskeri, at det ligeledes foregik 
fra både, hvor der i 1850 var omtrent 50 udeliggende både ved Island, som iskede 
efter grønlandshajer.43 Det traditionelle islandske iskeri, som Mathiesen henvi-
ser til, har derfor sandsynligvis været en anden islandsk måde at iske på end med 

37 RA DK, Holsteinsborg 4. og 5. oktober 1787.
38 Mathiesen: Om Grønland, 119.
39 Se Rigsarkivet, Direktorat Kgl. Grønlandske Handel, Bogholder- og Korrespondancekontor: 

Skematiske indberetninger fra kolonierne til direktionen 1849-1947, Sukkertoppen 1852.
40 Rigsarkivet. Grønlands Styrelse, Revisionskontoret: Emneordnede Emneordnede best. Grøn-

lands Adm. vedr. regnskabsforhold m.m. (1941-1944). Oversigt over Udbyttet af det i Grønland 
udkogte Spæk, m.m., Christianshaab. 

41 Mathiesen: Om Grønland, 119-120.
42 Carlson: Håkjerringa, 14-15.
43 Carlson: Håkjerringa, 11.
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den lagvaður, som Jónsson omtaler, nemlig med liner fra både – hvilket også var 
måden, islændingene iskede efter torsk på.44 I hvert fald skriver en anden grøn-
landskender,  geograf og koloniinspektør Hinrich Rink, i bogen Danish Greenland 
– its people and products fra 1877, at forskellige måder at iske efter hajen på hav-
de været afprøvet i Grønland, blandt andet iskeri med liner fra åbne både. Ifølge 
Rink havde ingen metode dog vist sig mere effektiv end iskeri gennem huller i 
isen med liner, kæder og håndkroge.45 

Den nye måde at iske på ved Sukkertoppen har derfor med sandsynlighed 
været med liner fra både, som det kendtes fra Island, men det var kun i Sydgrøn-
lands inspektorat, at iskeri fra både var den mest almindelige metode. I Nord-
grønland blev den foretrukne metode iskeri i huller gennem isen, som det var 
sædvane med sælfangsten. Som Rink beskrev det, havde is iskeriet ”i Henseende 
til Lethed og Billighed, i høj Grad Fortrinet for det, som drives i aabent vand under 
Kysterne i Island og Sydgrønland.”46 Fiskeri fra isen var ikke muligt i de sydlige 
kolonier, da vandene i disse egne kun var tilfrosset i få måneder om året, og selv i 
disse måneder var færdsel på isen usikker.47 De ufordelagtige naturforhold bevir-
kede, at haj iskeriet blev et erhverv primært forbeholdt de nordlige kolonier. Som 
kontorchef ved KGH, Carl Ryberg, beskrev det i 1894: ”Rævefangsten spiller en 
vigtigere Rolle i Sydgrønland end i Nordgrønland, hvor den omtrent er uden Be-
tydning. Det omvendte Forhold er tilstede med Hensyn til Hajfangsten, der i Nord-
grønland er af stor Vigtighed, men i Sydgrønland kun spiller en mindre Rolle”.48 

De naturlige forhold havde altså stor betydning for de erhverv, koloniernes 
beboere var beskæftiget ved, både hvad angik den naturlige fauna og de fangst-
metoder, landets naturgeogra iske forhold tillod, og som passede ind i handlens 
og koloniernes virksomhed. Overgangen til is iskeriet var en væsentlig faktor for, 
at haj iskeriet intensiveredes mod slutningen af 1800-tallet, da metoden både 
var billig og udbytterig. Ved iskeri gennem huller i isen behøvede iskerne ikke 
engang at være duelige søfolk, og de kunne nøjes med redskaber, der enten kun 
bestod af krog og jernlænke eller de samme kroge og snører, som anvendtes til 
iskeri af helle lynder.49 Metoden var så fordelagtig, at den fortsat var den primæ-

re fangstmetode i Nordgrønland i 1914.50 Efter zoologen Ad. S. Jensens udsagn i 
1914, ville haj iskeri af betydning aldrig være indtruffet ved Grønland, hvis iske-
riet havde foregået på åbent vand som i Nordnorge og Island.51 Den billige måde, 

44 Krabbe: “Islands”, 323. 
45 Rink: Danish Greenland, 132.
46 Rink: De Danske Handelsdistrikter i Nordgrønland, b. 1, 136.
47 Rink: De Danske Handelsdistrikter i Nordgrønland, b. 2, 214.
48 Ryberg: ”Om Erhvervs- og Befolknings-Forholdene”, 92 i fodnote.
49 Rink: De Danske Handelsdistrikter i Nordgrønland, b. 2, 215; Rink: De Danske Handelsdistrik-

ter i Nordgrønland, b. 1, 136.
50 Jensen: The Selachians of Greenland, 9-10.
51 Ibid., 9.
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hvorpå haj iskeriet i Grønland foregik, gjorde slet og ret foretagendet særdeles 
rentabelt. Og trods den simplicitet hvormed iskeriet blev udført, steg fangsttal-
lene til at nå titusinder hajer årligt i løbet af 1800-tallets sidste halvdel. Samtidig 
øgedes efterspørgslen på tran i slutningen af 1800-tallet, hvilket selvsagt også 
havde ind lydelse på haj iskeriets intensivering.52

FANGSTTALLENE
Med bemærkninger som, at udsendte iskere i slutningen af oktober skulle ”be-
give sig hiem, da der efter denne tiid icke kan rentes nogen Hayfangst”,53 giver 
dagbøgerne fra 1700-tallet indtrykket af, at haj iskeriet ikke kunne svare sig i 

52 Nielsen: “The Greenland Shark”, 15.
53 RA DK, Kigurtursok 22. oktober 1787.

Figur 1: Eksempel på fangstliste for Christianshaab, hvor det ses, at iskeriet foregik 
det meste af året.
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vintermånederne. Kigger vi på de fangsttal, der kan udledes fra dagbøgerne fra 
Kigurtursok og Holsteinsborg i 1786-1788, synes haj iskeriet også kun at fore-
komme i oktober og i juli måned i særdeleshed.54 De senere fangstlister viser imid-
lertid, at haj iskeriet forekom i alle årets måneder i sidste halvdel af 1800-tallet, 
hvilket givetvis hænger sammen med iskeriets langt højere prioritering i denne 
periode.

I løbet af et år kunne der dog, som det fremgår af igur 1, være store udsving 
i fangsttallene inden for en kort periode. Årsagen kan have været, at selv om haj-
iskeriet var af større prioritet i slutningen af 1800-tallet, var det stadig under-

prioriteret i forhold til eksempelvis sælfangsten. Det er sandsynligt, at haj iske-
riet i såvel 17- som 1800-tallet var et foretagende, som måtte vige for vigtigere 
gøremål, hvilket både kan forklare de store månedlige udsving og det periode-
vise fravær. Dette forhold er særligt fremtrædende i 1700-tallets vintermåneder, 
hvor hvalfangsten synes at have været på sit højeste.55 En anden mulig forklaring 
er, at vejrforholdene skulle være de rette, før iskeriet kunne lade sig gøre, og en 
helt tredje forklaring kan indes i hajernes tilstedeværelse.56 Hvor vidt iskeriet 
a hang af vejrforholdene, eller om andre gøremål blev prioriteret over iskeriet, 
kan fangstlisterne ikke give os svar på. Denne meget statistikprægede kildegrup-
pe fortæller os udelukkende, hvor mange hajer, der blev fanget hvor og hvornår, 
men ikke hvorfor det forholdt sig sådan. Trods et overlap mellem dagbøgerne og 
fangstlisterne i perioden 1881-1921 kan dagbøgerne ej heller give os indsigt i om-
stændighederne omkring fangstforholdene. Dagbøgernes detaljegrad i forhold 
til koloniernes virke og det daglige arbejde bliver betydeligt mindsket i løbet af 
1800-tallet. Skiftet lader til at være sket omkring midten af 1800-tallet. I dag-
bøgerne fra 1847-1849 er detaljeringsgraden fortsat temmelig høj, men allerede 
her bliver fangstprocesserne i mindre grad beskrevet end i 1700-tallet. Skulle det 
imidlertid vise sig, at der var en sammenhæng mellem vejret og haj iskeriet, ville 
dagbøgernes vedvarende og oplysningsrige beretninger om det grønlandske vejr 
kunne bruges i en undersøgelse heraf.

Tidligere estimeringer af fangsttallene for grønlandshajen er overvejende ble-
vet udført på baggrund af handelsdokumenter, og på grundlag af disse er det ble-
vet antaget, at 44.000 grønlandshajer blev fanget årligt fra 1890-1938 i Grønland. 

54 RA DK, Kigurtursok 1786-1787 og 1787-1788 samt Holsteinsborg 1787-1788.
55 Se RA DK, Kigurtursok 1786-1787 og 1787-88 samt Holsteinsborg 1787-1788.
56 Jeg har i mit speciale, Det danske iskeri af grønlandshajen: En undersøgelse af det historiske 

iskeri af grønlandshajen ved Grønland med fokus på dets udvikling samt det gensidige forhold 
mellem menneske og natur, undersøgt sammenhængen mellem iskerisæson og hajernes til-
stedeværelse, hvor det viste sig, at iskeriet med sandsynlighed fulgte hajernes migrations-
mønster. Da denne artikel omhandler placering af en baseline, vil jeg ikke komme nærmere 
ind på denne diskussion, men specialet kan læses på Aalborg Universitets digitale projekt-
bibliotek. Det bedes bemærkes, at nærværende artikel blev skrevet som et forstudie til spe-
cialet. 
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Marinbiolog Julius Nielsen påpeger dog, at der er tale om en meget grov estime-
ring, da tallet beror på et gennemsnit af en levermasse, der kan variere meget i 
størrelse.57 Gennemsnittet bliver derfor et usikkert tal, også fordi der kan have 
været forskel på hajernes gennemsnitlige størrelse i 1800-tallet sammenlignet 
med i dag, hvis vi antager, at det intensive iskeri bibragte en vis selektivitet el-
ler på anden vis påvirkede bestanden. Dette er imidlertid ikke vist, da hajernes 
størrelse ikke blev noteret i hverken dagbøgerne, fangstlisterne eller oversigter-
ne over produktudvinding. Det hændte dog, at dagbogsføreren noterede, hvor 
mange tønder en fanget hajs lever fyldte. Under et haj iskeri ved Kigurtursok 8. 
oktober 1787 blev fem hajer fanget ”hvoraf den største udgjorde omtrent 1½ td 
Lever”.58 Ifølge MacNeil m. l. skulle der halvanden tønde rå lever til at producere 
én tønde tran,59 hvormed den største haj fanget ved Kigurtursok må have haft en 
lever, der gav omkring 120 liter tran, altså én tønde. MacNeil m. l. skriver videre, 
at en mellemstor grønlandshaj hun på 4,2 meter har en lever svarende til 50 liter 
rå lever,60 altså indeholdende omkring 33 liter tran. Dette taget i betragtning må 
grønlandshajen fanget ved Kigurtursok have været noget større end den i dag 
gennemsnitlige størrelse. Grundet mangelfulde oplysninger omkring størrelsen 
på de fangede hajer er det dog ikke til at vide, om 120 liter tran per haj var for-
holdsvis almindeligt i 17-1800-tallet, eller om 33 liter også dengang var et mere 
forventeligt udbytte. Ifølge H. Rink havde de fangede hajer i Nordgrønland typisk 
en størrelse mellem 182,8 og 487,68 cm (6-16 feet).61 Var dette tilfældet, var de 
fangede hajer både meget små og ret store i forhold til gennemsnittet i dag.  

Ud fra de eksisterende fangstlister er 44.000 individer årligt imidlertid en re-
alistisk estimering. Ved at gennemgå samtlige fangstlister for kolonierne i en be-
stemt periode kan vi nemlig udregne det faktiske antal af fangede hajer ved Nord-
grønland. Intensiveringen af iskeriet mod slutningen af 1800-tallet er tydelig, 
for mens dagbøgerne fra 1700-tallet forsyner os med et samlet fangsttal på hele 
65 individer i perioden 1786-1788, indeholder fangstlisterne langt højere tal. Al-
lerede i perioden 1881-1882 var det samlede fangsttal på 14.565 hajer, hvilket i 
høj grad skyldtes et højt fangsttal i Umanak på 8.895.62 I 1887-1888 var tallet på 
15.464 hajer ved Nordgrønland,63 og 10 år senere blev tallet mere end fordoblet 
med et samlet fangsttal på 35.177 i perioden 1897-1898.64

57 Nielsen: “The Greenland Shark”, 16.
58 RA DK, Kigurtursok 8. oktober 1787.
59 MacNeil m. l.: “Biology”, 1009.
60 Ibid.
61 Rink: Danish Greenland, 131.
62 RA FL1, 1881-1882.
63 RA FL1, 1887-1888.
64 RA FL1, 1897-1898.
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Figur 2. Fangsttallene for de år, hvor de indes opgivet i fangstlisterne. Tallene for 
1880-81 og 1885-86 er udeladt, da disse lister kun indeholder tal for Ritenbenk, og 
tallene er dertil meget lave. Ved de øvrige år, hvor fangsttallet ikke fremgår af i-
guren, skyldes det manglende lister. Kilde: Fangstlister (hvaler, sæler, ræve, bjørne, 
moskusokser, hajer (1881-1964) nr. 1.

Ud fra igur 2 ser det ud til, at haj iskeriet faldt markant i 1880’erne, men idet 
fangsttallene for lere kolonier skiftevis mangler i denne periode, har det reel-
le samlede fangsttal sandsynligvis været højere end igur 2 viser, og faldet der-
med knap så stort. Ser vi på perioden 1885-1886 eksempelvis, mangler fangst-
tallene, men ifølge  Meddelelser fra Direktoratet for den Kongelige grønlandske 
Handel for Aarene 1887-1891 var udbyttet af haj iskeriet i 1885-86 ”omtrent som 
i et Middelaar.”65 Et fald af en vis størrelse forekom dog. 1881-1882 indeholder 
fangsttal for alle kolonierne med et samlet tal på 14.565, hvormed resultatet af 
haj iskeriet for Nordgrønland var faldet med mere end 10.000 sammenlignet med 
1876-1877.66 1883 indeholder også tal for langt de leste kolonier, hvor den samle-
de fangst igen var meget lav sammenlignet med tidligere år, og det samme er til en 
vis grad også gældende for perioden 1887-1888. De efterfølgende år 1888-1889 
og 1890 indeholder kun fangsttallene for Umanak og delvist Egedesminde, og på 
trods af dette lå fangsttallene på henholdsvis 8.199 og 9.693 hajer, hvoraf kun 
428 blev fanget ved Egedesminde.67 For årene 1892-1893 og 1897-1898 er lister-
ne igen mere eller mindre komplette og med samlede fangsttal på henholdsvis 
24.117 og 33.207 hajer årligt. Et fald i haj iskeriet synes derfor at have forekom-
met i 1880’erne, for derefter markant at stige igen i det efterfølgende årti. Med de 
høje fangsttal, der ses gennem slutningen af 1800-tallet, kan det samlede fangst-
tal for Grønland vel have nået gennemsnitligt 44.000 årligt i de efterfølgende år.

65 Meddelelser fra Direktoratet for den kongelige grønlandske Handel for Aarene 1887-1891, 4.
66 RA FL1, 1881 og 1881-82; RA FL1 oversigt. 
67 RA FL1, 1888-89, 1890.
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DISKUSSION
I miljøhistorisk forskning støder vi ofte på den kendsgerning, at lave fangsttal i 
et tidligere gunstigt iskeområde er forårsaget af over iskning eller anden men-
neskelig indvirkning på det marine miljø, som har påvirket en given arts tilstede-
værelse.68 I tilfældet med Nordgrønland er det dog usandsynligt at de meget lave 
fangsttal i 1700-tallet er et produkt af menneskelig interaktion og indvirkning på 
mængden af hajer.. Eftersom inuitterne traditionelt ikke har udnyttet grønlands-
hajen som ressource, har fangsttallene før starten på det dansk-norske iskeri fra 
1775 ikke været af betydning for hajernes levevis. Og sammenlignet med de man-
ge tusinde individer, der blev fanget i slutningen af 1800-tallet, har årlige fangster 
på 16 og 43 næppe haft en effekt på hajernes tilstedeværelse. De lave fangsttal 
i 1700-tallet afspejler derfor et forholdsvist lavt engagement i iskeriet samt en 
uproduktiv iskeriteknologi og ikke hajens tilstedeværelse.

Eftersom den historiske udvikling af haj iskeriet ved Nordgrønland ikke tidli-
gere er blevet undersøgt, har det været uvist, hvornår fangsttallene nåede op på 
titusinder af individer årligt. For at nå frem til den mest nøjagtige vurdering af be-
standens tilstand, er det nødvendigt at vide, hvor langt vi skal tilbage for at inde 
et udgangspunkt, hvor bestanden endnu var naturlig og uden for menneskelig på-
virkning for derefter at følge udviklingen op gennem tiden. Fangstlisterne viser 
fangsttal på over 10.000 fra 1881, og i de oversigter, som arkivserien ligeledes in-
deholder, lader det til, at haj iskeriet allerede nåede højder af betydning fra 1862. 
Jón Jónsson fremlægger året 1867 som et højdepunkt for den nordatlantiske eks-
port af grønlandshajen med 13.000 tønder tran, og det tyder på, at der i 1860’erne 
ligeledes var et tidspunkt, hvor også den grønlandske eksport tog fart. For Nord-
grønlands vedkommende lå det samlede fangsttal i 1867-68 på 16.312, men dette 
tal vidner i højere grad om et mere eller mindre stabilt grønlandsk haj iskeri på 
mellem 13.000 og 16.000 fangster årligt i 1860’erne, end det vidner om et højde-
punkt i den nordatlantiske eksport. Hvorfor fangsttallene først kontinuerligt no-
teres fra 1862 i Nordgrønland er uvist, men ud fra Hinrich Rinks beskrivelser er 
det muligt, at fangsterne først nåede en anseelig højde på dette tidspunkt. I 1852 
skrev Rink, at haj iskeriet i årene 1845-49 kun nåede op på henved 2000 fangster 
årligt, hvilket er småtal sammenlignet med de titusindvis, der fanges i slutningen 
af samme århundrede. 1862 er et godt bud på en baseline for iskeriet, eftersom 
hverken Rink og Jens Mathiesens omtale af iskeriet eller de skematiske indberet-
ninger samt oversigter over produktudvinding beretter om et videre stort enga-
gement i iskeriet i 1840’erne og 1850’erne. Udeladelsen af fangsttal fra før 1862 
i oversigterne kan tilmed være et vidnesbyrd om, at de årlige fangsttal forud for 
1860’erne ikke havde en højde, der var værd at notere og derfor givetvis var la-

68 Se eksempelvis Bolster: The Mortal Sea, 198-200.
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vere end de fangsttal, vi ser efter 1862. Dette gør 1862 til en realistisk baseline 
for haj iskeriet.

Idet denne undersøgelse har haft et lokalt udgangspunkt og et fokus på udvik-
lingen fra iskeriets begyndelse omkring 1775 til dets intensivering i slutningen 
af 1800-tallet, er den i sig selv ikke tilstrækkelig for en vurdering af grønlandsha-
jens nuværende status. Undersøgelsen kan betragtes som et forarbejde til vide-
re studier, hvor værdien i at inddrage andre historiske kilder end de sædvanlige 
handelsdokumenter i estimeringen af den jernede hajbiomasse gennem tiden er 
blevet demonstreret. Undersøgelsen har samtidig afsløret, at intentionen om at 
benytte data knyttet til fangsttal frem for tranudvindingen har sine udfordrin-
ger. Dagbøgerne, som en ellers værdifuld kilde til kvantitative data fra en præsta-
tistisk periode, bliver mindre detaljerede omkring koloniernes fangstresultater 
i løbet af 1800-tallet, mens fangstlisterne først bliver tilgængelige fra 1881 med 
oversigter fra 1862. For de år, hvor vi ikke har fangsttal, men kun produktudvin-
dingen til rådighed, kan vi imidlertid komme nærmere et mere nøjagtigt gennem-
snit, når den udvundne tran skal oversættes til antallet af fangede hajer, ved at 
sammenstille mængden af udvunden tran med antal fangede hajer i de perioder, 
hvor begge data er tilgængelige. Det er blot nødvendigt at være opmærksom på, at 
det ikke er sikkert, at samtlige fangede hajer blev indhandlet af handelskompag-
niet, hvorfor der kan være en manglende overensstemmelse mellem produktud-
vindingen og antallet af fangede hajer. 

Eftersom mængden af udvunden tran vidner om leverens størrelse, som igen 
a hænger af hajens størrelse, kan den gennemsnitlige leverstørrelse fortælle os 
noget om den gennemsnitlige størrelse på de fangede hajer. Dette er ikke uden 
relevans, idet hajens størrelse er et vidnesbyrd om dens alder. Og for en art, hvor 
hunnerne først bliver kønsmodne, når de er mellem 3,9 og 4,19 meter lange, og 
dermed omkring 134 år gamle,69 er det absolut relevant at få en fornemmelse af, 
om de fangede hajer typisk var i den kønsmodne alder eller yngre. Viden herom 
vil give et værdifuldt perspektiv til det faktum, at det er omkring et halvt århund-
rede siden, der sidst blev rapporteret om en gravid hun. Alt dette understreger 
blot vigtigheden af at inddrage og sammenstille så mange arkivalier som muligt 
for at komme et præcist fangsttal nærmest og skabe størst mulig viden om de hi-
storiske forhold for iskeriet og grønlandshajen.

Fangsttallet er imidlertid kun en del af ligningen. Fiskeriets historiske omfang 
og udvikling er vigtig, men lige så vigtig er det nuværende antal af grønlandsha-
jer samt viden om, hvor mange unger, der fødes årligt. Desværre er grønlandsha-
jens biologi fortsat omgærdet af mystik på mange områder. Her kan de historiske 
kilder ikke tilvejebringe megen brugbar viden, men når de historiske fangsttal er 
blevet estimeret, er vi trods alt et skridt nærmere. Ikke mindst fordi denne arti-

69 Nielsen m. l.: ”Assessing”, 13.  
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kel har argumenteret for, at vi sandsynligvis ikke behøver at koncentrere os om 
at inddrage fangsttal fra før 1862. 

KONKLUSION
Fra de første iskeriforsøg af grønlandshajen i de grønlandske kolonier blev iværk-
sat i 1775, kan vi følge en langsom udvikling frem til sidste halvdel af 1800-tal-
let, hvor fangsttallene for alvor stiger. Fiskeriets udvikling er ikke tidligere ble-
vet undersøgt, og forskere har som regel brugt de sidste årtier i 1800-tallet som 
sprængbræt for udregningen af årlige fangsttal. I de her behandlede kilder ser vi 
først fangsttal af betydning fra 1862, men det er trods alt næsten 30 år tidlige-
re end det ofte anvendte udgangspunkt, 1890-1938, hvor de årlige fangsttal an-
giveligt lå på 44.000 individer. For at være sikre på, at det intensive iskeri ikke 
har rødder længere tilbage, er vi nødt til at påbegynde undersøgelsen ved iske-
riets start og derfra følge udviklingen. Herved kan vi inde frem til en baseline, 
hvorfra undersøgelsen kan tage sit udgangspunkt. I denne henseende er det ikke 
tilstrækkeligt udelukkende at anvende handelsdokumenter over den udvundne 
tran, da fangsttal udledt derfra vil give grove estimeringer baseret på en gennem-
snitlig levermasse. Derfor inddrages særligt to arkivserier, fangstlister og dagbø-
ger, i denne undersøgelse, hvormed det demonstreres hvilke fangsttal baseret på 
antallet af hajer, der kan udledes heraf. Dertil anvendes dagbøgernes kvalitative 
egenskaber til ikke blot at spore den udbyttemæssige udvikling, men også æn-
dringer inden for de teknologimæssige forudsætninger for iskeriet.

Selv om dagbøgerne afslører, at et systematisk iskeri af grønlandshajen i nog-
le kolonier allerede begyndte i 1786, blev iskeriet nedprioriteret og i perioder 
sandsynligvis helt opgivet grundet det ringe udbytte i forhold til den tidskræven-
de arbejdsindsats, som iskeri med hajbomme krævede. Fra midten af 1800-tallet 
tyder det på, at iskerne skiftede hajbommen ud med anden teknologi, som kom 
til at udgøre en del af præmissen for, at iskeriet blev prioriteret og dertil inten-
siveret. Selv om iskeri med hajbom nærmest er gået i glemsel i historiebøgerne, 
er det vigtigt for den samlede forståelse for iskeriets udvikling og den eksplosi-
ve stigning i fangsttallene fra 1862 at medtage den teknologiske udvikling inden 
for iskeriet. Herved får vi en delvis forklaring på, hvorfor iskeriet ikke vandt 
større indpas i Nordgrønland før 1800-tallets sidste årtier. Sammen med det fak-
tum, at inuitterne ikke udnyttede grønlandshajen som ressource og derfor ikke 
iskede efter den, klargør denne nye kulturhistoriske viden om iskeriet og dets 

udvikling, at det tidlige engagement i foretagendet var af så lille karakter, at haj-
bestanden omkring Grønland nærmest forblev uberørt frem til sidste halvdel af 
1800-tallet. Denne artikel har argumenteret for 1862 som en rimelig baseline for 
fremtidig miljøhistorisk forskning om grønlandshajens historiske tilstedeværel-
se og iskeriets indvirkning på denne, da iskeriet før dette år ikke var stort nok 
til at kunne påvirke bestanden.
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ABSTRACT (EN)
The Historical Catch Numbers of the Greenland Shark in Northern Green-
land

This paper investigates the historical development of the ishery of the Greenland 
Shark (Somniosus microcephalus) in Northern Greenland from 1774-1898 with 
the aim of presenting a starting point, a so-called baseline, for further studies on 
the extent of the historical ishery. With data from primarily two archival series, 
historical catch numbers are presented which have led to the year 1862 as a reali-
stic baseline for further studies on the historical isheries of the Greenland Shark 
in Northern Greenland. 



DE ÆDLES ALMISSER
RET OG PLIGT PÅ FYNSKE GODSHOSPITALER 

I FØRSTE HALVDEL AF 1700-TALLET

  R A S M US S KOVG A A R D J A KOB S E N 

  S ØR E N BROBE RG K N U D S E N

ET HOSPITAL I DIERNÆS
I 1706 oprettede Ermegaard Sophie Gabel en fundats for et hospital i Diernæs på 
det sydlige Fyn tæt ved sin herregård Finstrup.1 Trods navnet var hospitalet ikke 
indrettet til behandling af syge, men var derimod en stiftelse for fattige perso-
ner, som hørte under godset. Hospitalsbygningen lå på det sydøstligste hjørne af 
Diernæs kirke, hvor der i den sydlige ende var gjort plads til seks fattige, mens der 
i den nordlige ende var en skolestue samt en lejlighed til landsbyens skolemester.2 
Det oprindelige testamente var blevet bekræftet af kongen, men det var Gabel, 
som havde indstiftet en årlig rente i hospitalet af den udlagte kapital og sikret en 
daglig administration gennem den lokale sognepræst. Diernæs hospital var der-
med tilknyttet godset, hvilket blev understreget i fundatsen ved at betone, at ho-
spitalsfundatsen i tilfælde af salg altid skulle ”føyes med Skiødet”.3

Ifølge fundatsen var hospitalets formål tredelt. Gabel ønskede dels at opfyl-
de ægtefællens testamente og dels at hjælpe godsets fattige. Disse forhold var 
dog ikke hovedårsagen alene, men også den at hospitalet var den ”almægtige og 
naade fulde Gud til Ære og Taksigelse”.4 Ifølge fundatsen var forholdet til Gud og 
de pligter, Gabel havde som kristen, en helt væsentlig årsag til oprettelsen af ho-
spitalet. Gabel og andre samtidige fundatsforfattere anvendte ikke selv begre-
bet pligt, men brugte i stedet begreber som Gud til ære, regnskab, ansvar, befaling 
og lignende. Uanset hvilket begreb, som blev anvendt, var formålet dog, hvad et 
magtteoretisk blik vil kalde for pligt. En pligt, som vi i det følgende vil vise ideolo-
gisk var bundet op på den lutherske konfessions forståelse af øvrigheden som et 
herskab, der ikke kun havde rettigheder, men i meget høj grad også forpligtelser i 
det tidligt moderne Danmark.5

1 Tak til Nina Javette Koefoed, Signe Boeskov og Kristine Dyrmann for gode råd og samtaler 
om artiklen.

2 Hofman: Samlinger, bd. 6, s. 188-189 (Gabel). Finstrup kendes i dag under navnet Holstens-
hus.

3 Hofman: Samlinger, bd. 6, s. 190 (Gabel).
4 Hofman: Samlinger, bd. 6, s. 189 (Gabel).
5 For det nyeste studie om konfessionelle pligter i Danmark, se Koefoed og Holm (red.): Pligt 

og omsorg.
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ÉT AF MANGE
Hospitalet i Diernæs er blot ét blandt lere eksempler på godsejere, der opret-
tede stiftelser til fattige på deres gods. Alene i Fyns landområder kendes der fra 
enevældens indførelse i 1660 og indtil midten af 1700-tallet til 20 trykte hospi-
talsfundatser, og af disse er 17 givet af en eller lere godsejere. En gennemgang af 
sjællandske forhold har vist et tilsvarende billede, mens der endnu ikke er gjort 
en lignende undersøgelse af jyske godshospitaler.6 Det gør godserne til en central 
aktør i 1700-tallets landbaserede fattigforsorg – en fattigforsorg, som kun sjæl-
dent har været genstand for undersøgelser blandt historikere. Overordnet har 
forskningen i stedet fokuseret på to temaer inden for danske fattigstudier. Dels 
en række socialhistoriske studier af den enevældige lovgivning på området7 og 
dels en række casestudier af købstædernes fattighjælp primært baseret på den 
københavnske fattigforsorg.8 Men ved kun at fokusere på den statslige forsorg, 
som den kom til udtryk i lovgivningen og i købstæderne, overses imidlertid den 
landbaserede fattigforsorg og speci ikt den forsorg, som eksisterede uden for sta-
tens direkte rammer. Og eftersom omtrent halvdelen af den danske befolkning i 
1700-tallet boede på et privatejet gods, er det en væsentlig mangel i forskningen.9

Som tilfældet er med forskningen i fattigforsorgen, har heller ikke den dan-
ske gods- og herregårdsforskning beskæftiget sig indgående med godsets rolle i 
1700-tallets fattighjælp. I stedet har fokus været rettet mod godset som en for-
valtningsenhed og på godsejerens ubetingede magt over godsets beboere. Det er 
generelt accepteret i forskningen, at den enevældige kongemagt bortforpagtede 
centrale dele af statsmagten til godset og godsejeren – f.eks. skatteopkrævning og 
soldaterudskrivning – og at godsejeren på den måde ik en nærmest uindskræn-
ket ret over beboerne på godset. Enevælden bortforpagtede reelt store dele af den 
magt, som vi i dag vil de inere som hørende hjemme i offentligt regi. Dermed var 
1700-tallets godsejer et patrimonialt herskab: En lokal fyrste i et minifyrstedøm-
me, hvor den egentlige fyrste – kongen – sjældent viste sig.10

6 Ifølge Bente Dahl Hansen er 25 ud af 46 landhospitaler på Sjælland oprettet af godser, se 
Hansen: Betler eller almisselem, 158-159, 205-207.

7 Se eksempelvis Hansen: Betler eller almisselem, 20f, 70-74, 76-92 og 154-163. Løgstrup: 
”Den bortforpagtede statsmagt”, s. 38f. Krogh: Staten og de besiddelsesløse på landet. Bon-
derup: ”Health Care Provision and Poor Relief”, 172-177. Johansen: En samfundsorganisation 
i opbrud, 289-300. Pedersen: ”Staten og samfundet”, 128-134. Se også Jørgensen: ”Det of-
fentlige Fattigvæsen i Danmark”, 86-91.

8 For et par udvalgte studier af fattighjælp i det danske riges købstæder, se Wessel Hansen: 
“The Age of Miracles?”, 269-293; Sunde: “The Business of Charity”, 234-250; Bonderup: ”He-
alth Care Provision and Poor Relief”, 172-188; Selch Jensen: “Byerne og de fattige”, 295-323.

9 Porskrog Rasmussen: “Ikke kun herregårdshistorie, men godshistorie”, 147-154. Resten af 
befolkningen boede på kronens gods, mens en mindre del boede i købstæderne.

10 Løgstrup: ”Den bortforpagtede statsmagt”, 21-58; Feldbæk: Den lange fred; Faye Jacobsen: 
Husbondret.
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Mens studier i autoritet i det tidligt moderne Danmark ofte har fokuseret næ-
sten udelukkende på de underordnedes lydighedspligt over for de herskende, har 
nyere reformationsstudier vist, at lydighed kun var halvdelen af magten.11 Magt-
haverne havde ikke kun ret, men også forpligtelser. Forpligtelser, som var centra-
le for, at deres magt blev opfattet som legitim af deres underordnede.12

Inspireret af nyere kulturhistorisk reformationsforskning i magt og legitimi-
tet vil vi i denne artikel argumentere for, at 1700-tallets danske godsejere ikke 
blot forpagtede enevældens rettigheder og omfattende magt over godsets bebo-
ere, men tillige enevældens religiøse forpligtelser. Vi vil argumentere for, at disse 
forpligtelser ideologisk havde deres rødder i den luthersk-kristne sociallære, som 
konfessionelt nåede sit højdepunkt i første halvdel af 1700-tallet.13 En central for-
pligtelse var fattigforsorgen, og formålet med nærværende studier er derfor at 
undersøge den legitime autoritets religiøse pligt til at sørge for sine underord-
nedes velfærd. En sådan velfærd udspillede sig på landets godser på lere måder, 
eksempelvis pension til tidligere tjenestefolk eller ved at indskrive en aftægts-
garanti i fæstekontrakter. Men da hospitaler oprettet af godsejere er tydelige ek-
sempler på denne autoritetspligt, vil dette emne være artiklens undersøgelses-
felt.14

I det følgende vil vi først beskæftige os med fundatserne som kildemateria-
le, og hvordan de skal forstås i forholdet mellem det offentlige og private. Heref-
ter vil vi undersøge, hvordan den luthersk, kristne sociallæres syn på pligt og ret 
kommer til syne i de fynske godsfundatser fra første halvdel af 1700-tallet. 

FYNSKE GODSHOSPITALER OG FUNDATSER
For metodisk at lytte fokus fra lovgivningens overordnede linjer i 1700-tallets 
fattighjælp samt det ofte københavnske perspektiv bygger vores undersøgelse 
på studier af fynske hospitalsfundatser på landet. Fundatser er oprettelsesdo-
kumenter og indeholder retningslinjer for de oprettede hospitalers drift og va-
retagelse og viser således de hensigter, hospitalernes ejere havde ved oprettel-

11 Annette Faye Jacobsens bog Husbondret. Rettighedskulturer i Danmark 1750-1920 fra 2008 
er et godt eksempel på et studie, der næsten udelukkende beskæftiger sig med de hersken-
des rettigheder og på den måde overser de pligter, som autoriteterne også havde. Se f.eks. s. 
64-72.

12 Koefoed: “Authorities who Care”, 431. Skovgaard Jakobsen: Adel mellem Gud og folk, 135-
172.

13 Koefoed: “Authorities who Care”, 431-432. Begrebet ’konfession’ anvendes til at beskrive 
forskellige kirkesamfunds religiøse lære og trosgrundlag og anvendes i reformationsforsk-
ningen til at illustrere ligheder og forskelle mellem katolske, calvinistiske, lutheranske og 
anglikanske trossamfund. For et overblik over konfessioner, konfessionalisering og konfes-
sionskulturer, se Schilling: ”The Confessionalization of European Churches and Societies”, 
3-16.

14 Løgstrup: Jorddrot og offentlig administrator, 52; Løgstrup: ”Den bortforpagtede stats-
magt”, 38; Jørgensen: Lokaladministrationen i Danmark, 42-48.
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sen. Fundatserne giver dermed et indblik i de ideologiske bevæggrunde, der lå til 
grund for hospitalernes oprettelse og de forestillinger, godsejerne havde til hen-
sigt, at hospitalerne skulle drives efter. Ved brug af dette kildemateriale lyttes 
fokus fra lovgivningens nationale perspektiv til aktører i den lokale fattighjælp, 
og vi får mulighed for at undersøge den forsorg, der blev etableret uden for køb-
stæderne. Fyn er blandt de områder i Danmark, hvor herregårdene lå tættest, og 
afgrænsningen giver dermed mulighed for at få indblik i godsets rolle i den lokale 
velfærd i et af landets godsrigeste områder.15

Kort over Fyn med angivelse af de i artiklen undersøgte godser og deres tilknyttede 
godsejerhospitaler. Numrene henviser til igur 1. Hvor der er lere numre ved samme 
gods, er der tale om to fundatser tilknyttet samme hospital. Gra ik af Vejlemuseerne.

Tidsligt undersøger vi i artiklen fynske godshospitaler fra enevældens indførel-
se i 1660 og indtil midten af 1700-tallet. I løbet af de hundrede år cementerede 
enevælden sin magtposition samtidig med, at godserne ik en betydelig funktion 
i den lokale administration. Det er en periode med en øget bureaukratisering og 
forsøg på ensretning af kongerigets fattigforsorg, men også en tid med opblom-
string af pietisme og dens personlige og følelsesmæssige syn på kristendommen. 

15 Henningsen: I sansernes vold, 680f.
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Vores periode slutter i midten af 1700-tallet, hvorefter oplysningstid og landbo-
reformer gradvist ændrede det decentrale, godsejerstyrede Danmarkskort, og 
hvor fattigvæsenet i højere grad blev overtaget af staten.

Vi inddrager i undersøgelsen alle fynske fundatser for hospitaler på landet til-
stede i Hans de Hofmans (1713-1793) Samlinger af Publique og Private Stiftelser, 
Fundationer og Gavebreve.16 Hofman har formentlig ikke haft kendskab til samt-
lige hospitaler, da der også eksisterede hospitaler uden en nedskreven fundats, 
mens fundatser fra 1700-tallet kan have a løst tidligere ordninger. Det er derfor 
muligt, at der har eksisteret hospitaler i større omfang, end Hofmans værk giver 
udtryk for.17 Da værkets hensigt var at samle alle stiftelser i Danmark og Norge, så 
embedsmænd i højere grad kunne tilse rigets stiftelser, er det dog rimeligt at an-
tage, at værket samlet set kan give et overordnet indblik i mange af de stiftelser, 
der var i funktion under enevælden.18

I Hofmans værk er den ældste hospitalsfundats på landet på Fyn fra 1597, 
mens der indes seks øvrige fundatser, oprettet i første halvdel af 1600-tallet. I 
værket indes langt lere fundatser fra enevælden, og i perioden 1687-1753 blev 
der ifølge Hofmans samling oprettet 20 fundatser for hospitaler uden for købstæ-
derne på Fyn.19 12 af dem var fundatser for i alt 13 nyopførte hospitaler, der blev 
oprettet i perioden 1706-1742. De øvrige otte fundatser blev oprettet for at for-
bedre nogle af de 13 hospitaler eller for at forbedre ældre hospitaler, oprettet i 
1600-tallet. Mens det var godsejere, der stod bag opførelsen af alle hospitalerne, 
var det ikke tilfældet for tre af de otte fundatser, der forbedrede allerede opret-
tede hospitaler. Den ene forbedring blev bekostet af en kaptajn, mens de to sidste 
var tilknyttet en adelsfrøken, som ikke skrev sig til et gods. I alle tre tilfælde blev 
pengene dog knyttet til de godser, som hospitalerne oprindeligt var opført under, 
og som ligeledes skulle administrere kapitalen.

16 Hans de Hofman: Samlinger af Publique og Private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve, som 
fore indes udi Danmark og Norge, bd. 1-11. Bind 5 og 6 omhandler Fyn, og begge udkom i 
1760.

17 Ikke alle hospitaler i funktion havde en fundats. Et eksempel herpå er et hospital i Otterup 
fra 1722, hvortil der hørte en fundats, men da der i 1740 blev tilført en ekstra kapital på 
500 rigsdaler, blev der ikke skrevet en fundats. I stedet blev den ifølge Hans de Hofman ”al-
leene ved Orden reguleret” (Hofman: Samlinger, bd. 5, 247).  Charlotte Appel har desuden 
vist, at der indes fundatser for skoler, som ikke er nævnt i Hofman, og ligeledes er det fra 
anden side blevet vist, at godshospitalerne kan have været i funktion i mange år, før de ik 
en nedskrevet fundats. Appel: Læsning og bogmarked, 275. Jakobsen: Adel mellem Gud og 
folk, 204-206.

18 Hofman: Samlinger, bd. 1, Fortale; Sunde: “The Business of Charity”, 236f.
19 Hos Hofman indes der uden for byerne 28 hospitalsfundatser, hvoraf 20 af dem er opført 

under enevælden. Dertil nævner Hofman en række hospitaler, hvor der ikke indes eller er 
vedlagt en fundats.
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De oprettede hospitalsfundatser skal ikke ses som repræsentative for alle lan-
dets godser og dets ejere. Der lå i 1700-tallet lidt over 100 herregårde på Fyn20 og 
selvom lere hospitaler dækkede mere end et gods, så er Hofmans 20 hospitals-
fundatser ikke et prangende tal. Der fandtes dog også andre måder at udføre fat-
tighjælp på end at oprette et hospital i 1700-tallet, og fundatserne kan derfor give 
et indblik i tidens idealer for den hjælp, der udgik fra landets godser.

BÅDE OFFENTLIG OG PRIVAT STIFTELSE
Da Christian Sehested og Charlotte Amalia Gersdorff i 1722 oprettede et hospital 
i Otterup, skrev de i fundatsen, at de penge, som de donerede til hospitalet, var en 
”evig og uforanderlig Afgift”,21 hvis formål var at forsørge otte fattige beboere. Da 
Gersdorff senere som enke i 1742 selv oprettede et hospital i Herrested sogn, blev 
det i fundatsen betonet, at de fattige i hospitalet skulle ”være til ævig Tid forsik-
ret at nyde, hvad jeg dem i denne Fundats haver tillagt”.22 Evighedselementet var 
til stede i alle de undersøgte hospitalsfundatser og havde til formål at sikre, at ho-
spitalerne også efter stifternes død var økonomisk sikret. Hospitalet var dermed 
oprettet af private personer, men blev via evighedselementet ophøjet til at være 
en stiftelse uden for stifterens fulde kontrol. Fundatserne blev knyttet til godset, 
og fremtidige ejere blev pålagt et ansvar for at efterleve retningslinjerne for de 
enkelte hospitaler, som de kom til udtryk i fundatserne.

For at varetage den daglige drift samt for at sikre at fundatsen blev udført, 
sådan som den var tiltænkt, havde særligt sognepræsten en vigtig rolle. Han 
skulle blandt andet føre opsyn med de fattiges opførsel, sikre sig at de fattige del-
tog i de morgen- og aftenbønner, som de skulle ifølge fundatsen, samt informe-
re hospitalets ejere, når et fattiglem var afgået ved døden. Præsten skulle ligele-
des overvære uddeling af almisser og føre protokol for at sikre, at almisserne til 
hospitalsbeboerne blev uddelt korrekt.23 I hovedparten af fundatserne blev ikke 
blot præsten tilskrevet et ansvar, men tillige provsten, stiftets biskop og stift-
amtmand. De havde overopsyn med hospitalet og var den myndighed, som sog-
nepræsten skulle kontakte, hvis den lokale godsejer ikke efterlevede hospitalets 
fundats. Biskoppen og stiftamtmanden udgjorde tilsammen stiftsøvrigheden og 
havde det overordnede ansvar for både den offentlige og private fattighjælp i stif-
tet. I hospitalsfundatserne ik disse magt til at skride ind, hvis godsejerne ikke 

20 Dansk Center for Herregårdsforskning på: www.danskeherregaarde.dk (5. september 
2021).

21 Hofman: Samlinger, bd. 5, 242 (Sehested og Gersdorff, 1722).
22 Hofman: Samlinger, bd. 5, 560 (Gersdorff, 1742).  
23 Hofman: Samlinger, bd. 5 (Sehested og Gersdorff, 1722); Hofman: Samlinger, bd. 6, 90 

(Scheel); Hofman: Samlinger, bd. 5, 545 (Scheel og Urne, 1725); Hofman: Samlinger, bd. 5, 
292 (Levetzau); Hofman: Samlinger, bd. 5, s. 360f (Devitz). Hofman: Samlinger, bd. 6, 14f 
(Kaas & Kuhla). Hofman : Samlinger, bd. 5, 558 (Gersdorff); Hofman: Samlinger, bd. 5, 370 
(Stock leth).
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efterlevede hospitalernes retningslinjer.24 Magtbeføjelsen blev i nogle fundatser 
nævnt som muligheden for at hensætte den kapital på ny, der var tiltænkt det en-
kelte hospital.25

Generelt lugtede hospitalsfundatsernes organisering med fattigloven af 
1708 Forordning Om Betlere i Danmark, saavel paa Landet som i Kiøbstæderne. For-
ordningen, der ikke gjaldt hovedstaden, byggede videre på tidligere lovgivning og 
havde i udgangspunktet til formål at jerne tiggeriet fra det offentlige rum samt 
sikre, at lokalsamfundene tog vare på deres egne fattige.26 Tidligere havde det 
været lovligt for værdigt trængende at tigge, hvis de havde tilladelse, men med 
1708-loven blev dette forbudt. I stedet blev det besluttet at værdigt trængende 
– uarbejdsdygtige, forældreløse og delvist uarbejdsdygtige – skulle have en fast 
rente i penge eller naturalier. Det sidste var det mest almindelige uden for køb-
stæderne.

Ifølge 1708 loven skulle almisserne på landet bestyres af den stedlige sogne-
præst i samarbejde med tre af sognets bedste mænd, mens provster og herredsfo-
geder skulle føre opsyn med den lokale fattigforsorg.27 Også godsejerne blev i lo-
ven tildelt et ansvar for den lokale fattighjælp. De skulle blandt andet hjælpe med 
penge og tøj i de sogne, hvor de havde fæstegårde samt forpligte sig på et årligt 
kontant beløb til herredsfattigkisten.28

Fattigloven fra 1708 nævnte ikke hospitaler, men det gjorde Danske Lov fra 
1683. Ifølge loven skulle der i landsognene opføres et hospital til de af sognets fat-
tige, der ”ikke kunde faa andenstæds Huus”, og ansvaret for det blev lagt på kir-
keværgerne.29 Et sogns kirkeværger blev udnævnt af kirkens patron i samarbejde 
med provsten.30 Mens hospitalerne var opført af private godsejere, synes de såle-
des ikke at have opereret i privat regi alene, men i et system, hvor repræsentanter 
for statsmagten også var til stede og spillede en rolle. På den måde var de private 
dele af fattighjælpen underlagt samme administration og indgik i den samme or-
ganisation som den offentlige fattighjælp.

24 Dombernowsky: Lensbesidderen som amtmand, 61, 329f. Hofman: Samlinger, bd. 6, 190 
(Gabel). Hofman: Samlinger, bd. 5, 245 (Sehested & Gersdorff). Hofman: Samlinger, bd. 6, 
90 (Scheel). Hofman: Samlinger, bd. 5, 545 (Scheel & Urne). Hofman: Samlinger, bd. 6, 206 
(Brahe). Hofman: Samlinger, bd. 5, 377 (Steensen). Hofman: Samlinger, bd. 5, 291, 294f (Le-
vetzau). Hofman: Samlinger, bd. 6, 16, 19 (Kaas og Kuhla). Hofman: Samlinger, bd. 5, 564 
(Gersdorff).

25 Hofman: Samlinger, bd. 6, 90 (Scheel). Hofman: Samlinger, bd. 6, 206 (Brahe).
26 Se Koefoed: ”Social Responsibilities”, 253 for overblik over de forskellige fattiglove.
27 Kofoed: ”Social Responsibilities”, 253. Johansen og Kolstrup: ”Dansk fattiglovgivning indtil 

1803”, 172-175.
28 danmarkshistorien.dk: Forordning om Betlere i Danmark (18. april 2021).
29 Danske Lov: Anden bog, 22. kapitel, art. 75. Det var ikke nyt, at statsmagten ønskede fattig-

huse opført. I den koldingske reces fra 1558 stod der, at der skulle opføres fattighuse i land-
sognene. Se Petersen: Fra Luther til konkurrencestaten, 136.

30 Danske Lov: Anden bog, 9. kapitel, art 2.
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Den tilsyneladende lydende grænse mellem godshospitalerne og den offent-
lige fattigforsorg skal ifølge den forvaltningshistoriske tradition ses som et ma-
terielt billede på den situation, som den danske stat befandt sig i. Centraladmi-
nistrationen besad i realiteten ikke en egen lokaladministration før slutningen 
af 1700-tallet. Ole Feldbæk beskriver det på følgende måde: ”Sat på spidsen kan 
man hævde, at det ikke var enevoldskongen af Guds nåde, der regerede Danmark, 
men derimod godsejerne: at 1700-tallets Danmark bestod af omkring 700 private 
godser, der blot havde fyrste og forsvar til fælles.”31 Dette var i særlig grad tilfæl-
det på landet, hvor en stærk godsejerelite havde siddet på magten i århundreder.32 
Enevælden respekterede overordnet det enkelte gods som et selvstyrende mini-
samfund og udbyggede løbende systemet. Blandt andet blev skatteopkrævning 
og soldaterudskrivning uddelegeret til godsejerne, hvilket for kongemagten både 
havde en række økonomiske fordele samt knyttede godsejerne tættere til kronen. 
Samtidig var det udtryk for kongemagtens erkendelse af en manglende indsigt i 
lokale forhold og ressourcer til selv at udføre opgaverne.33

Forvaltningshistorien forklarer dermed de juridiske rammer, som godshospi-
talerne opererede under, men ikke den kulturelle og sociale baggrund for at gods-
ejerne tog denne opgave på sig. Altså inden for hvilke rammer spejlede magtha-
verne deres legitimitet, og hvad var den ideologiske baggrund for, at godsejere 
følte behov for at oprette godshospitaler i den her undersøgte periode? Denne 
vinkel vil vi nu vende os imod.

LYDIGHED OG FORPLIGTIGELSER
Nyere reformationsforskning har betonet, at kristendommen og den luthersk-
kristne konfession var en uomgængelig ramme for alle samfundets grupper i det 
tidligt moderne Danmark. Det var tidens fremherskende diskurs: En diskurs, som 
man både spejlede sig i, argumenterede for og udtrykte sig i forhold til. En ramme, 
som på grund af Danmarks rolle som monokonfessionelt rige ikke blev udfordret, 
men i stedet ik mulighed for at blive en altdominerende kulturel forståelsesho-
risont – en konfessionskultur. Reformationsforskningen har de seneste år vist, at 
den lutherske konfessionskultur fortsatte med at præge det danske verdenssyn 
i alt fra børneundervisning til politik, indtil i al fald oplysningstiden begyndte i 
midten af 1700-tallet.34

31 Feldbæk: Den lange fred, 41
32 For mere se Leth Jespersen, Netterstrøm og Nygaard: ”Teorier om statsdannelse”, 5-33.
33 Feldbæk: Den lange fred, 128-129; Løgstrup: Jorddrot og offentlig administrator, 30f.
34 Koefoed: “Authorities who Care”, 1-24; Koefoed: ”The Lutheran Household”, 321-340; Inges-

man: “Fromhed styrker rigerne”, 130-145; Ingesman: ”Reformation and Confessionalisa-
tion”, 29-48; Ingesman: “Visitations as an Instrument”, 205-235; Jakobsen: “Idealer og plig-
ter”, 287-306. Se også Koefoed og Holm (red.) Pligt og omsorg, samt Kaufmann: ”Lutheran 
Academic Culture”, 151-168.
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En central del af den danske konfessionskultur var den luthersk-kristne so-
ciallære. For at beskrive hvad der menes med det begreb, er det nødvendigt at 
trække tråde helt tilbage til reformationen, da det var her, at fundamentet blev 
lagt.35 Et af de mest grundlæggende elementer i det postreformatoriske Danmark 
var den lutherske øvrighedslære. Denne var teologisk blevet formuleret af Martin 
Luther og Philip Melanchthon i begyndelsen af 1500-tallet og blev materialiseret i 
Luthers store og lille katekismus. Denne øvrighedslære blev senere inkorporeret 
i den danske postreformatoriske teologi af særligt Peder Palladius, Hans Poulsen 
Resen og med tiden også i Erik Pontoppidans katekismusforklaring fra 1737. End-
videre har Nina Koefoed for nyligt vist, at også den danske lovgivning fra i al fald 

35 Sunde: Speculum legale, 24-25, 35-36. For et internationalt perspektiv se Witte: Law and 
Protestantism.

Interiør fra Greve Hospital. Hospitalet blev opført i 1710 af Holger Vind og Margre-
the Gjedde til Gjeddesdal og var i brug indtil 1970’erne. I dag på Frilandsmuseet. 
Foto af Phillipp Bornheimer, Nationalmuseet.
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slutningen af Christian 4’s regeringstid inkorporerede den lutherske sociallære.36 
Der er selvfølgelig variationer gennem tid, men i forhold til øvrighedslæren er der 
ikke stor forskel på Luthers og Pontoppidans syn på forpligtelserne mellem auto-
riteterne og dem, som de ønskede at udøve autoritet over.37

Den lutherske øvrighedslære blev teologisk bygget op omkring Trestandslæ-
ren og dekalogens jerde bud: Du skal ære din fader og moder. For Luther – og pe-
riodens andre teologer – havde Gud skilt forældrene ud fra resten af samfundet 
og udvalgt dem frem for alle andre personer i det dennesidige. I den store katekis-
mus skrev Luther, at Gud havde sat forældrene ”ved siden af sig selv”38, og de var 
derfor et billede af Vorherre på jord (larvae Dei).39 Eftersom forældrene var Guds 
stedfortrædere på jorden, blev lydighed imod dem i en luthersk optik en religiøs 
pligt, mens ulydighed tilsvarende var det samme som at gå imod selveste Gud.40

Mens den lutherske teologis betoning af folkets lydighed mod autoriteterne 
er blevet betonet inden for forskningen, er den resterende del af den luthersk, 
kristne øvrighedslære sjældent blevet fremhævet. De underordnedes pligter mod 
de af Gud nedsatte autoriteter var kun halvdelen af den lutherske øvrighedslæ-
re. Den anden del var de gensidige forpligtelser, som øvrigheden havde over for 
sine undersåtter – sine børn. I Erik Pontoppidans katekismusforklaring lød det 
således i §162: ”Hvor mange Hovedstænder er der til? Tre, nemlig: 1. Regierings-
standen, i hvilken Konger, Fyrster og andre Øvrighedspersoner er Forældre, men 
Undersaatterne deres Børn”.41 Betoningen af forældre-børn forholdet mellem 
autoriteterne og deres underordnede var helt centralt i den luthersk, kristne so-
ciallære. Det var den fordi det – ideelt set – fordrede en gensidig kærlighedsfølelse 
mellem autoriteterne og deres underordnede.42 Ligesom Gud elskede mennesket, 
ligeså skulle Guds udvalgte autoriteter på jord elske deres underordnede. Og li-
gesom forældrene havde ansvar for deres børns verdslige og spirituelle velfærd, 
ligeså havde den verdslige godsejer ansvar for godsets beboeres velfærd. Hvis 
ikke autoriteterne opfyldte deres forpligtelser, skrev Luther i sin store katekis-
mus:

For han vil ikke have slyngler og tyranner i dette embede og styrelse. Æren, det vil 

sige magten og retten til at styre, giver han dem ikke, for at de skal lade sig tilbede, 

men for at de skal tænke på, at de selv skylder Gud lydighed, og fremfor alt tage de-

36 Koefoed: “Authorities who Care”, 434-453; Koefoed og Holm: Pligt og omsorg, 19-35.
37 Koefoed: “Authorities who Care”, 430-453; Jakobsen: Adel mellem Gud og folk, 78-103.
38 Luther: Den Store Katekismus, 61.
39 Stopa: “Honor Your Father and Mother”, 108–10.
40 For mere om dette emne, se Stopa: Soli Deo Honor et Gloria. Se også Jakobsen: Adel mellem 

Gud og folk, 78-109.
41 Pontoppidan: Sandhed til Gudfrygtighed, §162. De to andre hovedstænder var lærerstanden 

og husstanden. Også her skulle autoriteterne agere forældre over for deres underordnede.
42 Koefoed: “Authorities who Care”, 443.
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res embede på sig med iver og troskab, så at de ikke blot føder og legemligt forsørger 

deres børn, tjenestefolk, undersåtter osv., men især opdrager dem til at prise og ære 

Gud. Tro derfor ikke, at du kan handle, som det passer dig selv, men du skal gøre, hvad 

Gud alvorligt har befalet og pålagt dig, og over for ham skal du a lægge regnskab.43

Hvis ikke øvrigheden udførte sine af Gud bestemte forpligtelser, ville det vække 
Guds vrede. Selv om de underordnede muligvis oftere ik en dennesidig afstraf-
felse – eksempelvis ved at blive afskediget, fængslet, stå åbenbar i skrifte eller lig-
nende – så skulle Vorherres vrede ikke forstås som en kontant og af mennesker 
udført afstraffelse. I stedet forstod Luther og periodens teologer Guds straf som 
uheld og ulykke for en selv og ens slægt. Det er muligvis årsagen til, at Ermega-
ard Sophie Gabel i sin fundats over Diernæs hospital afsluttede indledningen med 
at betone, at hvis Finstrups gods’ nye ejere ophævede hospitalsfundatsen, kunne 
de ”forvente sig Guds Straf”.44 Et element som gik igen i mange af de øvrige hospi-
talsfundatser. Øvrigheden var underlagt de samme hårde religiøse restriktioner 
i forhold til Gud, som undersåtterne var i forhold til øvrigheden.45 Overholdt man 
dem ikke, ville man få med Vorherre at bestille!

Den lutherske sociallæres gensidige forpligtelser mellem autoriteterne og de 
underordnede var et centralt element i den danske konfession fra reformatio-
nen og langt ind i 1700-tallet. Blandt andet blev gensidigheden betonet med pi-
etismens fremhævning af den troendes mulighed for at skabe et kristent og Gud 
velbehageligt samfund i det dennesidige gennem kærlighed og lydighed. Det er 
blandt andet årsagen til, at Pontoppidan rykkede Trestandslærens øvrighedslære 
direkte op i forklaringen af det jerde bud, samt årsagen til at der eksplicit i forkla-
ringen af regeringsstanden tales om undersåtterne, som øvrighedens børn. Børn 
som forældrene havde pligt til at opdrage i den rette kristne tro og – tilføjede pi-
etismen – den rette kristne levevis.46

ØVRIGHEDENS PLIGTER
Nyere forskning i den danske adels ligprædikener har vist, at der eksisterede en 
form for ideologisk konsensus blandt den danske godsejerstand om hvilke kon-
fessionelle pligter, som øvrigheden havde overfor deres underordnede i den dan-
ske konfession. Standsorienterede pligter som var grundlaget for øvrighedens 
autoritet, og som i udgangspunktet var ua hængige af køn.47 

De ire øvrighedspligter bestod af 1) Retfærdighed: Som nævnt ovenfor havde 
godsejeren en række magtbeføjelser over for beboerne på deres gods. Derfor blev 

43 Luther: Den Store Katekismus, 73.
44 Hofman: Samlinger, bd. 6, 188 (Gabel).
45 Koefoed: “Authorities who Care”, 434-453; Jakobsen: “The Burden of the Highborn”, 241-

260.
46 Stopa: ”Den kristne opdragelse i 1700-tallets Danmark”, 117-133.
47 Jakobsen: Adel mellem Gud og folk, 128-131.
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det igen og igen pointeret, at øvrigheden skulle være retfærdig, overholde loven, 
være ubestikkelig og på den fattiges side. 2) Religiøs understøttelse: Øvrigheden 
skulle støtte konfessionen i det lokale sogn, blandt andet ved at sikre sig at kirken 
blev vedligeholdt og gejstligheden understøttet økonomisk. 3) Understøttelse af 
uddannelsesvæsnet: Det blev forventet, at øvrigheden støttede både det lokale og 
regionale uddannelsesvæsen ved eksempelvis at oprette sogneskoler, sådan som 
Gabel og Schult havde gjorde det i Diernæs. Og 4) Socialhjælp: Øvrigheden havde 
pligt til at hjælpe de svageste på deres gods – eksempelvis ved at donere mad eller 
pengegaver til områdets fattige, oprette stiftelser eller bygge fattighuse.48 Derud-
over eksisterede en række mere standsspeci ikke forventninger, eksempelvis at 
godsejerstanden var veluddannet og for mændenes vedkommende deltog i stats-
administrationen eller militæret. Bagved de her nævnte øvrighedspligter ligger 
en magtteoretisk forståelse om, at hvis man ikke opfyldte de forventninger, som 
der var til øvrigheden, var man ikke en legitim magthaver.49

Læser man dermed forventningerne til godsejernes handlinger med et blik på 
autoriteternes forpligtelser – i stedet for blot autoriteternes rettigheder – bliver 
det muligt at se antydningen af et mere dynamisk magtforhold mellem godsejere 
og godsets beboere. Eksempelvis nævnes det eksplicit i halvdelen af de undersøg-
te hospitalsfundatser, at hovedårsagen til at oprette et godshospital bundede i, at 
man anså det for en kristen forpligtelse at hjælpe godsets fattige.50

For eksempel skrev Christian Sehested og Charlotte Amalia Gersdorff i de-
res fundats fra 1722 om hospitalet i Otterup sogn, at de havde oprettet hospita-
let med en ”Christelig og velmeent Intention” og afsluttede med at takke Gud, da 
”ald menneskelig Anstalt, Tilsyn og Møye” var forgæves og formålsløst uden den 
”Allerhøyeste Guds Naade og Bistand”.51 Karen Brahe oprettede i 1728 en fundats 
for et hospital i Svanninge sogn, og ifølge hende var det efter Guds befaling, at 
hun ved oprettelse af hospitalet hjalp sine fattige, skrøbelige og sengeliggende 
medkristne.52 Barbara Steensen skrev i sin fundats fra 1735 for et hospital i Søby 
sogn, at det var hendes ”Christendoms Pligt, og af Kiæerlighed til de arme og nød-
lidende Mennesker her i Kirke-Søebye-Sogn”, der var årsag til, at hun lod opføre 
et hospital, hvor ire fattige kunne få ophold.53 Og da Godske Hans von Brugmann 
oprettede en hospitalsfundats i 1736, var det på grund af hans ”Taknemmelighed 

48 Jakobsen: Adel mellem Gud og folk, 133-284.
49 Jakobsen: Adel mellem Gud og folk, 104-131.
50 Hofman: Samlinger, bd. 5, 188f (Gabel); Hofman: Samlinger, bd. 6, 565 (Sehested og Gers-

dorff); Hofman: Samlinger, bd. 5, 88 (Scheel); Hofman: Samlinger, bd. 6, 541 (Scheel og 
Urne); Hofman: Samlinger, bd. 5, 200 (Brahe); Hofman: Samlinger, bd. 6, 376 (Steensen); Hof-
man: Samlinger, bd. 6, 288 (Brugmann); Hofman: Samlinger, bd. 6, 290 (Levetzau); Hofman: 
Samlinger, bd. 5, 12 (Kaas og Kuhla); Hofman: Samlinger, bd. 6, 358 (Devitz); Hofman: Sam-
linger, bd. 6, 556f, 565 (Gersdorff); Hofman: Samlinger, bd. 6, 370f (Stock leth).

51 Hofman: Samlinger, bd. 6, 246 (Sehested og Gersdorff).
52 Hofman: Samlinger, bd. 5, 200 (Brahe).
53 Hofman: Samlinger, bd. 6, 376 (Steensen).
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imod Gud, for hans mangfoldige Rige og runde Velsignelser”, at han kom de ”nød-
lidende Christne til Hielp og Undsætning i deres Armod” for dermed at stifte to 
hospitaler i henholdsvis Munkebo og Seden sogn.54

Det er her bemærkelsesværdigt, at godsejerne ikke argumenterer for at have 
oprettet hospitaler med, at de var autoriteter og derfor havde en pligt som em-
bedsmænd i staten til at udføre kongens lov. Derimod var det centrale argument, 
at de som kristne havde en religiøs pligt at hjælpe deres medkristne, som de så 
senere i fundatsen nærmere de inerede, hvem var. Det var ikke deres forbindelse 
til den enevældige konge, som ifølge fundatserne var årsagen til hospitalsopret-
telserne, men derimod deres forhold til selveste Gud. Den enevældige konge var 
ude af ligningen.55

På den måde var baggrunden for oprettelsen af godshospitalerne ikke blot, 
at godsejerne ”ikke kun tænkte på en kortsigtet gevinst”56, men også på at have 

54 Hofman: Samlinger, bd. 6, 288 (Brugmann).
55 For mere om godsejernes forhold til godsets beboere og Gud, se Jakobsen: Adel mellem Gud 

og folk, 133-284.
56 Johansen og Kolstrup: ”Dansk fattiglovgivning indtil 1803”, 163.

Godshospitalet i Otterup oprettet i 1722 af Christian Sehested og Charlotte Ama-
lie Gersdorff. Hospitalet blev opført nær kirken i grundmur og ik navnet Frelse-
rens Hospital. På hospitalet var der plads otte fattige, to og to i hvert kammer med 
mænd og kvinder for sig. Derudover var der køkken, loft og have, hvor beboerne 
kunne dyrke kål og andre køkkenurter. Foto af Søren Broberg Knudsen.
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en stabil arbejdsstyrke, sådan som Hans Chr. Johansen og Søren Kolstrup fra et 
økonomisk perspektiv argumenterer for i første bind af Dansk Velfærdshistorie fra 
2010.57 Og det var heller ikke blot for at opfylde enevældens fattigforordninger, 
der i Danske Lov påbød, at der blev oprettet fattighuse i hvert sogn, sådan som det 
er Bente Dahl Hansens konklusion i det eneste andet studie over danske godsho-
spitaler fra 1984.58 Godsejerne oprettede også godshospitaler, fordi det blev an-
set som en del af deres forpligtelser som kristen autoritet i det verdslige samfund. 
En forpligtelse, som hvis den ikke blev ret udført, potentielt kunne stille den en-
kelte godsejer i et dårligt forhold til selveste Gud. Det betød ikke, at de her under-
søgte godsejere udelukkende oprettede hospitaler på deres godser for at opfyl-
de kristne øvrighedspligter – økonomiske og juridiske årsager har ganske givet 
også spillet en rolle. Men det betød, at det var det luthersk-kristne verdensbillede 
– den lutherske sociallære – som godsejerne indskrev sig i, og positionerede sig 
i forhold til, i fundatserne. Et verdensbillede som muligvis var blevet forstærket 
af pietismens personlige gudsforhold, men som trak lange tråde ind i den luther-
ske sociallære.

DET PATRIMONIALE HERSKABS FATTIGE
Godsejernes forpligtelser over for fattige begrænsede sig til deres gods og even-
tuelle sogne, hvor de havde fæstegods. Det var den gruppe mennesker, som gods-
ejeren var øvrighed for og derfor dem, hvis verdslige og spirituelle velfærd, ved-
kommende havde ansvaret for. Det var dog langtfra alle, der blev betragtet som 
værdigt fattige og dermed individer, som kunne forvente at modtage øvrighedens 
sociale ansvar. Derudover var der rent praktiske begrænsninger for, hvor mange 
der var plads til i hvert hospital, samt hvad der var udlagt af renter til faste almis-
ser. Hospitalerne blev opført ved landsbykirkerne – i nogle tilfælde i tidligere kir-
kelader, som der ikke længere var brug for, i andre tilfælde i bygninger opført til 
formålet. Godsejerne havde udlagt en kapital, hvis renter skulle dække både en 
almisse til de fattige beboere samt vedligeholdelse af hospitalet. Denne almisse 
skulle hospitalets fattige modtage på forudbestemte tidspunkter, som det var an-
ført i den enkelte fundats. Almissen bestod af penge, men også gerne af naturalier 
såsom korn eller brændsel. Ofte var der endvidere anlagt en have ved hospitalet, 
hvor de fattige kunne dyrke grøntsager.

Ifølge godshospitalernes fundatser var det ikke hvem som helst, der kunne få 
ophold i de opførte hospitaler. Godsejerne havde godt nok pligt til at sørge for de-
res underordnedes velfærd, men kun for værdigt trængende. Og at være gammel, 
svag eller syg var i sig selv ikke nok til at blive anset for at være værdigt trængen-
de. Godsejerne havde kun pligt til at hjælpe værdige, kristne trængende. 

57 Johansen og Kolstrup: ”Dansk fattiglovgivning indtil 1803”, 163.
58 Hansen: Betler eller almisselem, 154-162; Danske Lov: Anden bog, 22. kapitel, art. 75.
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I Godske Hans von Brugmanns fundats fra 1736 for hospitalerne Munkebo og 
Seden blev værdigt trængende de ineret som de mest nødlidende, men dog kun 
dem, som havde levet en kristelig og uberygtet livsførelse.59 Hvad det indebar, ses 
i Margretha von Levetzaus fundats fra samme år. Heri skrev hun, at godsets eje-
re kun måtte indsætte ”rette Almisse-Lemmer”, som ikke var kommet i nød ”ved 
Drukkenskab eller anden Liderlighed”. I stedet var hendes hospital for de fattige, 
der i deres fattigdom førte et ”Christeligt, Gudeligt og skikkeligt Levnet”.60 Ret-
te almisselemmer var dermed de fattige, som ikke udførte handlinger, der blev 
anset for at være ukristelige. Derfor kunne man selv være skyld i sin fattigdom 
gennem ukristelig opførsel, ligesom fattigdom kunne være selvforskyldt ved le-
diggang. I begge tilfælde var sådanne fattige ifølge fundatserne ikke at betragte 
som en del af godsejernes patrimoniale forpligtelser. En betragtning, som lug-
tede med tidens syn på fattige. I enkelte fundatser var det oven i købet nødven-
digt at føre bevis for at have ført et godt, kristent liv ved at kunne fremvise gode 
skudsmål fra den pågældendes præst.61

Forventningen om en bestemt adfærd fortsatte, efter at de fattige havde fået 
ophold i hospitalerne. Ni af hospitalsfundatserne havde helt konkrete regelsæt 
for opførsel for de fattige, der havde fået ophold.62 Christian Stock leth skrev i sin 
fundats, at beboere var forpligtede til at ”efterleve det gode Skudsmaal, som fulg-
te dem derind” og leve et roligt, kristeligt og alvorligt liv.63 Levede beboerne ikke 
op til det og i stedet levede et liv i drukkenskab og med skænderier eller slagsmål, 
skulle godsejeren og sognepræsten fratage de fattige deres ugentlige almisse, der 
i stedet skulle lægges i hospitalets fattigkasse. Sådan en forargelig og usømmelig 
opførsel kunne i sidste instans resultere i forvisning fra hospitalet og sognet.64 I 
Erich Scheels fundats fra 1722 samt i den, han skrev sammen med Sigwart Urne 
tre år senere, stod der, at de fattige beboere skulle leve i enighed og fordragelig-
hed samt føre et kristeligt liv. Ved uskikkelig opførsel gjorde de sig ”denne Almis-
se uværdig” og skulle i så fald kunne smides ud af godsejerne.65 

Uskikkelig opførsel kunne ifølge Christian Sehested og Charlotte Amalia Gers-
dorffs fundats fra 1722 samt i sidstnævntes egen fundats fra 1742 være druk-

59 Hofman: Samlinger, bd. 6, 289 (Brugmann).
60 Hofman: Samlinger, bd. 6, 293 (Levetzau).
61 Det var tilfældet i Erich Scheels og Sigwart Urnes fundats fra 1725 og Christian Christian 

Stock leths fundats fra først i 1700-tallet. Se Hofman: Samlinger, bd. 6, 543 (Scheel & Urne); 
Hofman: Samlinger, bd. 6, 369 (Stock leth).

62 Hofman: Samlinger, bd. 6, 244 (Sehested og Gersdorff 1722); Hofman: Samlinger, bd. 5, 88f 
(Scheel); Hofman: Samlinger, bd. 6, 543 (Scheel og Urne); Hofman: Samlinger, bd. 5, 202f 
(Brahe); Hofman: Samlinger, bd. 6, 293 (Levetzau); Hofman: Samlinger, bd. 5, 15 (Kaas og 
Kuhla); Hofman: Samlinger, bd. 6, 360 (Devitz). Hofman: Samlinger, bd. 6, 563 (Gersdorff); 
Hofman: Samlinger, bd. 6, 371 (Stock leth).

63 Hofman: Samlinger, bd. 6, 371 (Stock leth).
64 Hofman: Samlinger, bd. 6, 371 (Stock leth).
65 Hofman: Samlinger, bd. 5, 89 (Scheel); Hofman: Samlinger, bd. 6, 543 (Scheel og Urne).
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kenskab, skænderi, slagsmål, sværgen og banden. Sådan adfærd kunne også i de-
res hospital føre til udvisning.66 Ifølge Frantz Joachim Devitz skulle sognepræsten 
føre tilsyn med hospitalet, så beboerne ikke foretog sig noget, der stred imod ”Ær-
barhed, og kunde være til Forargelse.” Beboerne i samme hospital måtte ikke hol-
de samling til drikkeri, spille om penge eller på anden måde opføre sig uskikke-
ligt. Opførte de sig alligevel uskikkeligt med sådanne ”Laster eller Løsagtighed”, 
skulle de advares op til tre gange. Ændrede de ikke adfærd, skulle de forvises 
fra hospitalet.67 Godsejeren skulle derved sikre, at det kun var værdigt kristne, 
som tog ophold i hospitalet. Var man udenfor det kristne fællesskab, var man også 
uden for godsejerens forpligtelser som øvrighed.

GODSEJERNE SOM FORÆLDRE
Godsejeren var som forælder for sine underordnede og i særlig grad de underord-
nede, som var direkte under godsejernes forsørgelse. Og en forælder sørgede ikke 
blot for sine børns verdslige forhold, men også for deres spirituelle velbe indende. 
Derfor var et centralt element i hospitalsfundatserne, at godsejerne ikke blot sør-
gede for kost og logi, men også opdrog i tro og lære.

Forældreforholdet var beskrevet i Luthers hustavle, som fandtes i hans kate-
kismer og som senere blev inkorporeret i Pontoppidans gennemgang af det jerde 
bud. Her blev det blandt andet betonet, at det var en husbonds pligt at tugte, op-
drage, undervise og forhøre sine husstandsmedlemmer i den kristne lære.68 Dette 
var ikke blot et ansvar, men en religiøs pligt, som hvis den ikke blev udført, po-
tentielt kunne ”nedkalde Guds vrede”.69 En husbonds pligt overfor sin husstand 
dækkede dermed ikke kun over at yde verdslig velfærd, men indeholdt ligeledes 
et spirituelt aspekt.

Godsejernes forsøg på at regulere adfærden i hospitalerne kan ses i relation 
til dette. Eksempelvis var det et krav i Karen Brahes fundats fra 1728, at de fat-
tige hospitalsbeboere førte et ”gudfrygtigt, christeligt og forligeligt Levnet”. Hvis 
beboerne ikke opfyldte dette krav, skulle de straffes, hvis ”nogen af dem usøm-
melige og uskikkelig sig forholdte, med Eeder, Banden, Uforligelighed eller slig 
Ondskab”.70 Den uacceptable opførsel, som blev forbudt i fundatsen, stod dermed 
i modsætning til det gode, kristne liv. Dette var også tilfældet i Margretha von Le-
vetzaus fundats fra 1736, hvor fattige, der havde levet et liv i ”Drukkenskab eller 
anden Liderlighed”, blev beskrevet i modsætning til de ”rette Almisse-Lemmer”. 
De rette fattige var i stedet gamle og svage fattige, der i deres nød og fattigdom 

66 Hofman: Samlinger, bd. 6, 244 (Sehested og Gersdorff). Hofman: Samlinger, bd. 6, 563 (Gers-
dorff).

67 Hofman: Samlinger, bd. 6, 359f (Devitz).
68 Appel: Læsning og bogmarked, 131; Luther: Den Store Katekismus, 33.
69 Luther: Den Store Katekismus, 73f.
70 Hofman: Samlinger, bd. 5, 202f (Brahe).
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førte et ”Christeligt, Gudeligt og skikkeligt Levnet”.71 Der var dermed et klart 
modsætningsforhold mellem acceptable, kristelige handlinger og det, der blev op-
fattet som amoralsk og ukristelig opførsel. Det var godsejernes pligt at sikre sig, 
at hospitalslemmerne levede et fromt, kristeligt liv, mens de var på det patrimo-
niale herskabs hospital. 

Udover selve hospitalslemmernes opførsel i hverdagen, havde en række fun-
datser også speci ikke krav til kirkegang, morgen- og aftenbøn for beboerne.72 
I Karen Brahes fundats skulle beboerne ”søge Guds Huus alle Søn- og Prædike-
Dage”, med mindre helbredet forhindrede det. Derudover skulle de være til ste-
de, når der hver morgen og aften blev holdt bøn og sang af skolemesteren til den 

71 Hofman: Samlinger, bd. 6, 293 (Levetzau).
72 Hofman: Samlinger, bd. 5, 190 (Gabel); Hofman: Samlinger, bd. 6, 240 (Sehested og Gers-

dorff); Hofman: Samlinger, bd. 5, 202f (Brahe); Hofman: Samlinger, bd. 6, 293 (Levetzau); 
Hofman: Samlinger, bd. 5, 13, 15 (Kaas og Kuhla); Hofman: Samlinger, bd. 6, 359f (Devitz); 
Hofman: Samlinger, bd. 6, 559f (Gersdorff).

En adelsmand giver almisse til en fattig tigger. Maleri formentligt fra en pengeblok 
fra Skt. Laurentii Kirke i Kerteminde. Foto af Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.
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skole, som var oprettet ved siden af hospitalet.73 Forsømmelse herfra skulle straf-
fes på samme vis som anden uacceptabel opførsel og kunne ende med udvisning 
fra hospitalet.74 Mest dybtgående var fundatserne oprettet i 1722 og 1742 af først 
ægteparret Christian Sehested og Charlotte Amalia Gersdorff og sidenhen sidst-
nævnte som enke. I begge fundatser var der helt klare retningslinjer for, hvad der 
skulle bedes for og hvilke slags salmer, der skulle synges til hvilke tidspunkter 
på året.75 For beboerne i Margretha von Levetzaus hospital var det kun accepta-
belt at blive væk fra kirke ved sygdom eller andre uomgængelige omstændighe-
der. Blev nogle fattige alligevel væk, skulle de trækkes to mark fra deres almisse.76 
Undlod de fortsat at gå i kirke, skulle de miste det dobbelte, som i øvrigt skulle 
gives til hospitalets mere lydige og nødlidende beboere. Derudover skulle bebo-
erne ”alvorligen og litteligen frygte og tiene Gud, med Bøn og Taksigelse i deres 
Kammer”.77  Fundatsernes retningslinjer havde dermed som intention at sikre ho-
spitalslemmernes acceptable, kristelige adfærd og kan ses som godsejernes måde 
at opfylde den luthersk-kristne forældrepligt på.

Herskabets ansvar for fattiglemmernes opførsel står tydeligst frem i fundat-
serne fra 1700-tallet, hvor også de leste fundatser er overleveret fra.78 Ud fra 
et forvaltningshistorisk syn kan baggrunden for det store antal fundatser samt 
fundatsernes øgede fokus på styring af de fattiges dagligdag skyldes et godsejer-
ligt ønske om at opfylde fattiglovgivningen. Et kulturhistorisk syn vil dog tilføje, 
at både antallet af hospitalsfundatser samt fundatsernes ofte minutiøse gennem-
gang af fattiglemmernes opførsel, var i tråd med konfessionens betoning af den 
lutherske sociallæres gensidighed mellem autoriteter og underordnede. En gen-
sidighed, som kun blev forstærket af pietismens fremhævning af autoriteternes 
pligt til at vække befolkningens rette levevis. For kun derigennem ville det være 
muligt at skabe et kristent og Gud velbehageligt samfund i det dennesidige.79

Godshospitalernes fundatser afspejlede dermed ikke blot, at godsejerne for-
valtede et offentligt ansvar for at løse samfundets fattigdomsproblem, men også 
at det var en religiøs forpligtelse, som den legitime, kristne øvrighed havde an-
svar for at tage på sig. En forpligtelse, som ikke kun gjaldt om at forsørge sam-
fundets svageste, men i vid udstrækning også handlede om at opdrage og styrke 

73 Karen Brahe skrev i sin fundats, at hospitalet var opført ved Svanninge skole. Se Hofman: 
Samlinger, bd. 5, 200 (Brahe). Skolen var ligesom hospitalet opført af hende i 1728. Se fun-
dats for skolen Hofman: Samlinger, bd. 5, 194 (Brahe).

74 Hofman: Samlinger, bd. 5, 202f (Brahe).
75 Hofman: Samlinger, bd. 6, 240f (Sehested og Gersdorff); Hofman: Samlinger, bd. 6, 559f 

(Gersdorff).
76 I Margretha von Levetzaus hospital skulle de fattige beboere ugentligt modtage 1 mark og 

8 skilling. Derudover skulle hvert kammer, hvori der var plads til to personer, årligt modta-
ge 1 rigsdaler til brænde. Se Hofman: Samlinger, bd. 6, 291f (Levetzau).

77 Hofman: Samlinger, bd. 6, 293 (Levetzau).
78 Knudsen: Godgørende godsejere, 45-46.
79 Stopa: ”Den kristne opdragelse i 1700-tallets Danmark”, 117-133.
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Figur 1: Oversigt over hospitalsfundatser
Num-
mer

Stifter År Gods Sogn Kapital

1 Præben Brahe 1687 Hvedholm Horne Ingen kapital. 
Naturalier fra 
årlig landgilde 
fra syv gårde 
og gods i Hor-
ne sogn.

2 Peter Luxdorph og Anne 
Margrethe Helverschouf

1693 Fjællebro Herringe 200 rigsdaler

3 Ermegaard Sophie Gabel 1706 Holstens-
hus

Diernæs 300 rigsdaler

4 Erich Scheel 1722 Arreskov Tved 1000 rigsdaler
5 Christian Sehested

Charlotte Amalia Gersdorff
1722 Nislevgård Otterup 2500 rigsdaler

6 Erich Scheel
Sigwart Urne

1725 Juulskov Refsvin-
dinge

1000 rigsdaler

7 Karen Brahe 1728 Østrupgård Svanninge 900 rigsdaler
8 Alleta Margretha de Dorn 1730 Margård Søndersø 200 rigsdaler
9 Barbara Steensen 1735 Skovgårde Søby 400 slettedaler
10 Godske Hans von 

Brugmann
1736 Østergård Munkebo 

og Seden 
(to hospi-
taler)

4000 rigsdaler

11 Margretha von Levetzau 1736 Lundsgård Revninge 2100 rigsdaler
12 Henrik Bielke Kaas

Anna Vind von der Kuhla
1737 Boltinggård Ringe 480 rigsdaler

13 Frantz Joachim von Devitz 1717/
173980

Hagenskov Sønderby 1000 rigsdaler

14 Charlotte Amalia Gersdorff 1742 Ravnholt Herrested 1250 rigsdaler
15 Anna Margaretha Wullf 1743 Ørbæklun-

de
Ørbæk 200 rigsdaler

16 Frøken Cathrine Öhlegaard 
von Holstein

1745 Holstens-
hus

Diernæs 200 rigsdaler

17 Peder Friderichsen 1745 Margård Søndersø 500 rigsdaler
18 Frederik Sekman 1747 Juulskov Refsvin-

dinge
500 rigsdaler

19 Christian Stockfl eth 1725-
175081

Brahes-
holm

Vedtofte 1060 slette-
daler

20 Frøken Cathrine Öhlegaard 
von Holstein

1753 Fjællebro Herringe 100 rigsdaler

80 Fundats baseret på testamente fra 1717, men hospitalet først endeligt realiseret og opført i 
1739.

81 Christian Stock leths hospitalsfundats er ikke dateret, men han oprettede det under Bra-
hesholm gods, som han ejede i årene 1725-1750. Se Nielsen m. l.: Danske Slotte og Herregår-
de, 490.
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denne gruppes fromhed, fordi den var en central del af den lutherske øvrigheds 
religiøse ansvar. Godsbeboernes lydighed mod godsejeren i det tidligt moder-
ne Danmark var dermed bundet op på en gensidighed mellem øvrigheden og de 
underordnede. Bønderne ærede og adlød godsejerne, som var de deres gudsud-
valgte forældre, og godsejeren opdrog bøndernes verdslige og spirituelle velfærd, 
som var de deres gudspligtige børn.

KONKLUSION: GODSEJEREN SOM LUTHERSK ØVRIGHED
Vi har i det ovenstående vist, at godshospitaler udgjorde en væsentlig del af den 
landbaserede fattighjælp i første halvdel af 1700-tallet, samt at de indgik i den 
samlede fattighjælp, der var reguleret ved lov. Oprettelsen af godshospitalerne 
bundede i lere forhold, som ikke blot begrænsede sig til godsets funktion som 
forvaltningsenhed og aktør i udførelsen af enevældens fattiglovgivning i lokal-
området. Et af disse forhold var et godsejerligt forsøg på ideologisk at opfylde en 
række religiøse forpligtelser. Forpligtelser, der bundende i den luthersk-kristne 
konfession, som dominerede det tidligt moderne Danmark indtil i al fald midten 
af 1700-tallet. At støtte fattige var ikke blot en måde at skabe legitimitet på i for-
hold til godset og godsejernes magt i lokalområdet, men i lige så høj grad en kri-
sten forpligtelse. En forpligtelse, som i sidste ende kunne påvirke den enkelte 
godsejers forhold til selveste Gud.

De fynske godshospitalsfundatser vidner endvidere om en godsejerstand, 
som i al fald ideologisk søgte at indskrive sig i den lutherske konfessions social- 
og øvrighedslære. En lære, der var en dominerende forståelsesramme fra refor-
mationen og til langt ind i 1700-tallet. Øvrigheden var gudssanktionerede magt-
havere i det jordiske, men samtidig havde den en række gensidige forpligtelser 
over for dens underordnede. En af disse var fattighjælp. Det var dog ikke nok for 
en godsejer blot at sørge for de fattiges verdslige underhold. Også de fattiges reli-
giøse velfærd måtte understøttes og styrkes, hvilket blev gjort ved skrappe regler 
for daglig andagt, moralsk korrekt opførsel samt ikke mindst regler for, hvordan 
man skulle have opført sig før hospitalsopholdet. Det var godsejerens pligt som 
luthersk-kristen autoritet i det tidligt moderne Danmark. En autoritet, der ikke 
blot byggede på ret og lydighed, men i lige så høj grad på forpligtelser og gensidig-
hed. Særligt det sidste var hvad der kendetegnede en luthersk øvrighed.
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ABSTRACT (EN)
The Alms of the Noble. The Nobility, Rights, Duties and Poorhouses on 
Funen in the First Half of the 18th Century

The article examines the large number of poorhouses on Funen manor estates in 
the irst half of the 18th century. The study shows that all poorhouses were fund-
ed and maintained by estate owners, making the estates central to the land-based 
poverty relief in the 18th century. Previous research on the subject has been lim-
ited to a national legislative or Copenhagen-centered perspective, but in the ar-
ticle we show that it is also possible to study the rural relief system. This system 
was dominated by the estate owners and their responsibility towards the poor 
living in the villages belonging to the estates. By examining the founding char-
ters of the poorhouses, it is clear that poor relief was a central framework in the 
landowners’ role as legitimate Lutheran authorities. Taking care of one’s subor-
dinates was, in a Lutheran perspective, a Christian obligation that ultimately af-
fected the individual estate owner’s relationship with God. Thus, the owners had 
power over their subordinates, but at the same time a duty to take care of the es-
tate’s residents. In that perspective, the estate owners possessed not only rights 
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as rulers – as previous research has emphasized – but also obligations and reci-
procity as legitimate Christian authorities. 



MANDLIG SKØNHED 
DE FØRSTE DANSKE SKØNHEDSKONKURRENCER 

  H A NS B ON DE

Den krumme Ryg må rettes - ja,

og Musklens Væv må lettes - ja,

og Sidde-Fedtet lettes - ja,

og Huden grundig tvættes - ja,...

Da bli’r vi selv et Glyptotek

af mandig skønne Former fuldt;...1

I starten af 1900-tallet udvikler der sig en modebølge blandt unge danske sports-
mænd, der vil skabe sig en lot krop, en higen, der også udtrykkes i ovenstående 
digt fra 1884 af den danske digter og forfatter Holger Drachmann (1846-1908).

Målet er at ”skabe levende Statuer, der ved Skønhed og Kraft i Holdning og Be-
vægelser” kan ”smykke vore Gader og højne vort Folks Fremtræden.”2 Dette sker 
fremfor alt via ”Dansk Atlet-Unions (DAU) Konkurrencer for smuk Legemsbyg-
ning”, der a holdes fra 1902-1917. Disse konkurrencer umiddelbart efter år 1900, 
hvor deltagerne er helt nøgne, er i samtiden ikke ukontroversielle, for som vi skal 
se, foregår der dels en kamp om fysiske idealer mellem kropsarbejdere og middel-
klassemænd, dels vakler pressen mellem snart at se konkurrencerne som frigø-
rende, snart som for meget af et kødmarked. 

Formingen af krop, gestikulation og mimik til skønhed er væsentlige i ska-
belsen af det tidligt moderne samfunds relativt stabile kategorier for maskulint 
og feminint og for de forskellige samfundsklassers positionering og gensidige in-
spiration. Dertil kommer, at de danske skønhedskonkurrencer for mænd er for-
bundet med en voksende social bevægelse, idrætsbevægelsen, og spidsformule-
rer centrale værdier herfra. 

Inden for kvinde-/kønsforskningen og kulturhistorisk forskning har i der i 
mange årtier været en interesse for at afdække den kvindelige skønhedskultur, 
hvorimod dyrkelsen af mandlig skønhed i vid udstrækning er blevet overset.3 In-
den for forskningen i mode er der også en bred enighed om vigtigheden af skøn-
hedsdyrkelsen, der kan bibringe meget til forståelsen af kategorier som køn, klas-
se, etnicitet og seksualitet. Men igen er det i hovedsagen den kvindelige mode, der 
i fokus. 

1 Idræt, december 1884. 
2 Meyer: Idrætsbogen, 3.
3 Der indes dog undtagelser som Deslandes: The Male Body og Davis m. l.: Hunks. 
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Skønhedskonkurrencerne letter sig ind i en stærk dyrkelse af ungdom, sund-
hed, nøgenhed og krop omkring år 1900. Der er i tiden et skrig efter at vriste sig fri 
af victorianismens indespærring af kroppen i beklædning og indespærrede rum 
til undervisning og arbejdsliv.4 Den maskuline nøgenkult i den brede billedkultur 
frem til Første Verdenskrig er grundigt udforsket for Sveriges vedkommende.5 Her 
bryder den sunde, stærke, nøgne krop igennem inden for kunst, lægebøger, billed-
blade og sundhedsskrifter. Alt tyder på, at noget lignende er på spil i den danske 
kontekst, hvor vi dog fortsat mangler den brede undersøgelse af fænomenet. 

Skønhedskonkurrencerne kan også ses som en reaktion på den udbredte angst 
for degeneration. I årtierne før år 1900 er der en udbredt angst for, at menneske-
heden skal degenerere, ikke mindst på grund af de velhavende klassers umåde-
holdne spisning, deres nervesygdomme og underklassens fattigdom og sammen-
klumpning i byernes lejekaserner uden adgang til lys, luft og sanitære faciliteter.6 

Den mandlige atlet dyrkes ikke alene i skønhedskonkurrencer, men også i 
kunsten, hvilket vidner om en mere bred inkulturel interesse for den atletiske 
mandekrop. I Danmark dyrkes den nøgne krop – og herunder ikke mindst dren-
ge- og mandekroppen – i høj grad efter år 1900 i den såkaldt vitalistiske kunst, 
der priser udendørslivets velsignelser.7

Efter år 1900 kommer den nøgne mandekrop på mode både inden for sportsbevæ-
gelse og kunst, der ofte bruger sportsfolk som modeller. 
Vilhelm Tetens, Aften, 1905. Københavns Museum.

4 Bonde: Sundhedsapostlen, 67-110. 
5 Steorn: Nakna män; Vassenden, Norsk vitalisme.
6 For en tidlig samtidig kilde, se: Pontoppidan, Neurasthenien. Se også Møller: ”Nervøsitetens 

tidsalder” og Leicht: Bastionen. 
7 Hvidberg-Hansen og Oelsner (red.): The Spirit of Vitalism.



50

Den stærke atlet dyrkes ikke mindst i billedhuggerkunsten. Det hænger sand-
synligvis dels sammen med de hårde materialers evne til at legemliggøre de stær-
ke mænds substans og tyngde, dels med den tredimensionelle gengivelses evne 
til at skabe dybde og volumen til forskel fra maleriet, der trods linearperspekti-
vet ikke kan skabe den samme fornemmelse af materialitet som en statue.  Dertil 
kommer den antikke billedhuggerkunst, der udstillet i parker og på museer med 
samme tredimensionelle virkning har været til inspiration siden renæssancen. 

Den anerkendte engelske kunstner Frederick W. Pomeroy skaber i 1891 en 
berømt statuette af den berømte østrigsk-engelske stærke mand Sandow (1867-
1925). En kopi af den er i øvrigt fra 1977 blevet fast præmie til vinderne af nuti-
dens internationale Mr. Olympia-konkurrencer i bodybuilding.8 I begyndelsen af 
1900-tallet bliver deltagerne ved skønhedskonkurrencer for mænd ofte – og ikke 
mindst i Tyskland – anvendt af kunstnere som modeller.9 F.eks. i den tyske kunst-
ner Louis Tuaillons ”Herkules og det erymanthiske vildsvin” fra 1904. Det er den 
tyske ’stærke mand’ med kunstnernavnet Lionel Strongfort (1878 -1970), der har 
stået model, og som gennem sin overvældende fysik legemliggør forestillinger om 
antik guddommelig kraft og vælde. 

Den gængse forestilling om skønhedskonkurrencer er, at de er for kvinder. 
Men – som jeg vil vise i det følgende – var de første danske skønhedskonkurrencer 
faktisk for mænd – dog med kvinder som potentielle tilskuere. Selv i dag er disse 
konkurrencer så ukendte, at de end ikke omtales i den danske nationalencyklo-
pædi under opslaget ”Skønhedskonkurrence”.10

Umiddelbart efter år 1900 synes det endnu ikke de initivt afgjort, om mænd 
eller kvinder skal være det smukke køn, og der foregår en kamp mellem forskelli-
ge skønhedsidealer, baseret på forskellige klassers værdier. Med Første Verdens-
krig og det efterfølgende gennembrud for husmodersamfundet og dermed idealet 
om den mandlige eneforsørger kommer den kvindelige skønhed imidlertid for al-
vor i fokus. Men med vægt på ynde og en vis ensartethed frem for mændenes dyr-
kelse af spænding, kraft og dynamik i mere individuelle udtryksformer. 

Kildematerialet er i det følgende datidige aviser, idrætsblade og fotogra ier. 
Dertil kommer det indblik i det kvindelige begær, vi kan få via brevvekslingen 
mellem vinderen af skønhedskonkurrencen i 1903, J.P. Müller, og hans hustru. 

Temaet har indtil videre været negligeret, når der bortses fra mine under-
søgelser af de danske skønhedskonkurrencer.11 Hvad angår andre landes tidligt 
moderne mandlige skønhedskonkurrencer udgør David Chapmans forskning i 

8 Chapman: Sandow, 191. 
9 Wedemeyer-Kolwe: Der neue Mensch, 372f. 
10 https://denstoredanske.lex.dk/sk%C3%B8nhedskonkurrence#:~:text=Sk%C3%

B8nhedskonkurrencer%20a holdtes%20for%20begge%20k%C3%B8n,19%20
sk%C3%B8nheder%20var%20if%C3%B8rt%20aftentoilette. Citeret (26. marts 2021).

11 Se for eksempel Bonde: Sundhedsapostlen, 425-456. 
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Eugen Sandow og den oprindelige udvikling af bodybuilding et vigtigt bidrag.12 
Forskning har i øvrigt vist, at den mandlige og ikke den kvindelige skønhed var 
det centrale i det antikke Grækenland, hvor der da også var konkurrencer i mand-
lig skønhed ved de såkaldte euandria, hvor hold af unge mænd konkurrerede på 
skønhed, størrelse og styrke ”måske som en hyldest til mandigheden”.13

Hvad angår forskningen i de forskellige klassers kropsidealer inden for sport 
er temaet tidligere behandlet af mig. Inden for sporten viser der sig et kønsligt 
forskelsprincip ved, at kvinder helst skal undgå kraftfulde bevægelser og hår-
de spurter, mens mændene nedtoner elegante og kunstfærdige sportsgrene som 
fægtning, hestedressur, kunstskøjteløb, kunstcykling og kunstsvømning og går 
væk fra den elegante ranke ryg i ridning, cykling og roning.14 

I skandinavisk sammenhæng kan også nævnes Emma Pihl Skogs forskning, 
der dog hovedsagelig handler om tiden efter 1920. Hun viser, at det stærkt fysi-
ske arbejde ofte fører arbejdere ind i kraftsporten. Dens evne til styrkeudvikling 
anses som væsentlig for arbejdsmæssige færdigheder. Det bliver ofte beskrevet, 
hvordan talenter til kraftsporten bliver opdaget gennem de udbredte kraftprø-
ver, som de for morskabs skyld udfører i deres arbejde.15 

Hvor forskningen i mandlige skønhedskonkurrencer ikke har været i forsk-
ningens fokus, kan der derimod spores en stor interesse for kvindelige skønheds-
konkurrencer, der imidlertid ikke vil være hovedtemaet i nærværende artikel.  
Dog synes der overordnet at være et fokus på kraft i de mandlige konkurrencer 
og ynde i de kvindelige. Muskler vs. former og ansigtets skønhed.

Jeg ser ikke a priori skønhedskonkurrencer alene som udtryk for en objekti-
visering af deltagerne. Naturligvis fremstår deltagerne som objekter for andres 
blik, men de er samtidig også i en vis udstrækning med til at forme sig selv som 
subjekter. I hvilken grad der er tale om subjektivering eller objektivering kan kun 
blive afgjort ved at dykke ned i de konkrete skønhedskonkurrencer og herefter 
sammenligne dem med andre typer skønhedskonkurrencer.  

Hvis vi anskuer skønhedskonkurrencer som en form for ’kropsmode’, hvor 
ikke kun beklædningen eller dens fravær, men også selve moden i kropsform-
ning og kropssprog indgår, kan vi med modeforskeren Erik Hansen-Hansens ord 
konstatere, at den seksuelle attraktion kan anvendes som en ressource.16 Den bri-
tiske forsker Catherine Hakim har i samme spor med inspiration i Pierre Bour-
dieus begreb ”kulturel kapital” udviklet begrebet “erotisk kapital”, hvormed hun 
henviser til, hvordan menneskers erotiske magt har givet fordele i en lang række 
kulturer.17 

12 Chapman: Sandow, 131. 
13 Crowther: Male ‘Beauty’, 288. 
14 Bonde: Sundhedsapostlen, 325f.  
15 Skoog: Kraftkarlar.
16 Hansen-Hansen: Begær. 
17 Hakim: “Erotic Capital”, 499-518.
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Datidens gentleman omkring år 1900 bliver udfordret af sportens opkomst. 
Med historikeren Mikkel Venborg Pedersens ord: ”For den voksne, solide mand 
var et vist embonpoint et udtryk for borgerlig og standsmæssig soliditet”, men 
den slanke ungdommelige krop er på vej: ”i takt med at idrætskroppen alene skul-
le kunne stå distancen uden hjælp fra skrædderkunst blev idealet mere og mere 
stramt og krævende, i hvert fald for de yngre mænd, som det først og fremmest 
rettede sig imod.”18 Der sker altså i perioden fra 1900 til 1914 et ryk fra skrædder 
til træner som former af maskulinitet. 

Efter år 1900 foregår der en tydelig opdeling i, hvad der anses for kvindeligt 
og mandligt i takt med, at lere og lere mænd bliver udearbejdende forsørgere og 
lere og lere kvinder husmødre. En dyrkelse af forskelligheden vokser frem og 

betoner kvinders og mænds komplementære egenskaber. 
Forskelle på kønnene bliver set som en fordel og efterstræbelsesværdigt, og 

ikke som en ulempe, eller med kvindehistorikeren Bente Rosenbecks ord: ”Det 
moderne projekt bestod i, at kvinder blev tildelt en identitet og et område af til-
værelsen, hvor de oven i købet mentes at være bedre end mænd.”19  

I de bedrestillede lag bevæger tiden sig mod et sådant forskelsprincip, hvor 
mænd og kvinder indgår i meget forskellige roller som hhv. hovedforsørgere uden 
for hjemmet og husmødre i hjemmet, hvilket også bliver et – omend svært opnå-
eligt – ideal helt ind i arbejderklassen.

Samtidig igurerer der dog også en understrøm af lighedsdyrkelse, der be-
toner kvinders og mænds lighed og i særdeleshed kampen for kvinders adgang 
til de mandligt dominerede zoner inden for politik, erhvervsliv og kulturliv som 
f.eks. sporten. Et symbol på den ny moderkult er ”Mors Dag”, der dyrkes i Dan-
mark fra 1910.20 De tidlige feminister kæmper derimod for, at kvinder skal nå så 
langt ind på mandlige domæner som erhvervsliv og sport som muligt. En vigtig 
milepæl i denne kamp bliver, at kvindeatletik kommer på det olympiske program 
ved OL i Amsterdam i 1928.21 

MULIGE INSPIRATIONSKILDER FOR DE DANSKE SKØNHEDSKONKURRENCER
Hvad er inspirationen til de danske konkurrencer? Skønhedskonkurrencer for 
mænd griber om sig internationalt omkring år 1900. Der har i Frankrig fra 1892 
til 1922 været organiseret konkurrencer i bodybuilding ved den franske ”profes-
sor Desbonnet”. Det har i starten primært været lokale begivenheder, men i 1902 
etablerer Desbonnet i Paris den første konkurrence på nationalt niveau.22 

18 Pedersen: Den perfekte gentleman, 293.
19 Rosenbeck: Kroppens politik, 26.
20 Bonde: Sundhedsapostlen, 326. 
21 Trangbæk: Olympiske kvinder, 46f. 
22 Wedemeyer-Kolwe: Der neue Mensch, 365. 
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I Tyskland begynder man umiddelbart efter år 1900 med mange forskellige 
slags skønhedskonkurrencer. I mindre udstrækning bliver der arrangeret kon-
kurrencer for børn og kvinder, hvilket dog formentlig foregår uden offentlig ad-
gang, fordi deltagerne er helt nøgne. I 1901 dannes Verein für Körperkultur (VfK) 
i Berlin, og et par af medlemmerne udgiver fra marts 1901 det toneangivende 
tidsskrift Kraft und Schönheit. Blandt VfKs mest kendte arrangementer hører 
skønhedskonkurrencer for mænd, der foregår udendørs, opdelt i to vægtklasser 
og med krav om foreskrevne poseringer. Konkurrencerne forener VfK-bevægel-
sen med bodybuilderbevægelsen, og også vægtløfterklubber deltager. Som dom-
mere fungerer kendte personer fra kunst, kunsthistorie, antropologi og medi-
cin.23 I Østrig påbegyndes skønhedskonkurrencer for mænd i 1903.24 

I USA er sundhedsguruen Bernarr Mcfadden i 1903 og 1904 pengemanden bag 
de første amerikanske skønhedskonkurrencer både for mænd og for kvinder, der 
i hver deres kategori dyster om en favorabel pengesum på 1000 dollars.25

I Danmark er det DAU, der arrangerer konkurrencerne, og mange af de atle-
ter, der stiller op, dyrker østrigeren Sandows (1867-1925) vægttræningssystem. 
Sandows bodybuilding-konkurrencer i London i september 1901 har uden tvivl 
inspireret til etableringen af de danske konkurrencer året efter.

I 1904 kickstarter den danske elitesportsmand J.P. Müller den første verdens-
omspændende motionsbølge med sin bog om hjemmegymnastik, Mit System, der 
efterfølgende udgives på 26 sprog i 1 ½ million eksemplarer.26 I takt med Müllers 
verdensberømmelse skal Sandow blive hans hovedrival på den internationale 
kropskulturs område. Sandow er nærmest en datidens Arnold Schwarzenegger. 
Ligesom Sandow fra 1890 gør karriere i verdens daværende metropol, London, 
tager Schwarzenegger i 1968 til den nye globale metropol, New York. Müller gør 
Sandow kunsten efter ved som lykkeridder i 1912 at gøre karriere i London, hvor 
han konkurrerer om det samme klientel som Sandow i sin itnesshal. 

Det banebrydende hos Sandow er, at han i modsætning til mange andre stær-
ke mænd i 1890’erne udvikler vægttræningens æstetiske side, så det i højere grad 
bliver det muskuløse udseende, der er i centrum end evnen til at løfte og støde 
tunge ting. På den baggrund oplever Sandow i USA en voksende popularitet alle-
rede i 1890’erne. Hvor Sandow hermed lægger grundstenen til den moderne bo-
dybuilding, der har den muskuløse krops over lade som fokus, kommer Müller 
med Mit System til at lægge grunden til den moderne itness som massebevægel-
se, hvor ud over skønheden også sundheden og kroppens stofskifte er i centrum.

For Müller indbefatter en omfattende transformation af menneskelegemet an-
det end stærke muskler. De bliver for ham blændværk, hvis de bliver hovedmålet. 

23 Ibid., 215. 
24 Ibid., 362ff. 
25 Kirkegaard: Fra muskelmasse, 45. 
26 Ibid., 33f. 
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Hudens pleje samt de indre organers og fordøjelsens funktion udgør andre vigti-
ge led i udviklingen af sundhed og skønhed. 

Kriterierne i Sandows første konkurrence er dog i princippet ikke kun lagt 
an på at honorere manden med de største muskler, men også på at værdsætte 
en velproportioneret og sund krop med veltonede muskler og velplejet hud. 
Dog viser den videre udvikling inden for bodybuildingen, at den størst mulige 
muskeludvikling rykker i højsædet.  

Den 14. september 1901 a holder Sandow den første og meget succesrige kon-
kurrence i bodybuilding, hvilket altså foregår to år før de danske skønhedskon-
kurrencer. Sandows konkurrence omfatter nøje forud testede britiske deltagere 
for øjnene af 15.000 tilskuere i en udsolgt Royal Albert Hall,27 der både er den 
største opvisningshal i London og tillige har et royalt tilsnit i kraft af navnet, som 
kommer fra dronning Victorias afdøde husbond, prins Albert. 

Dronning Victorias død otte måneder før konkurrencernes start har utvivl-
somt givet dem et endnu stærkere nationalt samlende præg. Men forestillingen 

27 Chapman, Sandow, 131ff. 

Deltagerne vurderes af Charles Lawes, Conan Doyle og Eugen Sandow (den hærde-
brede mand med cykelstyrsoverskægget tv. på fotogra iet). Som et tegn på body-
buildingens lidt famlende start står deltagerne på podier iført sko, egne bukser og 
leopardskind, der udgør Sandows lidt excentriske varemærke. 
Kilde: https://physicalculturestudy.com/2015/05/05/the-great-competition-body-
buildings- irst-ever-show/.
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med Sandows halvnøgne muskelmænd har symbolsk samtidig bidraget med et 
anslag mod den snerpede og disciplinerede del af den kultur, som dronning Victo-
ria kom til at inkarnere, hvor nøgenheden var så tabubelagt, at den næsten ude-
lukkende kunne opleves i kunsten, hos lægen, hos den prostituerede eller på ses-
sion. Sigende er det i hvert fald, at dronningen, der lagde navn til victorianismen, 
dør samme år som den mandlige nøgenhedskult eksploderer midt i det britiske 
imperiums hjerte. 

Sandows to meddommere i den omtalte skønhedskonkurrence be inder sig 
begge på højt socialt niveau. Det er den anerkendte billedhugger og inkarnerede 
sportsmand Sir Charles Lawes samt sportsentusiasten og forfatteren Sir Arthur 
Conan Doyle, der bliver berømt på bøgerne om Sherlock Holmes fra 1878 til 1903. 

Sandow viser sig nu som den store ceremonimester. Først spiller “The Irish 
Guards” Chopins højtidelige sørgemarch til minde om den en uge tidligere myr-
dede amerikanske præsident William McKinley (1897-1901), hvilket bringer ikke 
mindst de amerikanske tilskuere i affekt – og alle i hallen rejser sig.28 Efter en 
lang række opvisninger af forskellige idrætter kommer de 60 bodybuildere ind i 
hallen til musikledsagelse af en “Atleternes March”, som Sandow selv har kompo-
neret. De skal fremvise en serie forud fastlagte poseringer, der samlet fremhæ-
ver alle muskelgrupper. Aftenen afsluttes med en opvisning af selveste mesteren, 
Sandow, der udløser et fem minutter langt stående bifald.29 

Som vi skal se i det følgende dyrker mange af deltagerne i de danske skønheds-
konkurrencer Sandow-inspireret vægttræning i klubber under deres forbund 
DAU, der arrangerer konkurrencerne. Det er derfor efter alt at dømme Sandows 
konkurrencer i London, der med sin a holdelse et år før inspirerer til de danske 
konkurrencer fra 1902. 

DE DANSKE SKØNHEDSKONKURRENCER
I Danmark er de første skønhedskonkurrencer rettet mod mænd, bl.a. fordi kvin-
desagskvinder protesterer imod skønhedskonkurrencer for kvinder. Allerede i 
1889 er der planlagt en skønhedskonkurrence for kvinder,30 men den bliver drop-
pet bl.a. efter modstand fra Kvindelig Fremskridtsforening. I foreningens blad op-
fordrer en læser til, at ”vi ikke roligt vil inde os i, at vort Køn bliver udstillet til 
Bedømmelse i Lighed med, hvad der inder Sted med Dyr”. ”Bør vi Kvinder ikke 
føle os krænkede, føle det stridende mod al Sømmelighed, at Kvinder udstiller de-
res Legeme til Bedømmelse for at faa en Pris – for Penge!”31

I nutiden er vi vant til, at det er kvinder, der bliver gjort til skønhedsobjek-
ter, men de første skønhedskonkurrencer i Danmark bliver altså arrangeret for 

28 Ibid., 132.
29 Ibid., 133.
30 Nationaltidende, 30. marts 1889. 
31 Hvad vi vil, nummer 5, 1889.
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Her ses billedhugger Bøgebjerg ved den ophøjede, lysende statue af Müller, der 
vandt den danske konkurrence for smuk legemsbygning i 1903. Müller viser hudfrot-
tering som en understregning af hudens rette pleje for skønhed og sundhed. 
Kilde: J.P. Müller, Mit System, Tillges Boghandel, 1905, s.90.
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mænd. Skal danske kvinder deltage i skønhedskonkurrencer, må de til udlan-
det, som det skete i oktober 1900, hvor det om ”seks københavnske Skønheder” 
hedder, at de ”passerede forleden Esbjerg. De kom fra en Skønhedskonkurrence 
i London.”32

Ved skønhedskonkurrencerne hyldes skønheden og sundheden, som menes at 
hænge intimt sammen, eller med ordene fra bladet Idrætten - Fællesorgan for Dan-
marks Idrætsforeninger i 1911: ”Naar alle de legemlige Organer får Lov til at ud-
vikle sig på en sund og naturlig Maade, så nærmer vi os ganske selvfølgeligt til det 
Skønhedsideal, som er Naturens Hensigt med Menneskene”.33

Konkurrencerne arrangeres af Dansk Athlet-Union, der især har kraft- og styr-
kediscipliner som vægtløftning, brydning og boksning på programmet. Det er 
altså sportsbevægelsen og i særlig grad arbejdernes atletsport, der starter den 
mandlige skønhedskult. Vi ser her fundamentet blive støbt til nutidens dyrkelse 
af den sportstrænede, atletiske krop som et toneangivende skønhedsideal først 
for mande- og siden i modi iceret form for kvindekroppen.

De første danske konkurrencer i mandlig skønhed er for amatører, hvorimod 
Sandows bodybuildere kæmper om både en førstepris på i nutidspriser 5.000$ og 
en guldstatuette forestillende Sandow inspireret af Pomeroys statuette.34 

DAU’s konkurrencer i 1903, hvor Müller vinder, foregår i ‘Larsens Lokaler’, 
som sammen med Prins Wilhelms Palæ har til huse på Sankt Annæ Plads i Køben-
havn. J.P. Müller må med sin 90 kilo muskeltrænede krop og sit brystomfang på 
99 cm ved udånding og 124 cm ved indånding have gjort en imponerende igur. 
Ikke mindst fordi man i datiden slet ikke kender til de itnesstrænede, plastiko-
pererede, photoshoppede kroppe i reklamer og i det virkelige liv, som vi kender 
fra nutiden.35  

I sin ungdom tjener Müller penge som model for kunstnere, og i 1903 
kulminerer dyrkelsen af ham som æstetisk objekt med en statue af billedhuggeren 
Rasmus Bøgebjerg. Bøgebjerg er i sommeren 1904 på Vejlefjord Sanatorium for at 
skabe en buste af Müllers chef, overlæge Christian Saugman. Men Müller, der er 
inspektør på Vejle jord Sanatorium, kommer næsten bogstaveligt til at stjæle bil-
ledet fra Saugman. I hvert fald bliver Bøgebjerg ved den lejlighed indfanget af den 
karismatiske Müllers atletiske skikkelse, og han er utvivlsomt også opmærksom 
på, at Müller året før har vundet en skønhedskonkurrence for mænd.

Hos Müller er det hele kroppen, der rummer det centrale budskab, og ikke kun 
hoved og skuldre. Så en buste ville vise alt for lidt. Bøgebjergs legemsstore statue 

32 Holstebro Dagblad, 20. oktober, 1900, 2. Se også Social-Demokraten, 26. oktober, 1900, 2.
33 Idrætten, 5. juli 1911, forsiden. 
34 Chapman: Sandow, 129. 
35 Bonde: Sundhedsapostlen, 65.  
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af Müller vækker opmærksomhed i pressen ved dens fremvisning på den danske 
kunstudstilling på Charlottenborg i marts 1905.36 

Ved konsekvent at tilknytte udelukkende læger og kunstnere som dommere 
og ved at invitere til fri tilmelding af deltagere fra alle typer af danske idræts-
klubber, bygger DAU på et skønhedsbegreb, der er bredt funderet både idrætsligt, 
kunstnerisk og sundhedsmæssigt, og som kan ses som en dansk hybrid mellem 
itness og bodybuilding. 

Det er utvivlsomt også med til at gøre skønhedskonkurrencerne for mænd 
mere acceptable i den dannede offentlighed, at der altid er to kunstnere som med-
dommere, så det hele får en aura af æstetik, hvor kroppen i sig selv anskues som 
et kunstværk.

Deltagerne ved skønhedskonkurrencerne udtrykker deres maskulinitet via 
spejlinger og stillen sig til skue for andre. Når de har kunnet gøre det længe før, at 
der bliver arrangeret skønhedskonkurrencer for kvinder, skyldes det en mindre 
erotisk aura omkring mandekroppen. De poserende sportsmænd nyder sig selv i 
eget spejlbillede og i andres blikke. De øver sig foran spejlet i forskellige poserin-
ger. Og en del af dem står model i kunstnernes atelierer. De spejler sig i fotogra-
ier af sig selv og de spejler sig – som Müller – i forbilleder hentet fra historien, fx 

antikke statuer. Ved at kaste et nøje blik på kroppens forskellige dele og på helhe-
den danner deltagerne efterhånden forestillinger om, hvad der skal forbedres, og 
hvad der fungerer godt. Ud af alle disse konkurrencer går altså mænd, der er ble-
vet mere bevidste om deres fremtoning og bevægelser, og som kan have smittet 
af på mandekulturen ved deres nye måder at tone frem på.  

Müllers kone Marie er interessant, fordi hun viser eksistensen af et kvindeligt 
begær og den store interesse, en kæreste eller hustru til deltagerne kunne have 
i konkurrencerne. Marie har tydeligvis intet problem med, at hendes mand vi-
ser sig nøgen frem også over for andre kvinder. Hun forsøger at sætte ham op til 
konkurrencen i 1903, men også at støtte ham ved et eventuelt nederlag: “Faar du 
ikke første Præmie, da gad jeg se ham, der fåaar den, om du og jeg også vil sænke 
vor Kaarde for hans Skønhed … Se at faa et Billede af ham, der vinder … God For-
nøjelse paa Travbanen … Vinder du ikke, saa er du dog for mig den smukkeste og 
mest energiske Mand, der endnu har trænet til en Skønhedskonkurrence i gamle 
Danmark”.37 Det vidner om, at deltagernes forsøg på at skabe et smukt legeme i 
høj grad kan være motiveret af forsøget på at gøre indtryk på det andet køn. 

Kvinders deltagelse – dels som tilskuere og dels i form af beundrende partne-
re – viser, at skønhedskonkurrencerne ikke er udtryk for en maskulin eksklusivi-
tet, men tværtimod har opnåelsen af kvinders gunst som en central del af motiva-

36 Berlingske Tidende, 23. marts 1905, s. 1. 
37 Det kongelige Bibliotek, Håndskriftsamlingen, NSA, 8-A00046, acc1959/81, J.P. Müller, ”40 

Aars Elskovsbreve, Misse og Jørgen, JPM”, Marie til Jørgen, 19. september 1903.
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tionen. Ved at opbygge en lot, stærk og dynamisk krop kan de unge sportsmænd 
forøge deres erotiske kapital. 

For de ved skønhedskonkurrencen i 1903 fremmødte progressive mænd og 
kvinder er optrinnet med de nøgne mænd sensationelt. Nationaltidende rappor-
terer: Klokken er 12 i ‘Larsens Lokaler’, og tilskuerne bliver “Vidne til en højst 
ejendommelig Udstilling. Intet mindre end rigtig levende Mennesker!” På lave 
forhøjninger står de opstillet disse 40 nøgne, unge mænd, der har ranket ryggen 
og skabt muskler, som spænder huden og træder “frem med skarpe Konturer – 
Striber – Knuder og Baand.” Der er mange smukke skikkelser imellem, men også 
adskillige, der har overvurderet deres korporlige fortrin, og som derfor “hellere 
burde være blevet hjemme.”38

Publikum kan gå rundt iblandt de poserende sportsmænd, sanse dem, måske 
lugte dem og mærke deres kropsvarme, se på dem fra forskellige vinkler, måske 
fange et blik, mærke deres nervøsitet og sammenligne deres kropsformer, toning 
af musklerne – og deres rankhed. En uhørt nærhed til fremmede mænds kroppe. 
En åbning af et nyt spændende og måske urovækkende erfaringsrum.

Blandt de 46 deltagere fra ni klubber udvælges vinderne, der repræsenterer 
lere forskellige mandetyper: Nr. 3 bliver Saxtorph fra Hellerup Idrætsforening, 

hvis “Elegance og Ungdom” gør ham “velkvali iceret” til denne plads. Nr. 4 bliver 
“V. Halberg, den lille Mesterbokser fra A.I.K, og 5. den muskelknudrede Behrens 
fra Hermod.”39

Nationaltidende priser den alsidige sportsmand. Tydeligst “taler dog Bygning 
og Udvikling af dem, der spænder over endnu lere Felter: Svømmere, Gymnaster, 
Løbere, etc.”. Den, der “af samtlige danske Sportsmænd har beskæftiget sig med 
lest Idrætter, Løjtn. J.P. Müller”, som vinder prisen, og nr. 2, “forrige Aars Sejr-

herre Hans Heinrich Egeberg”, kan godt tjene som forbilleder til at “modernisere 
Vildmændene i det danske Vaaben.”40 En skjult henvisning til Johannes V. Jensen i 
hans digt ‘Tilegnelse’ fra 1904: “Vid at jeg er Vildmanden / i det danske Vaaben!”. 

Müller gør indtryk ved sin elegante måde at bevæge sig på, mens Nationalti-
dende ikke er særlig imponeret over de andre deltagere, der med undtagelse af 
nr. 2 bliver kritiseret for “deres kejtede, uharmoniske Legemsbevægelser … En 
smule Plastik kunne de næsten alle have godt af.” 41 Man kan forestille sig, hvor 
generte og usikre en del af deltagerne har været ved at stille sig nøgne op foran et 
større publikum af begge køn og dermed bryde med al god tone. Men Müller har 
jo allerede som mediebevidst sportsstjerne i 1880’rne haft tid til at øve sig i at po-
sere, når han er blevet fotograferet.42

38 Nationaltidende, 21. september 1903, 2. 
39 Ibid. 
40 Ibid.
41 Ibid. 
42 Bonde: Sundhedsapostlen, 229-330.  
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Müller bliver betragtet som den deltager i skønheds-
konkurrencerne i 1903, der bevæger sig med størst 

elegance til forskel fra mange af arbejderatleterne, 
der står ret statisk og spænder muskler. Bemærk den 

såkaldte atletlomme, der hvælver sig lige over hoften, 
og som Müller bevidst har fremtrænet med model i de 

antikke græske statuer. Neoklassicisme direkte i kødet.  
Kilde: http://arkivthy.dk/images/artikler/Flotteste.pdf

NØGENHED
Når arrangørerne har valgt at kalde begivenheden for ”Konkurrencer for smuk 
Legemsbygning” og ikke skønhedskonkurrencer, er det for at signalere noget 
objektivt, eller som det of icielt hedder, at ”vise Idrættens legemsudviklende 
Betydning”43 på et tidspunkt, hvor den nøgne krop for de fleste højst er noget, der 
vises for ægtefællen eller lægen. Hermed udvides lægens medicinske blik44 på den 
syge patients afklædte legeme fx i lærebøger med en visuel dyrkelse af den sunde 
krop. Kroppen forbindes nu mere og mere med sundhed og skønhed, fremfor med 
sygdom og død.45 

Skønhedskonkurrencerne bryder på en elegant måde ny jord. Traditionelt an-
ses den nøgne krop i offentlige sammenhænge i Danmark på dette tidspunkt for 
utugtig og underlagt den såkaldte pornogra ilovs § 184 i straffeloven fra 1866: 
“Den, som offentliggør et utugtigt skrift, straffes med fængsel eller bøder. Den 
samme straf er anvendelig på den, som sælger, uddeler eller på anden måde udbre-

43 Berlingske Tidende, 3. juni 1910, 3. 
44 Foucault: Naissance de la clinique, 107-125.
45 Callen: Looking at Men. 
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der, eller som offentlig udstiller utugtige a bildninger.”46 Men på grund af skøn-
hedskonkurrencernes sportslige, sundhedsmæssige og æstetiske legitimitet er 
det svært at anklage dem for at være pornogra iske. Også kunstneriske a bildnin-
ger af menneskekroppen behandles med løjlshandsker af politiet i spørgsmålet 
om utugtighed. 

I datiden har det været højst usædvanligt, at nøgne mænd nu begynder at op-
træde i det offentlige rum. Siden renæssancen har ellers kun malere og billedhug-
gere kunnet a bilde den a klædte krop – og det i reglen med udgangspunkt i my-
tiske igurer fra Biblen og fra antikken, men også det sker der omkring 1900 som 
nævnt en opblødning af.

Det kan virke som om, nøgenhed er den ægte, naturlige tilstand, hvor man “bare 
er sig selv”: Den nøgne sandhed. Men på en måde iklæder man sig nøgenheden 
ligesom en dragt. Man ser sig i spejlet, poserer, plejer sin hud og sin hudfarve, 
ranker sig, holder på sine kropsformer, og flere begynder bevidst at træne for 
at ændre deres kroppe. Müller ser ligefrem huden som en beklædningsgenstand, 
som det gælder om at pleje, præservere og behandle, indtil den fremstår smuk og 
formfuldendt.47

46 Thing: Pornogra iens, 25.
47 Bonde: Sundhedsapostlen,105.  

Skønhedskonkurrencerne i 1909 på Müllers gode ven og samarbejdspartner K.V. 
Høyers Friluftsgymnasium ved Svanemøllen. Det ser ud, som om det er J.P. Müller, 
der sidder øverst til højre på fotoet lidt uden for det hele. Dommerne til højre står 
højst påklædte midt i sommervarmen og kaster et æstetisk og klinisk blik på dette 
“ungskue”. 
Kilde: Københavns Museum
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Müller indtager positurer, som han allerede som kunstmodel hen imod slut-
ningen af 1890’erne har øvet sig på. Müller vil tilbage til ”den naturlige krop”, der 
kan løbe, svømme og kaste, men samtidig er han – ved at træne sig i at fremvise 
kroppen på måder, der appellerer til beskueren – i høj grad med til at fremme en 
iscenesat krop. Naturligheden er tillært.  

På engelsk er det enklere at udtrykke nøgenhedens dobbelthed, for med den 
engelske kunstkritiker John Bergers de inition betyder ”naked” blot den objekti-
ve tilstand af a klædthed, mens man som ”nude” nærmest er iklædt en nøgenhed 
som et kostume, der opleves gennem andres blikke.48 A klædt vs. iklædt. Og Mül-
ler er i den grad ”iklædt”. Han bærer sit nøgenkostume. 

At arrangørerne ikke reklamerer med deltagernes sex-appeal, men med deres 
æstetik og sundhed, understreges af, at dommerpanelet som nævnt består af to 
kunstnere og to læger, i øvrigt også de to eneste kategorier, der kan tænkes at se 
nøgne mennesker via deres profession. Aviserne skriver dog sommetider slet og 
ret om “skønhedskonkurrencer”, “skønne mænd”, “smukkeste mandfolk”, og “den 
smukkeste mand”, hvorved det erotiske aspekt alligevel fremgår.

ARBEJDER- VS. MIDDELKLASSEKROPPE
Den konservative avis Dagens Nyheder har det ved konkurrencen i 1904 lidt blan-
det med de mange nøgne mænd. Avisen taler om ”Menneskeskuer” i stedet for 
”Dyrskuer”, men her kan lægerne og kunstnerne med deres formodede kliniske 
og æstetiske blik give konkurrencen et mere tilforladeligt skær: ”Man kan tvistes 
om Værdien og Betimeligheden af sådanne Menneskeskuer – helt uangribelig er 
Institutionen ikke; men et Faktum er det, at det hele her hjemme tages i stor Alvor, 
at man som Følge deraf med Lethed faar kendte Billedhuggere og Læger til Dom-
mere. Og at Sportsmændene i visse Kredse har grebet Tanken med Begejstring.”49 

Der er en del sportsmænd fra middelklassen, der stiller op til skønhedskon-
kurrencerne, fx studenter og of icerer. Skønhedskonkurrencerne bliver derfor et 
mødested for mænd fra forskellige lag i et ellers meget segregeret samfund. Der 
er tydeligvis enighed om selve fejringen af den sportsligt veltrænede mandekrop. 
Dog er der en tydelig forskel i klassenormer.  Hvor de borgerlige aviser National-
tidende og Berlingske Tidende50 fejrer den alsidige idrætskrop, hylder lederne af 
arbejderidrætten og deres blade de mere muskelsvulmende kroppe, der ofte er 
fremdyrket via datidens vægttræning – den såkaldte Sandow-gymnastik. 

Det er den sportlige elite – ofte på landsholdsniveau – der stiller op til skøn-
hedskonkurrencerne. Typisk hedder det i Socialdemokraten i 1905, at 50 deltage-
re fra alle sportsgrene, og også to svenske idrætsudøvere, er anmeldt. ”Af kend-

48 Berger: Ways, 54. Se også: Clarke: The Nude. 
49 Dagens Nyheder, 20 september 1904.
50 Berlingske Tidende, 22. september 1903. 
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”Dommerkomiteen arbejder.” ”Efter Naturen” står der på den danske radikale avis 
Politikens karikaturtegning fra 18. september 1905. Der foregår et spil mellem de 
næsten nøgne, muskuløse atleter med den rå ”naturkraft” og de civiliserede dom-
mere, der sveder i sommervarmen – iklædt habit og knæk lip. 
Kilde: Politiken 18. september, 1905. 
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te danske Idrætsmænd er bl.a. anmeldt Verdensmesterbryderen S.M. Jensen, vor 
bedste Svømmer H. Saxtorph m. l.”51

Det er dog langt fra kun sportsmænd fra arbejderklassen, der stiller op. Del-
tagere fra mange forskellige idrætsgrene med forskellig social pro il deltager 
gennem årene. Atleterne, der dyrker brydning og vægttræning, er klart domine-
rende, men også løbere, svømmere og kaproere gør sig gældende. Det peger på 
en kulturkamp mellem hurtige sportsmænd fra middelklassen og stærke mænd 
fra den faglærte arbejderklasse, for de ufaglærte er endnu ikke for alvor kommet 
med i sportsbevægelsen. 

Faktisk skifter vinderne i konkurrencerne mellem at komme fra kraft- og hur-
tighedsdiscipliner. I 1902, 1904, 1906 1908 og 1909 vinder kraftatleter, mens 
hurtighedsatleter dominerer resten af førstepladserne. 1903: kaproning/atletik; 
1905: løb; 1907: svømning; 1908 og 1910: kaproning.52 

At løbe og ro om kap bliver en dannelsesproces, der træner de unge mænds 
krop og sind i det nye samfunds idealer om fremskidt og mobilitet. For middel-
klassens sportsmænd som Müller – der er præstesøn, har taget bifag i teologi og 
er ingeniør af reserven – er det vigtigt i det tidligt kapitalistiske samfund at agte 
på tiden, at blive dygtige til at producere så meget som muligt så hurtigt som mu-
ligt – at komme frem i verden og gøre karriere. De unge mænd skal lære at levere 
varen til tiden.53 

Dermed medvirker de til lands og til vands til at skabe en moderne mentalitet, 
der handler om ”hurtigere, højere, stærkere” målt i sekunder, centimeter og gram. 
De forbereder sig til det nye samfund gennem at træne deres krop i lineære bevæ-
gelser. Væk er den gamle adels krav om formfuldendte bevægelser i ridehaller og 
riddersale. Og væk er bondesamfundets cykliske tidsopfattelse, der bevæger sig 
med årstiderne og fra høst til høst. Nu skal man øve sig i at præstere så meget som 
muligt på den kortest mulige tid. 

Müller hylder den hurtige mand, der fremviser den dynamik, der skal til for 
at komme fremad i samfundet – en dynamik han savner hos arbejderatleterne. 
I 1899 skriver han: ”Vore hjemlige ’stærke Mænd’ tror, at det ikke passer sig for 
dem at løbe. Derfor er deres Lemmer træge, kluntede og overdrevent muskuløse, 
Brystet forholdsvis snævert uden Ekspansionsevne, Underkroppen fed og Ansig-
tet usundt.”54

De mandlige kropsarbejdere lever i et lav-mekaniseret samfund, hvor den 
mandlige krops styrke fortsat er helt central i produktionen ved dens evne til at 
løfte, bære, trække, skubbe og dreje. Det er derfor ikke mærkeligt, at arbejderne 
især træner med henblik på at få en stærk muskulatur med en veludviklet over-

51 Social-Demokraten, 13. september 1905, 2. 
52 Idrætten, 5. juli 1911, forsiden. 
53 Bonde: “From hygiene”.
54 Müller: ”Lidt om Athletik-Sport”.
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krop, som uden tvivl også har appelleret til mange arbejderkvinder, der har søgt 
sig en stærk og veltrænet mage med løfte om tegn på mange års fremtidig solid 
og effektiv arbejdsindsats. Dog er der også en del mænd, der har erhverv, hvor der 
kræver mere snilde end styrke - som fx skræddere, skomagere, cigarmagere, bog-
bindere og handskemagere. De kan have følt sig tiltrukket af mindre styrkepræ-
gede sportsgrene. 

Den tidlige industrialiserings arbejdsforhold var relativt inhumane med lan-
ge arbejdstider inklusive om lørdagen, med hårdt, nedslidende, larmende og gif-
tigt arbejdsmiljø og mange arbejdsulykker. I den situation sank mange arbejdere 
ned i druk og elendighed. Alternativet til fællesskabet i værtshuset kunne være 
fagforeningen,55 men også sportsklubben, hvor arbejderatleterne sammen med 
ligesindede kunne smede en agil og stærk krop og samtidig få vendt en truende 
nederlagsfølelse til en stolthed over deres kultur. Ved skønhedskonkurrencerne 
kunne resultatet af sportens fysiske selvarbejde så stolt fremvises. 

På billeder af skønhedskonkurrencerne i 1904 og 1905 kan vi se, hvordan vin-
derne spænder i kroppens muskler. Ud over at fremhæve muskulaturen kan der 
også ligge et andet signal heri. I en tid hvor selvkontrollen med henblik på pro-
duktivitet er alfa og omega i kampen for tilværelsen, kan de spændte muskler op-
fattes som et tegn på evnen til at præstere frem for at lyde ud og give op.  

Der foregår et spændende spil mellem de mere borgerligt funderede kunst-
professorer og læger, der agerer dommere, og de mange arbejderatleter og deres 
ledere. Medstifter af og fra 1908 formand for DAU, journalisten Arnold Ricard 
Nielsen, er ikke glad for, at Müller vinder konkurrencen i 1903, oven i købet lige 
for næsen af lere af kraftatleterne.56 

J.P. Müller stiller i september 1904 igen op til de forholdsvis velbesøgte57 kon-
kurrencer i Arenateatret, men ved denne lejlighed bliver han kun nr. 7. Hans kone 
Marie prøver straks at trøste ham: ”Naa, min egen Ven, det maa du jo ikke tage dig 
nær, men jeg er spændt på at få Navnet paa den Mand, der er smukkere end du”. 
Hun afslutter med at koble til sit begær efter sex med sin smukke mand: ”Husk 
paa jeg får ikke engang en Dosis i Aften, trods det er en Søndag uha! Uha! Uha!”58

Hun spekulerer videre på, hvilke rænkespil, der kan have ført til, at hendes 
mand ikke sejrer, herunder at én af dommerne, the grand old man inden for dansk 
billedhuggerkunst, Stephan Sinding, der var med til at kåre Müller som nr. 1 det 
foregående år, sikkert har fastholdt sin positive vurdering i år: ”Min Nr. 1, min 
skønne Yngling” ”Mon Sinding var gaaet med til den Slyngelstreg? Jeg tror det 
ikke. Godt at han har gjort dig Nr. 1. Saa lad de andre kun gøre dig Nr. 7. Jeg er glad 
det ikke blev Nr. 2, thi 7 det kan man tage og føle på. Eller var de andre 6 virkelig 

55 Larsen: ”Husmoderen”, 19.
56 Nationaltidende, 21. september 1903, 2. 
57 Adresseavisen, 19. september 1904, s. 2. 
58 M-J, 18.9.1904. 
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smukkere end du? J.P. Müller burde jo [have] været Dommer der, og ikke de som 
dømte”.59 

I det hele taget er det tydeligt, at Marie tænder på den mandlige sportspræ-
station. Faktisk nyder hun sin præsterende mand i en sådan grad, at hun lover sex 
for sejr. I april 1893 udfærdiger Marie et dokument til sin Jørgen: ”Min Præmie-
hingst”, som hun lover sex et par gange om ugen, hvis han sejrer.60 Det ægger Ma-
rie, at forestille sig ham vinde og bagefter tage sit lotte nye sæt tøj på. Hun elsker 
at se sin sportsmand spændt op til kamp og håber i 1892, at han med sin faste bag-
del i det stramme tøj bliver nr. 1: ”Jeg glæder mig til at se dig i det graa Tøj. Husk 
nu hvad jeg bad dig om ”stramt om din nuttede Hale”. Åh hvilken Fryd at se dig i et 
helt, jeg mener ens elegant Tøj. Og så Nr. 1. Ja!”61 

Dagens Nyheder antyder, at der i 1904 er sket en ændring i dommernes linje i 
retning af det mere kraftprægede, når Müller nu kun er blevet nr. 7: ”Dommernes 
Smag synes at have svinget noget siden i jor, da Mit System’s Forfatter, Inspektør 
J.P. Müller, erklæredes for Sejrherre.” Han må ”denne gang nøjes med Pladsen som 
Nr. 7”, mens dommerne vurderer ”tre Atleter af Atletklubben ”Hermod” at være 
de smukkeste.” Publikum synes ”ikke ganske at dele Dommernes Smag”, men bø-
jer ”sig dog i Stilhed for Sagkundskaben.”62

Når Müller taber i 1904 kan det skyldes en ændring i dommerlinjen. For at 
imødekomme deltagernes kritik i 1903 lover Arnold Ricard Nielsen, at dommerne 
året efter, i 1904, vil ”træde sammen for at Reglerne for Bedømmelsen kan udsen-
des sammen med Propositionerne.”63

Det er nu i 1904 arbejderatleterne med deres vægttræning, der dominerer: 
”Nye, kønnere Folk var mødt, og Saxtorph og Behrens, der sidste Aar var ef-
ter Müller, har trænet sig op til en større Fuldkommenhed, mens denne synes 
at have kulmineret med Hensyn til legemlig Udvikling. Mærkeligt nok skylder 
de første fem Præmietagere Sandows Muskeludviklingssystem en Del af deres 
Legemsudvikling.”64 

Arbejderatleterne kan dog ikke glæde sig længe, for i 1905 bliver C.F. Got-
thardt fra fodsportsforeningen Freja udråbt til vinder. De to kunstnere i dom-
merkomiteen har sikkert peget på ham, for ”Danmarks smukkeste mand” er ”vel-
kendt i yngre Kunstnerkredse, da han har stået Model på Akademiets Elevskole”, 
hvor han naturligvis kan have lært at posere og at opføre sig afslappet foran et 
publikum. Af bygning er han ”høj og slank uden nogen som helst Overkultur af en-
kelte Muskelgrupper.” Nr. 2 bliver ”den bekendte Svømmer H. Saxtorph, Nr. 3 Bry-

59 M-J, 19.9.1904.
60 Marie i brev til Jørgen Peter Müller, 28. marts 1893.
61 J-M, 19.5.1892. 
62 Dagens Nyheder, 20. september 1904, 1. 
63 Athletik-Bladet, 23. september 1903, nr. 19, 151f; også 9. oktober 1903, nr. 20.
64 Ibid. 
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deren R. Behrens.”65 Gotthardt er tydeligvis en løbertype, der i lighed med Müller 
udtrykker den fremadstræbende middelklassemaskulinitet.  

C.F. Gotthardt toner frem med krøllet hår, gyngende hofter og en relativt blød 
muskulatur. Gotthardt der er atletikmand fra Foreningen Freia har veltrænede 
atletlommer ligesom Müller. Når de ine kunstnere og læger netop peger på Got-
thardt, kan det skyldes, at de denne gang følger deres egne klassenormer, hvor en 
stærkt muskuløst udviklet krop kan virke for anmassende og uden inesse.

Müller vil forandre de mandlige arbejderes fysiske kultur. Først og fremmest 
vender han sig allerede i Mit System mod deres ideal om en stærk armmuskulatur 
på bekostning af især den indre muskulatur, og mod den ekstreme spændthed, 
som han frem for alt inder latterlig, når der skal tages billeder. Med Müllers ord 
lægger arbejderatleterne, når de skal fotograferes ”an på at dupere Beskueren, 
idet de presser de unaturligt spændte Arme frem i Forgrunden, saa Musklerne 
synes at være endnu mere overdrevent udviklede og knortede, end de i Virkelig-
heden er; eller de bøjer sig med et dystert Blik forover og sammentrækker kramp-
agtigt alle Forsidens Muskler.”66  

I modsætning til de ophøjede grækere sammenligner han deres læremester i 
bodybuilding, Eugen Sandow, med ”Renæssancens træge, klodsede Skikkelser.”67 
Müllers mål er intet mindre end at skabe en ny mandetype via kroppen, og her 
virker de mandlige arbejderes vægttræning tilbageskuende, ja som et patetisk, 
pumpet postulat om styrke. Samtidig får han hermed også lagt kraftig afstand til 
Sandow som den store stjerne inden for kropstræning. 

DYRSKUER? 
Hvor arbejderpressen slutter op om de første konkurrencer, er der tendenser til, 
at den øvrige presse trods en vis fascination også opfatter dem som udtryk for en 
lidt for anmassende muskelforgudelse. I 1904, hvor Müller kun bliver nr. 7, skriver 
Frederiksborg Amts Avis: ”De konkurrerende Mænd var ogsaa her omtrent fuld-
stændig nøgne og blandt Tilskuerne var lere Damer. Det er grimt. Naar man gi-
ver Opvisning – som J.P. Müller i Koncertpalæet – er der intet at sige dertil”, men 
denne offentlige fremstilling, der kun omfatter beskuelse, minder ”for meget om 
et Dyrskue.”68 

Frederiksborg Amts Avis henviser til konkurrencernes seksuelle element ved 
at karakterisere dem som ”dyrskuer”, hvor præmietyrene jo vises frem som avls-
materiale.  Politiken vender i 1910 også tommel ingeren nedad med ordlyden: 
“Hele Konkurrencen har et ret uæstetisk Præg, man mindes Dyrskuerne og ven-

65 Randers Amtsavis, 20. september 1905. 
66 Müller: Mit System, 11.  
67 Ibid.  
68 Frederiksborg Amts Avis, 20. september 1904.
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ter blot på, at A kommet ogsaa skal præsenteres, for at Bedømmelsen kan blive 
fuldt ud retfærdig.”69

Som reaktion på kritikken rykker arrangørerne konkurrencerne uden for i 
større omgivelser, hvorved de undgår, at publikum og deltagere blandes. Efter 
etableringen af ”Høyers Friluftsgymnasium” [nøgenanstalt, fra græsk: nøgen = 
gymnos] ved Svanemøllen i 1907 a holdes konkurrencerne her fra 1908. Hermed 
sker der også et idrætsarkitektonisk skift fra indelukkede haller til udendørsfaci-
liteter med mulighed for adgang til frisk luft, sol og naturens skiftende elementer.  

Herefter falder presseopmærksomheden på konkurrencerne dog. Både forsø-
get på at trække konkurrencerne udendørs ved strand og hav, hvor nøgenheden 
kunne synes mere velmotiveret, og den faldende interesse i pressen kan være på-
virket af, hvad der er blevet kaldt ”den store sædelighedssag” i 1906/07,70 hvor 
en lang række homoseksuelle bliver arresteret, og homoseksualiteten for alvor 
trækkes frem i lyset og fordømmes i den danske presse. Den stadigt tydeligere 
etablering af den homoseksuelle mand som en type forstærker samtidig formgiv-
ningen af kategorien heteroseksuel mand. For at kunne orientere sig som ”rigtig 
mand” bliver den homoseksuelle inden for lægevidenskaben mere og mere de i-
neret som en fast og ligefrem biologisk kategori, som heteroseksuelle mænd må 
afgrænse sig fra.

Sporten indgår her i en langt større bevægelse. For med historikeren Wilhelm 
von Rosens ord sker der på samme tidspunkt en ”ændring i opfattelsen af den 
kærlighed”, der er ”rettet mod ens eget køn”: At orientere sig mod andre mænd er 
nu ikke længere alene noget man gør, men også noget man er, en identitet.”71 Stig-
matiseringen af de homoseksuelle får ”nødvendigvis også konsekvenser for ’nor-
male mænd’. I og med at bestemte adfærdsformer og følemåder nu de ineres som 
homoseksuelle, udløses der en angst i den enkelte mand over at komme til at ud-
trykke sig på en måde, som kan misforstås.72 Med sociologen Henning Bechs ord 
er homoseksualiteten til stede, som det der ikke er der.73 

De sidste skønhedskonkurrencer a holdes på badeanstalten Helgoland i 
1917.74 Det er sikkert ufreden i verden, der spiller ind, når konkurrencerne stop-
per året inden krigens afslutning. Under alle omstændigheder har det kunnet vir-
ke som noget af en kontrast at hylde mandekroppens skønhed, samtidig med, at 
store dele af Europas mandlige befolkning forbløder i et industrielt massemord 
på slagmarken. 

69 Politiken, 11. juli 1910. 
70 Nyegaard: Perverse forbrydere.
71 Rosen: Månens kulør, 79f. 
72 Fausing: Billeder, 124ff.
73 Beck: Når mænd.
74 Social-Demokraten, 6. juli 1917. 
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KVINDELIGE SKØNHEDSKONKURRENCER
Fra 1926 overtager kvinderne så billedet, og dermed kan vi danne os en fore-
stilling om forskellen mellem kvindelige og de mandlige udtryksformer. Det år i 
august måned arrangerer bladet Vore Damer de første danske skønhedskonkur-
rencer for kvinder med titlen ”Frøken Danmark”, hvor 17-årige Edith Jørgensen 
fra Aarhus bliver kåret til Danmarks smukkeste blandt 36 udvalgt på baggrund 
af indsendte fotogra ier. Hvor mændenes konkurrence er arrangeret af en sports-
organisation, er kvindernes altså arrangeret af et modeblad.

Det danske arrangement foregår ved det fashionable badeetablissement Mari-
enlyst på strandpromenaden ved Helsingør, hvor unge kvinder går catwalk henad 
en løber for 2-3000 tilskuere, der hver har betalt fra en til tre kroner i entré.75 At 
der er tale om underholdning, fremgår ikke mindst af musikledsagelsen ved Pip-
po Ronzonis strygeorkester, der spiller ’Barcelona’ og ’Valencia’ på Marienlysts 
”vildvinsklædte Veranda”.76 

Som en reklame for bladet Vore Damer og organiseret i relation til Marienlyst 
er konkurrencen kommercielt motiveret i lighed med en mulig inspirationskil-
de, en amerikansk skønhedskonkurrence i 1921 i Atlantic City, New Jersey, der 
markedsfører den populære badeby og skal få badegæsterne til at forlænge sæ-
sonen.77 

Dommerkomitéen, der er placeret ved et bord lige foran tribunen, er da også 
sammensat med repræsentanter fra forlystelsesverdenen i form af de danske 
skuespillere Johannes Meyer og Karina Bell, den svenske skuespiller Gösta Ek-
man og visesangeren og skuespilleren Liva Weel. Der er imidlertid også repræ-
sentanter fra kvindeidrætten (ledere af Paul Petersen-Instituttet Ingeborg og 
Magdalene Paul Petersen), Kunstakademiet (professor Einar Utzon-Frank) og fo-
tokunsten (Reimert Kehlet).78 

En ilm fra begivenheden viser klare forskelle til de mandlige skønhedskon-
kurrencer.79 I modsætning til sportsmændenes relativt statiske poseren går de 
unge kvinder catwalk mellem publikum og oppe på et podium, hvor de alle iført 
hvide balletsko foretager en piruette. Balletinstruktør Paul Huld igurerer som 
særlig sagkyndig og deraf sikkert valget af hvide balletsko og piruetter og måske 
også af vinderen Edith Jørgensen, som optræder hos Paul Huld.80  

De unge kvinder er mere tækkeligt klædt end mændene, eftersom de langtfra 
er nøgne, men dog iført lårkorte mørkeblå badedragter og har bare arme. De unge 
kvinde bærer en påsyet reklame for Vore Damer og i øvrigt et hvidt skærf med de-

75 Kjøbenhavns Amtsavis‚ 2. august 1926, 6. Bornholms Social-Demokrat, 3. august 1926, 2. 
76 Nationaltidende, 2. august 1926, 3. 
77 Rasmussen: Miss Danmark, 7. 
78 Nationaltidende, 2. august 1926, 3. 
79 https://www.dr.dk/bonanza/serie/215/1920-1929/1469/danmarks-foerste-skoenheds-

dronning-1926 (Citeret 22. februar 2021)
80 Helsingørs Avis, 8. juli 1926, forsiden. Folkets Avis – København, 2. august 1926, 2. 
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res konkurrencenummer og bynavn. Næsten alle er klippet i tidens helt nye kvin-
delige modefrisure page- eller drengehår, skønt enkelte dog er langhårede, hvil-
ket at dømme efter bifaldet bekommer det traditionelt indstillede publikum vel.81 

Avisernes dækning er præget af lige dele fascination og afstandtagen. I den 
socialdemokratiske presse bliver den lidt langtrukne konkurrence afslutningsvis 
karakteriseret som ”en udsøgt Appel til den kendte danske Lattermildhed, og vi 
tror ikke, at den lidt smagløse Idé at lade et halvt hundrede a klædte unge Piger 
de ilere igennem en nysgerrig Mængde for sluttelig at udpege den ’smukkeste’ har 
nogen god Jordbund her i Landet.”82 Ikke desto mindre bliver skønhed fra da af i 
stigende grad et kvindeligt territorium, hvorimod mænds udseende ved offent-
lige fremvisninger mere og mere bliver reduceret til et spørgsmål om muskelud-
vikling, som det ses i bodybuildingens historie helt frem til i dag. 

Alt i alt virker de unge kvinder relativt uniforme i deres krops- og bevægelses-
sprog. En enkelt bryder dog stilen og løfter armene i piruetten og en anden svajer 
stærkt med hofterne. Hvor kvinderne udtrykker ynde, udtrykker mændene kraft 
og dynamik. Hvor skønheden for kvinderne er målet, og badedragten forbinder 
til strandlivet, er skønheden for sportsmændene, hvoraf en del er danmarksme-
stre, resultatet af et andet mål: At træne og sejre i sportslig kappestrid. Hvor kvin-
derne indgår i en kommercialiseret sammenhæng og kan vinde en pengepræmie, 
er mændenes konkurrence organiseret helt på amatørbasis. Hvor sportsmæn-

81 Kjøbenhavns Amtsavis, 3. august 1926, 6. 
82 Bornholms Social-Demokrat, 3. august 1926, 2. 

Her ses deltagerne på deres vej ned fra podiet forbi det int klædte publikum. 
Kilde: https://tv-kalundborg.dk/Kalundborgpige-med-i-Miss-Danmark.
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dene fremviser en muskeludviklet og spændt præstationskrop, der tydeligvis er 
resultatet af en omfattende bagvedliggende træning, fremstår de unge kvinders 
fremtoning som et udtryk for ynde og kropspleje med frisuren som centralt ud-
tryksmiddel. Hvor kvinderne indgår i en form for glamour med skuespillere som 
dommere og musikledsagelse, og hvor konkurrencen er organiseret af et mod-
blad, fremstår de mandlige skønhedskonkurrencer mere enkle og med en sports-
organisation bag. 

Fra amerikansk side kan der i 1927 registreres et eksempel på en begrædelse 
af det manglende fokus på mandlig skønhed. ifølge Folkets Avis motiverer lederen 
af ”Ungpigeklubben i Philadelphia” udskrivningen af en mandlig skønhedskon-
kurrence således: ”Der gøres saa mange Omstændigheder med Damerne. Man til-
lægger dem for stor betydning og beskæftiger sig for meget med dem. Det er der-
for ikke mærkeligt, at de bliver mere og mere indbildske. Men vi Kvinder yder 
Mændene Anerkendelse for, hvad de gør paa alle mulige Omraader, hvorfor skulle 
vi saa ikke engang beskæftige os med deres legemlige Fortrin.”83

Etableringen af det kvindelige monopol på skønhedsdyrkelse er dog uafven-
deligt. Det sker hovedsagelig via konkurrencen ”Miss Europe”, der bliver etable-
ret i 1927 af Fanamet, den europæiske distributør af Paramounts ilm i Europa, 
der oprindeligt giver vinderen mulighed for at agere stjerne i en ilm instrueret 
den tyske ilminstruktør Friedrich Wilhelm Murnau, der er af en af stum ilm-
særaens mest toneangivende instruktører.84 

I 1930 deltager fra Danmark Esther Pedersen i inalen i Grækenland, hvor hun 
sammen med den italienske skønhedsdronning modtager en mindre pris som den 
”mest elegante” kvinde. At mode og skønhed også her kunne spille sammen ses af, 
at: ”Frk. Pedersen maa dog i dette Tilfælde dele Æren med Modehuset Worth i Pa-
ris, der har skænket hende det pelsbesatte, kastanjebrune Kostume, hun optra-
adte i ved Bedømmelsen.”85

Det store danske gennembrud kommer dog den 11. februar 1932, hvor Dan-
mark i Aase Clausen får sin første Miss Europe-vinder, hvilket kan studeres på 
en ilm med hendes kåring og takketale i Gallasalen på det store luksushotel 
Negresco i Nice.86 Der har kun været en dansk vinder af Miss Europe en enkelt 
anden gang siden nemlig i 1981 ved Anne Mette Larsen. Aase Clausen er datter 
af den populære dirigent hos Lorry, Henrik Clausen, og bliver karakteriseret som 
en ”20-aarig, lys, nordisk Ungpigetype”.87 Ved denne som andre kvindelige skøn-
hedskonkurrencer bliver ikke mindst det smukke ansigt med make-up fremhæ-

83 Folkets Avis, 11. januar 1927, 3. 
84 Gorenjak: “Hollywood”, 222. 
85 Thisted Amtsavis, 12. februar 1930, 6. 
86 https://www.youtube.com/watch?v=IrplhEKk jM (Citeret 22. februar.2021).
87 Social-Demokraten, 13. februar 1932, 3. 
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vet i modsætning til de mandlige skønhedskonkurrencers fokus på den a klædte 
krop. 

Efter kåringen går turen først til en forevisning i Paris, hvilket efterfølgende 
kan ses i de danske biografteatre,88 og siden til Brasilien, hvor der skal konkur-
reres om Miss Universe-titlen. Da hun vender hjem til Danmark oplever hun en 
modtagelse, der eller kun er en sportshelt forundt. 20.000 københavnere er mødt 
op på Hovedbanegården, og ”udenfor udartede det til voldsom Panik”. Herfra bli-
ver hun kørt i karet trukket af hvide heste til Palace Hotel, hvor ”Trængselssce-
nerne gentager sig”, og hvor hun ”Gang paa Gang bliver kaldt frem paa Balkonen, 
hvorfra hun strøer Blomster ud.”  Efterfølgende oplever hun en relativt kort skue-
spillerkarriere med bl.a. roller i tre spille ilm. I 1934 bliver hun så gift med fabri-
kant Preben Holten, der har arvet det fashionable magasin for herremode: English 
House, hvorefter hun i forbindelse med sit giftermål trækker sig tilbage fra offent-
ligheden og bliver hjemmegående frue. 

Miss Europe og Miss Universe-konkurrencerne står i øvrigt ikke alene med at 
dyrke kvindelig skønhed. I 1937 a holder ugebladet Tempo konkurrencer i pro-
vinsen, København og ved 150 udvalgte badesteder med henblik på blandt de 
valgte 150 badedragtsklædte deltagere at vælge den danske repræsentant til et 
”Verdensmesterskab i Skønhed” i Kairo. Finalen blandt de ti smukkeste a holdes 
på Casino i Slagelse og bliver offentliggjort i Apollo-Teatret i København aftenen 
efter og foregår efter internationale regler med vægt på ansigtets udseende, igu-
ren, benene, plastik og personlighed.89 

Med et blik fremad udvikles der i Danmark fra 1920 til 1965 to kvindelige ud-
tryksformer. For det første er der en mindre dominant strømning, der hviler på et 
lighedsprincip, der inden for sporten betoner kvinders dyrkelse af konkurrence-
sport på lige fod med mænd. I 1922 bliver således det første danske atletikstævne 
for kvinder arrangeret på Østerbro Stadion. For det andet er der tale om et domi-
nerende forskelsprincip, der betoner vigtigheden af at kvinderne udtrykker sig 
”kvindeligt”. Kampen for eller imod konkurrencesport for kvinder foregår i høj 
grad som en intern kvindekamp. Det viser sig f.eks. i 1932 ved gymnastikinspek-
tør, frk. Else Thomsens udtræden af Dansk Idræts-Forbunds bestyrelse i protest 
mod kvindeatletikken, som hun kritiserer både af sundhedsmæssige og æsteti-
ske grunde. Hun mener, at det er mændene, der lokker kvinderne til at dyrke atle-
tik gennem ”Trangen efter Sensation”, og hun anbefaler DIF at holde igen over for 
kvindeatletikken ved, at DIFs læger pålægger kvinderne mere rolige bevægelser 
af hensyn til deres skrøbeligere fysiognomi.90 

Når dette forskelsprincip bliver toneangivende skyldes det, at den er i pagt 
med det frembrydende husmodersamfund med en skarp arbejdsdeling mellem 

88 Social-Demokraten, 23. februar 1932, 7.
89 Social-Demokraten, 17. september 1937, 11. 
90 Poulsen: Den kvindelige, 180.
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på den ene side især over- og middelklassens kvinder, der tager sig af hus og børn 
ofte ved hjælp af tjenestefolk og på den anden side de samme klassers mænd, der 
bliver udearbejdende eneforsørgere. For mange af de bedrestillede kvinder bli-
ver det vigtigt, at de unge døtre fremstår så fysisk attraktive som muligt, hvor-
ved de kan sikre sig en høj samfundsmæssig status via deres husbond, hvis titel 
de da også kommer til at bære. Endnu i 1959 kunne sociologiprofessor Kaare Sva-
lastoga således karakterisere ægteskabet som den vigtigste “sociale elevator” for 
kvinder, eller med andre ord: “De fleste kvinder gifter sig, og de fleste kvinder 
bliver husmødre med samme sociale status som deres ægtemænd.”91

De kvindelige skønhedskonkurrencer kan – i lighed med speci ikt ”kvinde-
lige” gymnastiksystemer som Bertramgymnastikken og Snoghøjgymnastikken 
– ses som et udtryk for dette forskelsprincip og er derfor i særlig grad forhadt af 
lighedsfeministerne. For mange kvinder bliver brugen af forskellige skønheds-
produkter, opsat hår, smykker og elegante og farverige beklædningsgenstande en 
vigtig del af deres personlige appeal. 

Bedrestillede mænd skal derimod vise alvor og arbejdsiver i deres personlige 
fremtoning, der i denne periode i vid udstrækning bliver lagt an på mørkt tøj, af-
dæmpede farver, kort hår, en behersket mimik og gestikulation og et ur, som ud-
tryk for tidsbevidsthed.92 Til gengæld viser tøjets snit og kvalitet hen til ejerman-
dens grundlæggende klasse.93 

Denne alvorliggørelse af mandens påklædning kan a læses samtidig med, at 
skønhedskonkurrencerne skaber et sanseligt åndehul for mange sportsmænd. 
Emma Gads søn, løjtnant Henry Gad, fremhæver i et afsnit om mandens beklæd-
ning i det af hans mor redigerede irebindsværk Vore Hjem fra 1903, at en mand 
fortsat i årtiet efter år 1900 aldrig må se for udstafferet ud: Man må ikke gøre ind-
tryk af, at klædedragten er en hovedting for en. Den skal danne rammen om per-
sonligheden og smelte sammen med denne uden i for væsentlig grad at tiltrække 
sig opmærksomheden. Dette opnås bedst ved anvendelsen af afdæmpede farver, 
ikke alt for moderne snit og især ved omhu og sirlighed.94

Henry Gad registrerer dog samtidig foruroliget det vovede sportstøjs indtog. 
Han understreger, at det er ønskeligt, at ”Herrerne ved Tennisspil ville benytte 
en dertil passende Dragt i stedet for at klæde sig halvt af, særligt naar der spilles 
med Damer”. Det gælder om at træde varsomt, når de to køn dyrker idræt sam-
men med fare for begges gode rygte.95 

Ikke underligt, at det i husmodersamfundets periode bliver kvindelige skøn-
hedskonkurrencer, der kommer på mode, skønt de første i Marienlyst i 1926 bli-

91 Svalastoga og Wolf: Social rang, 141.
92 Fausing m. l.: Billeder.
93 Pedersen: Den perfekte gentleman.
94 Gad: ”Herrers Paaklædning”, 153.
95 Ibid., 155.
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ver en engangsforeteelse. Dyrkelsen af forskelle frem for ligheder mellem de to 
køn fører kropskulturelt til, at kvinderne især søger mod æstetiske idrætsgre-
ne som dans, ridning og gymnastik. Herved viderefører kvinderne elementer fra 
den oprindelige mandlige aristokratiske idrætskultur inden for ridning, fægt-
ning og dans med vægt på elegance, sirlighed og en formfuldendt beherskelse af 
rummet,96 mens mændene fortsat dyrker kraft og fart. 

Alt i alt demonstrer kvinderne i høj grad erotisk skønhedskapital, mens 
mændene udfolder en hhv. dynamisk og muskulær kapital. Det er da også ka-
rakteristisk, at mandlige fotomodeller i dag kun opnår ¼ af deres kvindelige 
kollegers indtjening.97 Sportsmændenes lotte kroppe henviser til en bagvedlig-
gende indsats i form af træning. Bortset fra dyrkerne af Sandows vægttræning er 
skønheden ikke formålet i sig selv, men et biprodukt. For kvinderne derimod er 
skønheden selve sagens kerne. 

AFSLUTNING
I perioden efter år 1900 er det endnu ikke ganske klart, hvem der i modernite-
ten skal etablere sig som det smukke køn. De danske skønhedskonkurrencer for 
mænd, der starter i 1902, er udtryk for en stærk maskulin æstetisk bølge, der dog 
slutter brat i 1917. 

Omkring år 1900 udvikler der sig en maskulin kult med skønhedskonkurren-
cer i lere vestlige lande – med den London-baserede grundlægger af bodybuil-
dingen, Eugen Sandow, som en central igur. Sandows konkurrencer i bodybuil-
ding starter i London i 1901, samme år som dronning Victoria dør nærmest som 
et symbol på et mentalitetsskifte via fremkomsten af en post-victoriansk kultur 
med en åbenlys dyrkelse af sanselighed og nøgenhed. 

Når J.P. Müller vinder de danske konkurrencer i smuk legemsbygning i 1903, 
skyldes det ikke mindst hans evne til at udtrykke sig plastisk og dynamisk i mod-
sætning til de ofte af Sandow inspirerede arbejderatleters mere statiske og mu-
skelbundne fremtoning. Hvor de karrieremindede middelklassemænd priser 
hurtigheden og kæmper mod tiden, dyrker kropsarbejderne i højere grad en styr-
ke, der demonstrerer arbejdsduelighed på et lavt mekaniseret arbejdsmarked.

For at forstå kropsidealernes sammenvævning med samfundsudviklingen 
kan man forestille sig, at de opadstræbende unge mænd i det tidligt borgerlige 
samfund i lighed med unge aristokrater fortsat havde dyrket 1700-tallets ari-
stokratis høviske dans, igurridning og kårdefægtning, der blev karakteriseret 
som ” ine”, ”galante”, ”hø lige”, ”manerlige”, ”nette”, ”sirlige” og ”yndige”.98 Det vil-
le næppe i samme grad som dyrkelsen af sportens ”kraft”, ”dynamik”, ”hurtig-

96 Bonde: “The Time”, 1320.
97 https://www.elle.com/uk/fashion/trends/news/a32059/male-models-earn-75-less-than-

women-but-have-better-career-longevity/ (Citeret 22. februar 2021). 
98 Bonde: ”Den hurtige mand”, 25.
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hed”, ”fremadrettethed”, ”målrettethed” og ”rekordbevidsthed” have givet me-
ning i den krævende opbygningsfase af det nye akkumulative industrisamfund. 

De første danske skønhedskonkurrencer fra 1902-1917 er efter alt at dømme 
inspireret af Sandows bodybuilderkonkurrencer, da mange af deltagerne dyrker 
hans vægttræning, og da det er disses forbund – Dansk Atlet-Union – der står som 
arrangør. Som det erotiserede køn kan danske kvinder omkring år 1900 endnu 
ikke stille sig nøgne op på en scene, mens mænd kan fremstå mere neutralt som et 
neoklassicistisk forsøg på at fremvise en ”smuk Legemsbygning” i pagt med både 
kunst og lægevidenskab. Ikke desto mindre tyder det kvindelige publikums til-
stedeværelse – samt hygiejnikeren J.P. Müllers kone, Maries, erotisk ladede kom-
mentarer til sin mands deltagelse – på en erotisk interesse fra kvinder vendt mod 
mænd. 

Der er i skønhedskonkurrencerne en indbygget kon likt mellem på den ene 
side en kampberedt maskulinitet og på den anden side en spejling i eget billede 
og i andres blikke, som ellers mere og mere tillægges kvindekønnet. Derudover 
har Første Verdenskrig sandsynligvis befordret en mandetype, der er mindre op-
taget af kropspleje og mere optaget af nationspleje, og hvor kroppen følgeligt om 
nødvendigt må ofres.

Med husmodersamfundets etablering fra 1920-1965 bliver dyrkelsen af for-
skellen mellem kønnene dominerende. For unge kvinder bliver skønhed og ”ero-
tisk kapital” et vigtigt parameter i muligheden for at tiltrække en fremtidig mand 
og for de bedrestillede lags vedkommende en eneforsørger. Via brug af mode, 
skønhedsprodukter og smykker bliver kvinderne i denne periode i stigende grad 
til ”det smukke køn”. Hermed viderefører de bedrestillede lags kvinder tidligere 
tiders aristokratiske stil med vægt på kropslig repræsentativitet. Skønhedskon-
kurrencerne – og ikke mindst Miss Europe – bliver en drømmefabrik, der frem-
viser springet fra skønhed, til skuespillets glamourverden og til sidst ægteskab 
med den rige arvtagende søn, som det faktisk skete for den danske vinder i 1932, 
Aase Clausen. 

Er der noget nyt under solen i vor tid? De første kvindelige bodybuilding-kon-
kurrencer vandt frem i 1960’erne, dog uden at de nogensinde har kunnet kon-
kurrere med de mandlige i deltagertal og popularitet. Omkring år 1990 skiftede 
noget af fokus ved de mandlige skønhedskonkurrencer udover fokus på delta-
gernes fysiske udseende også til at inkludere charme og personlighed, og i året 
1988 fødtes i denne ånd en skønhedskonkurrence som Manhunt International.99 
Denne tendens har dog foreløbig ikke rokket ved den kvindelige skønheds abso-
lutte primat.

99 http://www.focussingapore.com/interesting-singapore/beauty-contests/beauty-pe-
agants-men.html (22. februar 2021).
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ABSTRACT (EN)
Male Beauty. The First Danish Beauty Contests

The irst male beauty contests in Denmark occurred from 1902-1917. Presum-
ably, Eugene Sandow’s bodybuilder competitions in London in 1901 inspired the 
Danish competitions. As the eroticized sex, Danish women could not show up 
naked on a stage around the year 1900, while men could appear more neutral 
as a neo-classicist attempt at showing a ‘handsome physique’ in tune with both 
art and medical science. The Danish media witnessed the beauty pageants with 
mixed emotions. On the one hand, they saw them as liberating; on the other hand, 
the press criticized them for being reminiscent of cattle shows. The disappear-
ance of the beauty pageants after 1917 may be related to The First World War 
promoting a kind of man that was less occupied with cultivating the body than 
cultivating the nation. From about 1920 to 1965, a society based on the housewife 
inally placed the man as the sole breadwinner and the woman as the desirable 

and attractive guardian of the home. Under these circumstances, many people 
started to neglect male beauty. 



LANDSFORENINGEN MOD 
TVANGSVACCINATION

DEN FØRSTE ORGANISEREDE 
VACCINATIONSMODSTAND I DANMARK

  DA N I E L H E NS C H E N

Den 27. oktober 1931 var der gadeuorden ved Statens Seruminstitut på Amager 
Boulevard: Ifølge pressen havde aktivister antastet mødre med børn, der skulle 
vaccineres, og politiet måtte anholde uromagerne og kon iskere plakater og løbe-
sedler mod den obligatoriske koppevaccination.1 

Episoden var en af de sidste etaper i Landsforeningen mod Tvangsvaccinati-
ons virke, der kom i offentlighedens søgelys. Over en årrække havde folkene bag 
været i stand til at sætte modstanden mod koppevaccination på dagsordenen i 
medierne og vakt sympati for deres sag; den havde endda ført til lovændringer. 
Fremtrædende myndighedspersoner var blevet tvunget til offentligt at forsva-
re og forklare vaccinationssystemet, der ellers kunne synes uangribeligt alene i 
kraft af den videnskabelige evidens bag. Dermed var dét, der startede som en lille 
sammenslutning af nogle af de mest radikale danske tilhængere af naturhelbre-
delse i stand til at skabe opmærksomhed og politisk handling om en sag, som op-
rindelig havde været marginal selv blandt datidens alternative aktivister.

Det er en historie, som nogle måske indtil for nylig ville have kategoriseret 
som kuriøs eller i bedste fald udtryk for det søgende og diffuse i mellemkrigs-
tiden. Som i Hans Scher igs klassiske roman Idealister2 har vi tilsyneladende at 
gøre med en numerisk ret begrænset gruppe, der går imod åbenlyse videnska-
belige fakta og omfatter personer, der er aktive i allehånde ligeså alternative sa-
ger inden for sundhed, ernæring og opdragelse. At det kan være mere end en un-
derholdende parentes turde imidlertid være oplagt efter de sidste godt fem år. 
Ikke bare er der kommet opmærksomhed om den samfundsmæssige betydning 
af verdenssyn, der går imod tilsyneladende åbenlys evidens,3 men senest har co-
rona-krisen vist sundhedsområdet som et kampfelt. Det gælder i særdeleshed 
vaccinationsmodstand, som allerede i nogle år i stigende grad er blevet set som et 

1 Politiken 28.10 1931.
2 Scher ig: Idealister. 
3 Wikforss: Alternative fakta om kundskaben og dens jender. 
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voksende sundhedsproblem,4 og med den aktuelle situation er løftet til et højere 
plan, fordi udrulning af vacciner er en forudsætning for økonomisk og social nor-
malisering.5 En artikel i tidsskriftet Lancet fra i år advarede således mod ikke at 
sætte sig ind i vaccinationsmodstandernes idéer, da det både vil forstærke deres 
skepsis over for myndighederne og overhovedet gøre det sværere at overbevise 
de pågældende grupper.6 Dermed får historien en særlig aktuel rolle. Tidligere i år 
interviewede den britiske avis the Guardian medicinhistorikeren Paula Larsson 
under overskriften: ”Could understanding the history of anti-vaccine sentiment 
help us to overcome it?”.7 Larsson argumenterer her for udforskning af modstan-
dens tidligere inkarnationer som redskab til at imødegå den aktuelle vaccinati-
onsmodstand. 

Denne artikel behandler altså Landsforeningen mod Tvangsvaccination, der 
blev stiftet i 1924, og uden vel nogensinde at blive formelt nedlagt, var aktiv i den 
danske offentlighed frem til kort efter ovennævnte aktion – organisationen op-
træder internt i de alternative sundhedsmiljøer nogle år til men uden nogen bre-
dere gennemslagskraft. Det sker som en fremadskridende analyse af foreningens 
aktiviteter i denne periode ud fra sammenhængen mellem den bagvedliggende 
ideologi og vaccinationsmodstandernes agitation frem til aktionen ved Serumin-
stituttet. Derved og ved at sætte hovedaktørerne i forhold til deres engagement 
også på andre fronter er målet – jf. pointerne i ovennævnte artikler i Lancet og the 
Guardian – at forstå ideologien og drivkraften bag, dvs. det bestemte syn på sund-
hed som aktivisterne byggede på. Ud fra Landsforeningens ideologiske rødder og 
rekruttering vil jeg argumentere for, at foreningen, dens kampagne, og dermed 
også den væsentligste årsag til ændringen af vaccinelovgivningen, bedst forstås 
igennem den alternative sundhedsforståelse, der kaldes naturhelbredelse og var 
knyttet til den større alternative strømning livsreformbevægelsen fra slutnin-
gen af 1800-tallet og frem. Aktivisternes deltagelse og tilkendegivelser om andre 
livsreformatoriske sager vil derfor blive omtalt – dels for at vise hvilke miljøer 
kernen af modstandere blev rekrutteret fra, dels som indikation for motiverne 
bag modstanden mod vaccination, også hvor denne ikke måtte være eksplicite-
ret af den pågældende. Jeg vil derfor indledningsvist opridse naturhelbredelsens 
historie og relation til den bredere livsreformbevægelse som baggrund for at for-
stå vaccinationsmodstanden som led i en samlet verdensforståelse. Dette skulle 
gerne understrege, at det, der måske virker som frygtreaktion eller manglende 
viden om virkninger af vaccine, faktisk er udtryk for et konsistent, alternativt 
sundhedssyn. Historien er således et eksempel på, hvordan argumenter, der står 

4 Vaccinemodstand var en af WHOs ti trusler mod den globale sundhed for 2019 (WHO: ”Ten 
threats”); Berg: ”Ha’ tillid og hold kæft!”; Blume Immunization.

5 F.eks.  OECD: “The Need for Speed: Faster Vaccine Rollout Critical to Stronger Recovery”;  UN 
Report: Vaccine inequity posing ‘signi icant risk’ to global economic recovery.

6 Burgess m. l.: “The COVID-19 Vaccine Rush”.
7 Guardian 26.1.2021. Se også: Rasmussen: ”Sundhedsdirektøren”.
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i modsætning til samtidens og nutidens almindelige konsensus og lægevidenska-
belige evidens, kan føre til samfundsforandringer. Jeg håber, at artiklen dermed 
ikke bare har værdi som afdækning af et stykke upåagtet dansk sundhedshisto-
rie, men at den kan være en opfordring til større opmærksomhed om betydnin-
gen af denne type ’alternative’ idéer – herunder deres potentielle betydning i pe-
rioden, hvor den moderne velfærdsstat blev udviklet, sådan som Bosse Sundin 
har argumenteret i en svensk sammenhæng.8

Det er desværre sparsomt, hvad der er bevaret af kildemateriale fra nøgleak-
tørerne blandt vaccinationsmodstanderne i Danmark, og det samme gælder de 
større naturhelbredelsesmiljøer, de var del af. Denne artikel er derfor med ganske 
enkelte undtagelser baseret på trykt materiale: Først og fremmest Landsforenin-
gen mod Tvangsvaccinations tidsskrift og publikationer i Det kongelige Biblio-
teks Småtryksamling, det vegetariske tidsskrift Solblink/Dansk vegetarisk Tids-
skrift, som var et centralt organ for dansk naturhelbredelse i perioden, Ugeskrift 
for Læger 1915-1932 samt øvrige publikationer fra de nævnte aktører. Derudover 
anvendes den danske dagspresse som kilde til agitation og reception i offentlig-
heden. Artiklen er led i en større udforskning af livsreformbevægelsen, hvis me-
dicinhistoriske del er gavmildt støttet af Cand. pharm. Povl M. Assens Fond.

FORSKNINGEN I VACCINATIONSMODSTANDENS HISTORIE
Den hidtidige forskning i dansk vaccinationsmodstand er begrænset. Det cen-
trale værk, Gerda Bonderups a handling En kovending – koppevaccinationen og 
dens udfordring til det danske samfund omkring 1800, beskriver den første respons 
på opdagelsen af vaccination.9 Men fra denne tidlige modstand og frem til den, 
der er genstand for nærværende artikel, er der ikke nogen direkte forbindelse. 
Landsforeningen mod Tvangsvaccination er hidtil kun behandlet ganske spora-
disk, selv om den de pågældende steder tillægges en ikke uvæsentlig rolle som 
udslagsgivende faktor for ændringen af vaccinationsloven. Den mest omfattende 
afdækning er i Magtudredningens udgivelse Folkesundhed som Politik af Signild 
Vallgårda i kapitel 4 ”Smitsomme sygdomme og styring ved tvang” om den obli-
gatoriske vaccinations historie i Danmark og Sverige og herunder om vaccinati-
onsmodstanden.10 Det handler mest om myndighedernes reaktion og ikke så me-
get om modstanden selv, men Landsforeningen beskrives som den væsentligste 
organiserede om modstanden selv, idet den dog ses som et organiseret udtryk for 
en konkret, afgrænset, medicinsk bekymring blandt mennesker i den almindeli-
ge befolkning: ”i løbet af 1920’erne var [der] opstået tilfælde af hjernebetændelse 
hos vaccinerede i England og Holland. Det gav både i Danmark og Sverige anled-

8 Sundin: ”Vägen till Idealtillvaron: Saxon och vegetarismen”.
9 Bonderup: En kovending.
10 Vallgårda: Folkesundhed som politik.
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ning til modstand mod at lade børnene vaccinere”.11 Det var, som det vil fremgå, 
måske den aktuelle årsag for en del enkeltpersoner, som kunne have sympati for 
sagen. Men ikke for dem, der var organiseret, førte kampagnen og tegnede den i 
offentligheden – de havde allerede på forhånd taget afstand fra vaccination af ide-
ologiske årsager. Dette skal ikke tages som en kritik af fremstillingen i øvrigt, da 
dens fokus som sagt er på de formelle aktører på myndighedsniveau. Dette fokus 
kan dog spejle en bredere tendens til, at de alternative årsager generelt er ’gået 
under radaren’ i udforskningen af 1900-tallets danmarkshistorie. Hvis der alene 
søges ’rationel’ argumentation og motiver på linje med dem, man ville inde i an-
dre sociale bevægelser,12 kan det være vanskeligt at få øje på strømninger som 
vaccinationsmodstandere m. l. og dermed på deres potentielle ind lydelse. Den 
samme vurdering af Landsforeningen indes i ”For samfundets og børnenes vel” 
fra Temp nr. 1 2021, hvor modstanden omtales som udtryk for en bred bekym-
ring.13 Yderligere omtales Landsforeningen i ”Vaccinationens historie – modta-
gelse og modstand” i Biologforbundets medlemsblad Kaskelot14 og i en artikel om 
MFR-vaccinationer fra Ugeskrift for Læger15 – begge steder dog kun refererende, 
uden at der prætenderes en indgående analyse af vaccinationsmodstandernes in-
terne motiver og aktiviteter. Derudover er Landsforeningens historie som orga-
nisation begrænset til to korte avisartikler, som undertegnede har skrevet om 
forløbet frem mod 1931-loven.16 

Udlandets vaccinationsmodstand er bedre belyst. De moderne vaccinations-
programmer opstod i Storbritannien, og den britiske og amerikanske antivacci-
nationsbevægelse er da også langt den bedst beskrevne; den har dog forment-
lig først fået betydning for danske vaccinationsmodstandere efter dannelsen af 
Landsorganisationen.17 Derimod deler den tyske vaccinationsmodstand tydeligt 
ideologisk grundlag med den danske. Trods Malte Thießens omfattende Immu-
nisierte Gesellschaft18 er den dog i sammenligning med de angelsaksiske strøm-
ninger fortsat langt mindre afdækket som særskilt fænomen og er hovedsagelig 
blevet  behandlet som mindre del af den dominerende bagvedliggende sund-
hedsforståelse, naturhelbredelsen. Det gælder bl.a. inden for forskningen i ”livs-
reformbevægelsen”, ’die Lebensreformbewegung’, der siden Wolfgang Krabbes 
pionerværk  Gesellschaftsverä nderung durch Lebensreform fra 1974, er et veletab-

11 Ibid., 93.
12 Jf. Gundelach: Sociale bevægelser og samfundsændringer, 49.
13 Berg:  ”For samfundets og børnenes vel”, 161.
14 Gjerløff: ”Vaccinationens historie - modtagelse og modstand”.
15 Berg: ”’Ha’ tillid og hold kæft!’”.
16 Henschen: ”Angreb på livskraften”, Henschen: ”100 års kamp”.
17 Blume:  Immunization; Altenbaugh: Vaccination in America.
18 Thießen: Immunisierte Gesellschaf; Helmstädte: „Zur Geschichte der deutschen Impfgegner 

Bewegung“. 
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leret felt i tysk forskning.19 Denne bevægelse er som nævnt væsentlig for at for-
stå udbredelsen af vaccinationsmodstand, og jeg skal henvise til Au bruch: die Le-
bensreform in Deutschland for en samlet ny præsentation af de centrale resultater 
af den hidtidige forskning og væsentligste litteratur, selv om vaccinationsmod-
stand kun omtales ganske kort.20 Også i en dansk sammenhæng kan de senere 
års forskning i vaccinationsmodstanden kvali iceres gennem den række værker 
om de forskellige former for alternativ medicin og kropsforståelser med tilknyt-
ning til livsreformbevægelsen, som satte deres præg på de miljøer, hvor den dan-
ske vaccinationsmodstand opstod – og som derved også giver et indblik i, hvad 
Landsforeningen ønskede som erstatning for vaccination. Heraf beskriver og ek-
sempli icerer Skodsborg Badesanatorium: Persilleslottet som blev Nordens største 
kursted nogle af de systemer, der også var vaccinationsmodstandernes bud på et 
terapeutisk alternativ.21 Som det vil fremgå, var Skodsborg-folkene dog tilhænge-
re af vaccination. Af samme grund er første bind af Hans Bondes rige biogra i over 
J.P. Müller22 relevant som en afdækning af gennembruddet for kropslig sundhed i 
Danmark. I biogra ien over den danske ernæringsforskningspionér Mikkel Hind-
hede tegner Sven Halse og undertegnede nogle af brudlinjerne inden for den hel-
hedsorienterede og naturhelbredelsespåvirkede sundhedsbevægelse, som også 
viste sig i debatten om vaccinationsmodstanden.23 Det er dog alt sammen under-
søgelser, af enkelte felter, og der indes ikke en samlet fremstilling af de danske 
livsreformmiljøer.

I Sverige har der i længere tid været forsket i de alternative idéer, som blev ud-
bredt med livsreformbevægelsen og tilgrænsende strømninger, og man kan pege 
på centrale værker, som i mangel på dansk forskning kan udfylde huller i forståel-
sen af de miljøer, hvor den danske vaccinationsmodstand opstod.24 Forbindelsen 
mellem vaccinationsmodstand og naturhelbredelse fandtes også i Sverige som af-
dækket af Motzi Eklöf,25 hvis forskning i alternative sundhedsretningers historie 
i øvrigt er væsentlig for at forstå naturhelbredelsens fremvækst og udbredelse i 
Skandinavien.26 Hugo Sandberg har undersøgt begrundelserne for undtagelse for 
vaccination ved den svenske samvittighedslov; 27 hvilket giver indblik i bevægel-
sen bag, men måske ikke så meget i selve motiverne, (de synes tilpasset de argu-
menter, myndighederne formodedes af acceptere). Også i Norge havde vaccinati-

19 Krabbe: Gesellschaftsverä nderung durch Lebensreform.
20 Wedemeyer-Kolwe: Au bruch, 86.
21 Lodahl og Hansen: Skodsborg Badesanatorium.
22 Bonde: Sundhedsapostlen J.P. Müller.
23 Halse og Henschen: Mikkel Hindhede og kampen om danskernes kost.
24 F.eks. Stolare: Kultur och Natur; Paulsson: ”Revolt mot industrisamhället!”; Sundin: ”Vägen 

till Idealtillvaron”.
25 Eklöf: ”Preventionens vapenvägrare”.
26 Eklöf: Alternativ medicin i Sverige og Kurkulturer.
27 Sandberg: Plikten att skydda sitt barn.
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onsmodstanden rod i nogle af de samme syn på sundhed og naturlighed.28 Som 
model for aktiviteterne på landsdækkende plan kan man henvise til Ole Dalhau-
gs interessante lokalhistoriske studie, der viser a holdsbevægelse og naturhel-
bredelse som en faktor bag mobiliseringen af en femtedel af befolkningen i Hau-
gesund mod vaccination.29 

NATURHELBREDELSE OG VACCINATIONSMODSTAND
I det sidste årti af 1700-tallet påviste den engelske læge Edward Jenner, at infek-
tion med de ret uskadelige kokopper gav immunitet over for de dødelige menne-
skekopper; dermed havde man fået et redskab mod en af historiens mest frygtede 
sygdomme.30 I Danmark blev den første forordning om koppevaccination udstedt 
3. april 1810, og fra 1871 skulle alle danske børn koppevaccineres senest i skole-
alderen.31 Tilsvarende skete i de leste europæiske lande, og med stor lægelig op-
bakning. Udbredelsen af vaccination fremkaldte imidlertid allerede fra Jenners 
opdagelse lere steder en modstand mod følgerne af indpodning med dyrisk stof, 
skepsis over for infektion pga. evt. urene vacciner, dyreetiske argumenter mod 
udtagning af serum fra levende dyr og skepsis over for indgreb i kroppens selvre-
gulerende sundhedssystem.32 Før de sidste år af 1800-tallet var det dog primært 
i Storbritannien og USA, der fandtes en større organiseret modstand.33 Allerede 
i 1898 havde de engelske protester ført til afskaffelse af bødestraffen for undla-
delse af vaccination, og indførelsen af en samvittighedssparagraf fra 1907 mode-
rerede yderligere vaccinationslovgivningen.34 

Rødderne til den senere danske vaccinationsmodstand skal søges inden for 
den del af modstanden, der gjaldt den selvregulerende krop. I opposition til en 
angivelig opsplitning af den universitetsbaserede lægevidenskab (’skolemedici-
nen’) i specialer rettet mod speci ikke lidelser eller legemsdele, skete der gennem 
1800-tallet en videreudvikling af andre behandlingstraditioner, der lagde vægten 
på kroppen som en helhed (holisme), på forebyggelse og på kroppens egen evne 
til sygdomsbekæmpelse.35 I denne artikel gælder det speci ikt den tradition, der 
kaldes naturhelbredelse eller naturlægekunst – efter tysk Naturheilkunde. Den fø-
res bl.a. tilbage til den tyske læge Christoph Wilhelm Hufeland, der omkring år 
1800, ikke mindst inspireret af Rousseau, præsenterede menneskets forestillede 

28 Jf. kommentar i samtiden i   Ugeskrift for Læger 1925: ”Vakcinationen i Norge”,  365, samt 
Schiøtz: Viljen til liv, 254, 

29 Dalhaug: ”... Selvbestemmelsesretten over vore egne legemer...”
30 Bonderup: En kovending; Blume: Immunization.
31 Vallgårda: Folkesundhed som politik, 94.
32 Bonderup: En kovending; Blume: Immunization.
33  Durbach: The Anti-Vaccination Movement in England; Blume: Immunization; Altenbaugh: Vac-

cination in America.
34 Durbach: The Anti-Vaccination Movement in England, 171-208.
35 Merta: Schlank, 47; Rothschuh: Naturheilbewegung, 31.



85

naturtilstand som målestok for, og middel til, det gode, lange liv.36 Sygdom kunne 
i denne tradition måske nok have partielle udtryk, men var, uanset om det gjaldt 
psykiske eller somatiske lidelser, symptom på grundlæggende forstyrrelse af den 
samlede organismes naturlige ’livskraft’– den hyppigste blandt lere betegnelser 
for en indre kraft, der på én gang var forudsætningen for den levende krops op-
retholdelse og dens modstand mod udefrakommende trusler.37 Målet var at fjerne 
årsagerne til forstyrrelsen ved at bibringe mennesket de naturlige betingelser, 
det manglede. Det var altså ikke lægemidlerne, men kroppen selv, der stod for hel-
bredelsen. Og derfor bestod metoderne, uanset om det gjaldt om at forebygge el-
ler behandle sygdom, i aktivering af kroppen gennem bibringelse af menneskets 
’naturlige’ behov – vand, lys, luft, sol, jord, varme, kulde, bevægelse osv.38 Som 
konsekvens måtte man afstå fra det, der på ’unaturlig’ vis påvirkede organismen. 
Netop de initionen af det ’unaturlige’ blev, som det vil fremgå, central for mod-
standen mod vaccination. Da en given behandling var rettet mod hele personen, 
ikke blot sygdomsudtrykket, vendte man sig stærkt mod universitetsmedicinens 
terapeutiske fokus på enkelte dele af kroppen og tendenser til adskillelse af psy-
ke og somatik: Udslæt, hoste osv., ja endog kræftsvulster, var kun symptomer på 
den underliggende problematik, eller de slog i hvert fald kun for alvor igennem, 
fordi kroppens grundlæggende livskraft var angrebet. Ved at behandle de enkel-
te lidelser særskilt usynliggjorde universitetslægerne dette egentlige problem og 
risikerede i øvrigt at skabe nye lidelser gennem unaturlige behandlingsmetoder. 
Styrkelsen af kroppen selv gennem ’naturlige’ terapier og det holistiske syn på or-
ganismen er altså naturhelbredelsens vigtigste kendetegn og udgjorde på tværs 
af terapeutiske forskelle en fælles forståelsesramme for de behandlere, ’natur-
læger’, som etablerede sig i løbet af 1800-tallet særlig i det tysktalende Europa. 
Det skete ikke mindst med udgangspunkt i en række sanatorier, hvor man tilbød 
vandkur, luft- og solbad, gymnastik, fysioterapi, massage (og evt. mentale teknik-
ker som hypnose og suggestion).39 

Det er dog værd at bemærke, som Eklöf argumenterer for, at grænserne imel-
lem den etablerede medicin og naturhelbredelsen i 1800-tallet og op i 1900-tallet 
på visse punkter var mindre skarp end i dag. Dels var ikke alle datidens sanatori-
er drevet efter naturhelbredelsens idéer, selv om de anvendte enkelte af dens me-

36 Rothschuh: Naturheilbewegung, 15f; Merta: Schlank, 23.
37 Rothschuh: Naturheilbewegung, 26ff; Wedemeyer-Kolwe: Au bruch, 71-72; ordet er ikke i sig 

selv skabt af naturhelbredelsens tilhængere, og stort set enslydende begreber som ’vitali-
tet’ osv. fandtes også i andre dele af offentligheden, herunder i dele af datidens universitets-
medicin, og den strømning inden for samtidens tænkning der kaldes vitalisme, og som også 
spillede en rolle for mange af naturhelbredelsens tilhængere (Halse: ”Vitalisme”). I det føl-
gende vil der dog alene fokuseres på, hvad der kendetegner naturhelbredelsens brug af be-
grebet i traditionen fra særligt Hufeland.

38 Rothschuh: Naturheilbewegung. I tilgrænsende områder anvendtes plantemedicin og homø-
opati.

39 Wedemeyer-Kolwe: Au bruch, 71.
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toder, og etablerede læger kunne også give diætetiske anvisninger. Dels kunne et 
samlet behandlingsforløb skifte mellem medicinsk behandling på hospitalerne, 
som var universitetsmedicinens centrum, og fysioterapi og diætetisk rekreation 
på et naturhelbredelsessanatorium. 40 

I forhold til denne artikels fokus er det væsentligt, at naturhelbredelsen i de 
første årtier efter midten af 1800-tallet blev koblet til en række andre strømnin-
ger, som fra politisk og socialt hold delte ønsket om menneskets tilbagevenden til 
en forestillet naturtilstand. Det gjorde nemlig i stigende grad sundhed til et om-
råde med ambitioner også for det øvrige samfunds angivelig raske befolkning og 
betød samtidig, at naturhelbredelse blev knyttet til en decideret bevægelse eller 
subkultur.41 En af foregangsfolkene var den tidligere præst Eduard Baltzer, der 
generaliserede naturhelbredelsens opfattelse af sundhed til samfundsniveau: 
Hvis sundhed alene kunne baseres på en krop, der var naturlig – så måtte målet 
for et godt samfund være grundlæggende naturlighed på alle niveauer.42 Baltzer 
og hans efterfølgere kunne støtte sig til en udbredt antagelse i samtiden om, at 
en række ’civilisationssygdomme’ truede i det industrialiserede og urbaniserede 
samfund. Mest fremtrædende var et stigende antal nervelidelser – neurasteni – 
der angiveligt skyldtes det hektiske moderne samfund. Denne samfundsdiagno-
stik blev i bl.a. Paolo Mantagazzas ind lydelsesrige værk Nervøsitetens Aarhundre-
de43 gjort til et af de vigtigste karakteristika ved tiden, en holdning som også en af 
Danmarks førende psykiatere Knud Pontoppiddan delte.44 Yderligere kunne den 
knyttes til den truende degeneration, som ud fra Jean-Baptiste Lamarcks teori 
om nedarvning af erhvervede egenskaber ville blive overført fra en ødelagt stor-
bybefolkning.45 Derfra var der ikke langt til naturlægernes argument om, at  neu-
rastenien, degenerationen osv. kun kunne kureres ved at vende tilbage til krop-
pens naturlige behov. Dels gennem frisk luft, sunde aktiviteter og den vegetariske 
mad, som tilhængerne af naturhelbredelse i stigende grad anså for menneskets 
oprindelige føde.46 Dels ved at ændre livsstilen væk fra det moderne, unaturlige 
byliv.47 Denne tilgang ik et bredere gennembrud også i hverdagen uden for sana-
torierne gennem livsreformbevægelsen, der opstod om disse sundheds- og sam-
fundsvisioner. Ifølge disse skulle tilnærmelsen til det naturlige liv ske gennem 
selvreform: Reform af klædedragten, så bærerens krop kunne bevæge sig frit, bo-
sættelse på landet, så man kunne leve et aktivt frit liv, vegetarisk kost, sollys og 

40 Eklöf: ”Den problematiska medicinska integrationen”, 61ff.
41 Wedemeyer-Kolwe: Au bruch, 20, 73ff.
42   Die natürliche Lebensweise; Ideen zur socialen Reform.
43  Mantegazza: Nervøsitetens Aarhundrede.
44  Pontoppiddan K. Neurasthenien. For en kort redegørelse for neurasteni i Danmark i lyset af 

livsreformbevægelsen, se Henschen: ”Nervehelse”.
45 Thielst: Degeneration.
46 Wedemeyer-Kolwe: Au bruch, 53ff, 92ff; Merta: Schlanck!, 24-35.
47 Wedemeyer-Kolwe: Au bruch, 72-73.
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gymnastik, så kroppens indre og ydre kunne blive sundt, naturlige religioner som 
svarede til menneskets åndelige behov, frisættelse af barnet gennem reformpæ-
dagogik og naturhelbredelse frem for den etablerede medicin af de grunde, der er 
anført tidligere.48 Bevægelsen var en bred kulturel strømning med et sammenfald 
af forskellige enkeltsager, der delte samfunds- og sundhedssyn, og overlappende 
medlemskredse. Selv om det tysktalende Europa vedblev at være bevægelsens 
centrum, bredte holdningerne sig over hele kontinentet. I Mådehold og Sundhed: 
populære Overveielser om en Ændring af vor Levemåde fra 1889 blæste den danske 
læge Michael Larsen med direkte reference til Baltzer til kamp mod en samtid, 
hvor ”Menneskeslægtens Sundhed gaar tilbage” og ”den opvoxende Slægt stedse 
viser sig at staa tilbage for Forfædrene”.49 I den mest ind lydelsesrige danske bog 
om Naturhelbredelsen fra 1901 tog han afstand fra store dele af den etablerede 
lægekunst ud fra synspunktet, at ”sygdom ikke er noget, der kommer udefra (…) 
den første og eneste hovedårsag er i legemet selv forud for alle sygdomssymp-
tomer, og den skyldes mangelfuldt stofskifte.”50 Larsen var en af initiativtager-
ne til Dansk vegetarisk Forening51 i 1896, og i de følgende år opstod en dansk 
bevægelse, der, skønt relativt lille i begyndelsen, søgte naturligheden ad de samme 
veje som de tyske forbilleder. I denne bevægelse udgjorde naturhelbredelse et af 
de centrale ben, sammen med vegetarismen, som den delvist overlappede i sin 
sundhedsambition.52 På denne måde blev naturhelbredelse også i Danmark del af 
en større kamp mod det moderne samfunds dårligdomme. 

Men Larsen beskæftigede sig ikke direkte med vaccinationen i de nævnte bø-
ger, og det var da heller ikke entydigt givet, hvordan naturhelbredelsestilhæn-
gerne skulle forholde sig til den: På den ene side var vaccinen åbenlyst en del 
af den etablerede lægevidenskab, og vigtigst så kunne man argumentere for, at 
den stred mod grundlæggende naturhelbredelsesprincipper. Det var symptom-
behandling, eftersom vaccination kun rettede sig mod enkeltsygdommen, imod 
princippet om den sunde, selvhelbredende krop at bekæmpe sygdom med syg-
dom, det var forurening af blodet, og for dem af bevægelsens tilhængere, der 
mente, at naturligheden havde en etisk dimension, at det var dyrplageri at pro-
ducere vaccinen.53 Sådan lød nogle af rationalerne i de vaccinationsmodstander
organisationer og -tidsskrifter med rod i naturhelbredelsen, der blev grundlagt i 

48 Se tyske standardværker som Barlösius: Naturgemäße Lebensführung; Krabbe: 
Gesellschaftsverä nderung durch Lebensreform; Wedemeyer-Kolwe: Au bruch.

49 Larsen: Mådehold og Sundhed, 3.
50 Larsen: Naturhelbredelse, 20 – Larsen tillagde stofskiftet en grundlæggende betydning, 

som i lange stræk svarer til den tidligere eksempli icerede livskraft. 
51 Foreningens navn har skiftet.
52 Der fandtes dog også andre, etiske og økonomiske argumenter for vegetarismen, men de 

synes mindre fremtrædende i Danmark på denne tid, jf. Larsens værker.
53 Eklöf: ”Preventionens vapenvägrare”, 665-666.
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Tyskland fra omkring 1870.54 På den anden side handlede det jo om en form for 
selvhelbredelse. Selv om mekanismen måske ikke kunne afprøves empirisk på 
den tid, var det jo tydeligvis kroppen selv, der blev gjort i stand til at bekæmpe en 
udefrakommende sygdom. Det, og statistikken for vaccinernes succes, kan have 
været medvirkende årsag til, at vaccinationsmodstanden aldrig blev en majori-
tet i tysk naturhelbredelse.55 I Danmark havde livsreform og naturhelbredelse ud 
over Dansk vegetarisk Forening bastioner omkring Skodsborg Badesanatorium 
fra 1898 med ægteparret Carl og Johanne Ottosen som frontpersoner.56 Tog Lar-
sen ikke eksplicit stilling, var ægteparret Ottosen tilhængere af vaccination,57 og 
det samme gjaldt markante enkeltpersoner som byggede bro til den etablerede 
medicin, f.eks. Mikkel Hindhede.58 Det er sandsynligvis en medvirkende årsag til, 
at vaccinationsmodstanden viste sig så sent i Danmark. Det eneste eksplicitte an-
tivaccinationsskrift på dansk før første verdenskrig – med den manende titel Det 
store Brændoffer fra 190659 – var karakteristisk nok skrevet af en vegetar bosat 
i England og formentlig knyttet til antivaccinationsbevægelsen dér.60 I vegetar-
tidsskriftet Solblink har jeg fundet et enkelt møde, hvor vaccination blev disku-
teret, sammen med andre temaer som tobak, holdt i Dansk vegetarisk Forenings 
afdeling i Århus i 1912.61 Der er kort sagt meget lidt, der tyder på en diskussion af 
vaccination i Danmark før første verdenskrig. I Sverige derimod opstod vaccina-
tionsmodstanden tidligt med baggrund i livsreformbevægelsen, og Svenska För-
bundet mot vaccinationstvånget stiftedes i 1912 med nær tilknytning til den ve-
getariske bevægelse. 62 Kun ire år efter kunne forbundet fejre sin første sejr, da 
den obligatoriske vaccination i Sverige blev suppleret med en samvittighedspa-
ragraf. Så kunne forældre, der ønskede deres børn fritaget, søge om det, selv om 
langt de leste ik afslag.63 

DEN FØRSTE VACCINATIONSKAMPAGNE
Med verdenskrigen fulgte en øget opbakning til de alternative sundheds- og sam-
fundsstrømninger inden for livsreformbevægelsen,64 delvist knyttet til en ople-
velse af opbakning bag egne synspunkter. Det drejede sig for det første om en 
generel skepsis i Europa over for de bestående autoriteter, som havde kastet kon-
tinentet ud i krigen, for det andet bl.a. om en generel kulturkritik, som havde di-

54 Thießen: Immunisierte Gesellschaft, 40ff.
55 Wedemeyer-Kolwe: Au bruch, 86.
56 Lodahl og Hansen: Skodsborg Badesanatorium.
57 Note i Solblink 1922, 6, 40.
58 Halse og Henschen: Mikkel Hindhede.
59 Borup: Det store Brændoffer. 
60 Shaw: Collected Letters, 417.
61 Solblink 1912, 4, 37.
62 Eklöf: ”Preventionens vapenvägrare”, 666-667.
63 Sandberg: ”Plikten att skydda sitt barn”; Eklöf: ”Preventionens vapenvägrare”, 667-670.
64 Wedemeyer-Kolwe: Au bruch, s 8.
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rekte bud til nogle af livsreformens kerneværdier. Mange så krigens industrielle 
massemord som et nederlag for moderniteten.65 I Danmark havde rationeringen 
desuden ført til en stærk opbakning til vegetarisk kost og en stor vækst i med-
lemstallet hos Dansk vegetarisk Forening.66 Samtidig tog en ny generation i de år 
over i de alternative strømninger. Tilsammen er det formentlig nogle af årsagerne 
til, at der netop i de år viste sig de første ansatser til en mere udbredt dansk mod-
stand imod vaccination. 

Et af de første tegn på en mere offensiv agitation for naturhelbredelse allerede 
før krigsafslutningen er den resolution, som Dansk vegetarisk Forening vedtog i 
1915 og sendte til den danske lægeforening om at ”undersøge Virkningen af den 
vegetariske Levemaade og de principper, der ligger til grund for Naturhelbredel-
sesmetoderne” af hensyn til ”Samfundets Sundhed og Fremgang mod lykkeligere 
Kaar” – noget som Ugeskrift for Læger dog nøjedes med at kommentere med let 
ironi.67 Blandt de mest ind lydelsesrige enkeltpersoner, der kom til at tegne natur-
helbredelsen i Danmark, var Oluf Egerod, redaktør for Solblink og senere formand 
for Dansk vegetarisk Forening, samt sekretær og kasserer for den Internationale 
Vegetarunion (IVU) i en menneskealder.68 I 1917 skrev han Lægernes Vildfarel-
ser, som blev udsendt som et af Dansk vegetarisk Forenings Smaaskrifter – inte-
ressant nok efterset af Michael Larsen.69 Her møder man en klar præsentation af 
naturhelbredelsens kerneargumenter: Sundhed er ”den fuldstændige harmoni”; 
man skal kun spise og drikke mådeholdent og kun det, som kroppen er skabt til: 
planter og vand.70 Sygdom er som udgangspunkt et ”Gode”,71 fordi det tydeliggør 
”den disharmoniske Tilstand”, som er et produkt af indtagelse af gifte fra kød, al-
kohol, koffein osv., og ikke mindst fordi den i virkeligheden er udtryk for, at livs-
kraften (her kaldet ”Selvfornyelseskraften, Naturhelbredelsesevnen”) er ved at 
foretage helbredelsen.72 Argumenterne mod den etablerede medicin er de klassi-
ske. Ifølge Egerod helbreder den kun tilsyneladende; reelt jerner den bare symp-
tomet og tilslører derved den virkelige, farlige tilstand – og allerværst bremser 
den selvhelbredelsen. Dette gør sig særlig gældende ved vaccination, hvor man 
standser den naturlige helbredelse ved, at giften indpodes igen og spreder sig. 
Egerod kunne derfor skrive: ”Vaccination staar som en af det 20. Aarhundredes 
største Skampletter (…) men utrolig sejg er alligevel den Kamp, Lægerne fører for 

65 Kragh: ”Kulturkamp i 1920’erne”; Jensen: Krigen 1914-1918.
66 Halse og Henschen: Mikkel Hindhede, 16-18.
67   Ugeskrift for Læger 1915: ”Vegetarisme og Naturhelbredelse”, 1391.
68 IVU: ”Oluf Egerod”. 
69 Egerod: Lægernes Vildfarelser.
70 Ibid., 10-11.
71 Ibid., 10.
72 Ibid., 11-12.
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dette Middel, trods det Faktum, at det ikke formaar at beskytte mod Kopperne, 
men nok at fremkalde andre Sygdomme.”73

At denne retning ikke var enerådende blandt folk med sympati for både ve-
getarisme og naturhelbredelse ses af Mikkel Hindhedes anmeldelse i A holds-
dagbladet, som med tilfredshed blev refereret af Ugeskrift for Læger under over-
skriften ”Vegetarer i Broderkrig”: 74”Kast den Pjece paa Baalet og skriv en ny og 
bedre”, mente den internationalt bedst kendte danske bannerførere for de nye 
sundhedsretninger”.75 Men Hindhedes holdninger synes ikke at være delt blandt 
de toneangivende vegetariske aktivister. I Solblink stod Egerod over de næste år 
bag en række artikler, der problematiserede vaccinationen, og der er tegn på en 
oprustning. I listen over bøger, der i 1918 kunne fås hos Dansk vegetarisk For-
ening, handlede 14 af 60 om vaccination, men med undtagelse af Borups førnævn-
te bog var de på svensk.76 Sagen var altså så ny eller havde endnu så få tilhængere, 
at de ellers produktive danske sundhedsaktivister ikke selv havde udgivet noget. 
Over de næste år ses emnet at være debatteret i forskellige vegetariske sammen-
hænge, og i november 1919 trykte Solblink en opfodring: 

Vegetariske Forældre anmodes indtrængende om at meddele Vegetarisk Oplysnings-

kontor, Vanløse, 1) hvilke Erfaringer de maatte have gjort om Vaccinationens Skade-

lighed og 2) hvad der af den enkelte er giort og maaske derfor af lere kan gøres for at 

slippe uden om Vaccinationen. Det vilde jo være rart, om vi kunde blive fri for denne 

uhyggelige tyranniske Foranstaltning.77

Resultaterne af opfordringen synes sparsomme, men en udvikling var i gang: Den 
27. marts 1922 kom en rystet Mikkel Hindhede hjem fra ”et møde i vegetarisk for-
ening, som gjorde et højst uhyggeligt indtryk paa mig”.78 Til et foredrag havde 
lægen Regine Grønberg-Petersen fuldstændig tilbagevist ”Vaccination for Kop-
per” gennem statistikker, historiske eksempler og hygiejniske argumenter, og 
”paa den mest haanende måde læste [hun] alle vaccinationstilhængere teksten”. 
Da Hindhede på sin vanlige vis ville modargumentere med flere tal og eksempler, 
mødte han kun afvisning fra salen. Det blev ikke bedre, efter at han forsøgte at 
forklare sig i vegetarernes månedsblad. I en svarreplik fik han tværtimod læst og 
påskrevet af Egerod, der ellers selv havde boet på Hindhede-pensionat som ung: 
”Det imponerer os ikke, at dr. Hindhede hører til bagstrævet på dette område.”79 
Hindhede henviste til sin egen opbakning om naturhelbredelsestanken og argu-

73 Ibid., 16.
74 Ugeskrift for Læger 1917: ”Vegetarer i Broderkrig”, 1701.
75  Hindhede: ”Lægernes Vildfarelser”.
76  Solblink 1918, 2: ”Vegetarisk Litteratur”, 13-15.
77  Solblink 1919, 11: ”Vaccination”, 119.
78   Hindhede: ”Vaccinationsspørgsmålet”, 39.
79 Egerod: Uden titel. 40.
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menterede for, at mange tyske læger sagtens kunne forene denne med vaccinati-
on. Men det hjalp ikke stort – ” De naturlæger, der holder på vaccination, er jo kun 
på vej til at være naturlæger”, konkluderede Egerod. 80

Regine Grønberg-Petersen var, skønt dr.med., lige så lidt som kollegerne Mik-
kel Hindhede, Carl Ottosen og Michael Larsen kaldet til blot at udøve den konven-
tionelle medicin. Et årti før sammenstødet med Hindhede var hun blevet valgt 
ind i Dansk vegetarisk Forenings bestyrelse,81 og i 1915 havde hun grundlagt et 
kursted i Hørsholm, der viser hendes vegetariske medlemskab som del af en stør-
re livsreformpræget forståelse, som hun ønskede at udøve terapeutisk; et ophold 
bød blandt andet på massage, ”Aandedrætsøvelser” og sund, vegetarisk kost.82 I 
sundhedens og naturens tjeneste havde hun i 1919-20 meldt sig på lægen Carl Sa-
lomonsens side i kampen mod dysmor ismen og den moderne kunsts ’degenerati-
on af naturen’.83 Vaccinationssagen var således del af et større projekt, og allerede 
i 1919 havde hun angivelig arbejdet på en publikation om vaccination.84 Det var 
formentlig  Vaccineringen mod Kopper: en Haan mod Etik, Hygiejne og Intelligens,85 
der udkom i 1922, omkring det tidspunkt, hvor hun indledte den første offentlige 
kampagne mod vaccination i Danmark. Som person var Grønberg-Petersen både 
stålsat og frygtløs – selv nobelpristageren August Krogh var tidligere blevet nødt 
til at forsvare sig mod hendes anklager om ”Dyrplageri” i forbindelse med dyre-
forsøg.86 For en del af livsreformkredsene var hendes kampagne mod vaccinatio-
nen formentlig dybt problematisk, men få andre end Hindhede tog til orde. Med 
støtte fra pro iler som Egerod virker antivaccination tværtimod næsten som kon-
sensus i Dansk vegetarisk Forening fra det øjeblik og i de følgende år.

I sin antivaccinationsbog og i samtidige interviews trak Grønberg-Petersen 
på sin lægebaggrund. Det var ikke bare holdninger og instinkt: Jo, koppeepidemi-
erne var stort set forsvundet – men det var på grund af almindelig sundhedsfor-
bedring.87 At der stadig fandtes kopper selv i gennemvaccinerede lande som Stor-
britannien var netop et bevis for, at det ikke kunne være vaccinationen, der var 
skyld i tilbagegangen. Samtidig kunne Grønberg-Petersen og en række andre de-
battører i Solblink og efterhånden i pressen henvise til angivelige, negative konse-
kvenser af vaccination. Det gjaldt for eksempel forbindelsen mellem vaccination 
og tuberkulose, som var en af datidens mest frygtede sygdomme, ligesom autisme 
i dag kædes sammen med vaccination.88 Til BT forklarede Grønberg-Petersen sig 

80 Ibid.
81 Solblink 1913: ”Generalforsamlinger og Møder”, 55.
82 Kvinden og Samfundet, 7, 1915, 109.
83 København, 28.1.1920; Abildgaard: ”Dysmor ismedebatten”.
84 Oplysning i Solblink 1919, 8, 90.
85 Grønberg-Petersen: Vaccineringen mod Kopper.
86 København, 21.12.1920.
87 Grønberg-Petersen: Vaccineringen mod Kopper, 9-10.
88 Ibid., 17.
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ved at bruge det centrale begreb om livskraften, som ikke ubetinget kan have væ-
ret kendt af læserne:89

Det er en Kendsgerning, som end ikke den ortodokse Lægevidenskab tør nægte, at en-

hver Indsprøjtning af Sygdomsgift, saaledes som det jo sker ved Vakcinationen, er et 

Angreb paa Livskraften og nedsætter denne. Ved Indsprøjtningen med Koppegiften 

kan Angrebene være saa alvorlige, at de Vakcincrede bliver alvorlig syge deraf, og det 

hænder endda, at Døden bliver Følgen.90

I 1922 kunne ugetillægget Kvinden og Hjemmet tilsvarende – med de danske an-
tivivisektionisters blad som kilde – fortælle om en dansk familiefar, hvis bekend-
tes barn var død af vaccination.91 Vaccinationsmodstand var ved at blive et vel-
kendt emne i offentligheden. Men ambitionerne var større. Grønberg-Petersen 
selv og hendes meningsfæller Oluf Egerod, arkitekten og teosoffen Ejnar Ørnsholt 
og og reformpædagogen Johannes Rosbach, der alle var organiserede vegetarer,92 
forsøgte at rejse sagen i tidsskriftet Det frie Blad, der udkom med tilknytning 
til Retsforbundet.93 Dét parti var ikke tilfældigt. Dets centrale krav om jordre-
form lå tæt op af livsreformbevægelsens ideal om et opgør med storbyen; We-
demeyer-Kolwe ser det ligefrem som en af kerneforudsætningerne for udlevel-
sen af idealerne,94 og Martin Stolare har vist, hvordan Henry Georgeforeningerne 
(hvis tanker om jordreform, Retsforbundet gjorde til sine) rekrutterede fra dati-
dens modernitetskritiske miljøer i Sverige, ikke mindst fra livsreformbevægelse 
og vegetarisme.95 Også i Danmark har noget lignende formentlig gjort sig gæl-
dende, dertil kom Retsforbundets vægt på personlig frihed som kunne tænkes 
at gøre det til et mere åbent forum for diskussioner af afskaffelse af indgreb som 
obligatorisk vaccination. Det lykkedes dog ikke at få partiet til at tage sagen op på 
noget of icielt plan, og vaccinationsmodstanden blev tværtimod energisk afvist 
af det fremtrædende partimedlem Viggo Starcke, der selv var læge.96 

Den politiske kamp fandt til gengæld et forum i foråret 1924, da Grønberg-Pe-
tersen indkaldte til stiftende møde for en organiseret sammenslutning af vacci-
nationsmodstanderne.

89 Gennem forskellige populære ’selvhjælpsbøger’ på sundhedsområdet kan der dog have væ-
ret en vis udbredelse af visse af disse begreber – jf. Tyskland (Au bruch, 86)

90 BT, 1.7.1921, 3.
91  Artiklen debatteret i Solblink, 1922, 11, 91-93: ”Vaccination”; 1922, 12, 98-99: ”Om Vaccina-

tion mod Kopper”. 
92  Medlemslister i Solblink, 1923, 59-66.
93  Det frie Blad, 1921, 278ff, 342ff, 227ff. Grønberg-Petersen blev i 1936 opstillet til Rigsdagen 

for partiet ( Nationaltidende 14.9.1936).
94 Wedemeyer-Kolwe: Au bruch, 20.
95 Stolare: Kultur och Natur, 169ff.
96 Det frie Blad, 1921, 244.
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LANDSFORENINGEN 
På det stiftende møde blev snedkermester Martin Bjørner fra Frederikssund 
valgt til formand for Landsforeningen mod Tvangsvaccination. Nu skulle forenin-
gen ”med alle til Raadighed staaende Midler (…) bekæmpe Loven af 1874 [sic], 
der paabyder tvungen Vakcination, og gøre Vakcinationen til en frivillig Sag”, som 
Bjørner forklarede i et af sine første interviews.97 Med Bjørner havde antivaccina-
tionen fået endnu en dygtig kommunikator. Og han var klar over, hvem modstan-
deren var: ” Fra Lægerne venter vi ingen Støtte, men tværtimod Kamp.” 

Grønberg-Petersen tog derimod ikke imod valg, måske fordi hun samtidig 
havde kastet sig over en reorganisering af foreningen mod vivisektion (kirurgi-
ske indgreb ved forsøg på levende dyr).  Det var en sag, der henviste til samme 
overordnede kamp, idet antivivisektion spillede en stor rolle inden for de etiske 
begrundelser for vegetarisme, der delvist var de samme argumenter om dyrpla-
geri og naturlighed, som vaccinationsmodstanden byggede på. Af en ansøgning 
om optagelse i Den almindelige danske Lægeforening fremgår da også, at antivi-
visektionisterne tillagde kampen mod vaccination høj prioritet.98 Det stiftende 
møde hos vaccinationsmodstanderne viste, at Grønberg-Petersens agitation hav-
de båret frugt men også dens begrænsninger: Flere mennesker, der ellers næppe 
delte den snævre naturhelbredelses holdninger, var dukket op, men en del af de 
første medlemmer følte sig næppe hjemme. Tobakshandler Levinsky, der udtråd-
te af bestyrelsen allerede i januar, må f.eks. have haft det vanskeligt i et miljø, hvor 
tobak var ligeså forhadt som kaffe, alkohol og kød.99 I relation til foreningen om-
taltes efter et halvt år kun personer, som i forvejen var engageret i livsreformsa-
ger og dermed formentlig delte naturhelbredelsesgrundene til vaccinationsmod-
standen. Det var Bjørner og Grønberg-Petersen, Ejnar Ørnsholt, lokalformand på 
Lolland, teosof, og vegetar100 og Viggo Dahlsen, lokalformand i Jylland, der et årti 
efter blev første redaktør af naturisttidsskriftet Sol og Sundhed, som byggede 
på de samme sundhedsidealer som den øvrige livsreformbevægelse. ”Nudismen 
fremmer naturlig Levevis, Sport, Vegetarisme m.m.” hed det f.eks. i første num-
mer.101  Fotograf J. Hansen, lokalformand for Falster, havde været menigt medlem 
af Dansk vegetarisk Forening siden i hvert fald 1920.102 En del af kernen kom fra 
de danske støtter af den reformpædagogiske linje, grundlagt af italieneren Ma-
ria Montessori. Bjørner var således sløjdlærer på Egelundshuset i Frederikssund, 
landets første Montessori-institution, og snart ik han selskab i bestyrelsen af sin 
kone Louise, der var ansat samme sted, og af skolens to grundlæggere, forstan-
deren Johannes Rosbach og pædagogen Thora Constantin-Hansen. At det var en 

97 Aarhus Stiftstidende 23.9.1924.
98   Ugeskrift for Læger, 1928: ”Vivisektion og Tvangsvaccination”, 931.
99 Mod Tvangsvaccination, 1925, 2, 6.
100 Heiberg og Skude: Arkitekten Ejnar Ørnsholt.
101  Sol og Sundhed 1.10.1937, 1.
102 Solblink, 1920, 7, Medlemsliste, 64.
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skole, der kom til at danne centrum for vaccinationsmodstanden, er ikke så mær-
keligt; det handlede jo om børnevaccination. Samtidig var der tætte bånd mel-
lem den første reformpædagogik, naturhelbredelse og kropskultur.103 De øvrige 
ledende medlemmer af Landsforeningen var kunstnerne Cathinka Olsen og In-
geborg Irminger.104 Alle undtagen Dahlsen var medlem af Dansk vegetarisk For-
ening.105

Nu indledtes en organiseret agitation. Over de næste måneder turnerede 
Bjørner med foredrag i en række byer, og foreningen trak på det internationa-
le netværk af vaccinationsmodstandere. De svenske skrifter havde allerede læn-
ge været en del af kampen. Den nye selvbevidste forening indledte samarbejde 
med den stærke engelske antivaccinationsbevægelse. På et stort anlagt møde i 
Grundtvigs Hus i København i september 1924 medvirkede en række talere fra 
”The Anti-Vaccination League of England”,106 og umiddelbart efter holdt den en-
gelske forenings sekretær Lily Loat foredrag sammen med Bjørner i Århus, Nak-
skov og Nykøbing Falster.107 Man begyndte at udgive et eget tidsskrift med titlen 
Mod Tvangs-Vaccination, som dog kun løb ét år, trykt hos Date’s Trykkeri, der på 
den tid udgav alle væsentlige skrifter for de alternative strømninger, sådan som 
det er blevet karikeret af Hans Scher ig, der har omdøbt vegetaren og paci isten 
Wilhelm Date til Damaskus.108 Som det vil fremgå nedenfor, var eller blev Date 
selv vaccinationsmodstander.

Man begyndte derudover udgivelsen af en række ’Smaaskrifter’, f.eks. R.F.E. 
Austin: Vaccination og Kopper (optryk af et af foredragene fra Grundtvigs Hus).109 
I 1926 eller 1927 udgav Landsforeningen skriftet Om Vaccination, Kopper og Læ-
ger skrevet af M.K. Gandhi,110 hvis dyreetiske og vegetariske argumenter svarede 
godt til holdningen hos danskerne. Mange af de personer, der omtales som med-
lemmer af Landsforeningen, Bjørner, Cathinka Olsen, Rosbach, Constantin-Han-
sen, blev senere engageret i den danske kampagne for indisk selvstændighed gen-
nem foreningen Indiens Venner111 – formentlig til dels en udløber af den generelle 
fascination af indisk kultur, der gik igen i store dele af de miljøer, som livsreform-
bevægelsen rekrutterede fra.112 I det særlige, danske forord til Gandhis vaccina-
tionsskrift hedder det: 

103 Krabbe: Gesellschaftsverä nderung durch Lebensreform.
104 Navne efter Mod Tvangs-Vaccination, 1925.
105 Solblink, div. medlemslister fra perioden.
106 Mod Tvangs-Vaccination, 1925, 1, 1.
107 Ibid., 2.
108  Broegård: Nøgle til Hans Scher igs Frydenholm, 7.
109 Austin: Vaccination og Kopper
110 Gandhi: Om Vaccination, Kopper og Læger 
111 Medlemsliste for foreningen Indiens Venner, Ellen Hørups Arkiv. Rigsarkivet.
112  Henschen: ”En tørst i tiden”.
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Gandhi vil være alle vaagne Nutidsmennesker bekendt som vor Tids største Person-

lighed, som det vaagnende Indiens Fører i dets Kamp mod Englændernes Voldsher-

redømme. Mindre kendt er maaske hans mægtige Indsats for Frigørelse af sit Folk og 

hele Menneskeheden fra den moralske Fornedrelse, hvorunder vi alle sukker.113

Det er næppe tilfældige ord; den danske forening så efter alt at dømme sin kamp 
mod vaccination som en del af en større sag for menneskehedens bedste, der om-
fattede de enkeltsager, medlemmerne hver især kæmpede for inden for f.eks. re-
formpædagogik og kropskultur. 

På vaccinationsområdet ville danskerne gå i fodsporene på de succesrige 
kampagner i Storbritannien og Sverige, og det skete ikke mindst ved aktivt at ap-
pellere til forældres frygt og mistillid til myndighederne og de medicinske auto-
riteter. På det punkt kom den nye forening på det rigtige tidspunkt. Samme forår 
som Landsforeningen var stiftet, blev der konstateret lere koppetilfælde i Kø-
benhavn, og myndighederne reagerede med en forstærket vaccinationskampag-
ne. Bjørner så det som en falsk epidemi, startet af lægerne for at stække den nye 
forening.114 Til gengæld gav det gode muligheder for at komme ud med budskabet. 
I maj kunne man i en række aviser læse en annonce underskrevet Landsforenin-
gen: ”Forældre, hvis Børn er bleven alvorlig syge som direkte eller indirekte Følge 
af Vaccinationsgiftens Indpodning opfordres til at melde samme skriftligt”.115 At 
dømme efter aviserne var det ikke mange, men det var med til at give bevægelsen 
yderligere gennemslagskraft i pressen, hvor bl.a. Sundhedsstyrelsens formand, 
Gabriel Tryde, måtte tage direkte stilling til den nye forenings holdninger. I et in-
terview glædede han sig ironisk til at få tilsendt det indsamlede materiale: ”Og 
hvis der er een og anden, der nægter at lade sine Børn vaccinere, saa har vi Loven 
paa vor Side, og man kan vel endnu faa den respekteret herhjemme”.116 Men må-
ske var det hele ikke så simpelt.

EN POLITISK KAMP
Det politiske plan havde aldrig været langt væk for vaccinationsmodstanderne. 
Som nævnt skrev de agiterende artikler i Det frie Blad, og dertil kom en direkte 
forbindelse til Retsforbundet ledende lag: Martin Bjørners bror Johannes Lauritz 
var centralt medlem af Henry George Foreningen, og svigerinden Signe var med-
stifter af partiet, redaktør for Det frie Blad og selv nært knyttet til reformpædago-
gikken.117 Også Bjørner havde tidligere været knyttet til retsstatsidéen, men blev 
senere kommunist.118 I Mod Tvangs-Vaccination appellerede han med marxistisk-

113 Gandhi: Om Vaccination, Kopper og Læger, 3.
114 Aarhuus Stiftstidende 23.9.1924.
115 Roskilde Avis 31. 5.1924.
116  Roskilde Avis 31. 5.1924.
117 Haastrup: ”Signe Bjørner”. 
118 Land og Folk 6.12 1969.
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klingende argumenter mod vaccinationsloven som en ”udpræget Klasselov, der 
tvinger de fattige i Samfundet til at lade deres Børn vaccinere, men lader de mere 
velstillede slippe mod at betale en Mulkt af 2 kr.”119

De to kroner kendte Bjørner selv. Hans egne børn var ikke en del af vaccina-
tionsprogrammet, og som sådan var han blevet straffet med de bøder, der var 
statens sanktionsmulighed på området.120 For den, der havde råd, var det altså 
muligt at undtage sine børn for vaccination – nærmest som en afgift. Nu vendte 
Bjørner sig mod selve systemet og forlangte en garanti for, at vaccinationen ikke 
ville skade hans børn. Da lægen ikke kunne give den, nægtede Bjørner at betale 
sin bøde.121 Det førte til, at han blev arresteret i sommeren 1928,122 og dermed ik 
bevægelsen en mærkesag med appel, for han nøjedes ikke med at være samvit-
tighedsfange.

Måske kom inspirationen fra Gandhi, hvis vaccineskrift blev udgivet samti-
dig med, at Bjørner var fængslet. I hvert fald gjorde han som den indiske friheds-
kæmper, der havde gjort sultestrejken og den passive modstand til sit redskab, og 
nægtede at indtage føde.123 Myndighederne prøvede først at komme ham i møde 
ved at tilbyde råkost til den dedikerede vegetar, men uden held.124 I løbet af få 
dage var Bjørner forsidestof i landets aviser125 – og det gav sagen en ubehage-
lig drejning for politiet. Man var vel ikke helt uvant med, at fanger nægtede at 
tage føde til sig og havde da også procedurer til at imødegå det. Men som politisk 
kampmiddel var det ikke hverdagskost – og slet ikke med den samlede danske 
presse som tilskuer. Da Bjørner blev lyttet fra Frederikssund til Vester Fængsel 
for at kunne tvangsfodres, vakte det en udbredt sympati: ”en Lov skal altid for-
tolkes ud fra fornuftige Forudsætninger”,126 hed det i lederen i den konservative 
Aalborg Stiftstidende, som et ekko af en stort set samlet presse, der vendte sig mod 
den ”Uret af Middelalderlig Brutalitet”, man var ved at begå mod Bjørner. I Poli-
tikens leder den 19. juli hed det: ”Der maatte kunde indes en modus vivendi. Vi 
vilde ikke tro, at det danske Samfund vilde rystes i sin Grundvold, saafremt man 
vedtog en Ordning, ifølge hvilken Forældre kunde blive fri, naar de afgav en be-
stemt Erklæring om, at det var deres velovervejede Ønske og faste Beslutning.”

Det var ikke mærkeligt, at tvangsfodringen blev udsat længst muligt, og det 
blev nok mødt med en vis lettelse fra myndighederne, da et af bevægelsens med-
lemmer efter lidt over en uge betalte den samlede bøde for Bjørner, som a kræf-

119  Mod Tvangs-Vaccination, feb. 1925: ”Adresser”, 8.
120 Vallgårda: Folkesundhed som politik, 94
121 Berlingske Tidende 18.7.1928: ”Demonstrationen mod Vakcination”.
122 Ibid.
123 Nationaltidende 19.7.1928, 1.
124 Ibid.
125 Ex. ibid.
126 Aalborg Stiftstidende 28.7.1928.
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tet valgte at a bryde sin sultestrejke.127 Men i bevægelsen blev det ikke set som 
et antiklimaks: Sagen havde fået en eksponering, så Martin Bjørner dagen efter 
løsladelsen i en stort opsat artikel på forsiden af Politiken kunne udtrykke en for-
modning om, at ”Lægerne om faa Uger vil foranstalte en Koppeepidemi i Kjøben-
havn som modtræk til den agitation mod Vakcination, hans Sag har rejst.”128

I Aalborg Stiftstidende var citatet ovenfor efterfulgt af en formodning om, at 
vaccinespørgsmålet nu ville blive diskuteret i Rigsdagen – og det blev det. Kun en 
måned efter løsladelsen af Martin Bjørner, den 30. august 1928, nedsatte Sund-
hedsministeriet et udvalg, som skulle tage stilling til en revision af den obliga-
toriske koppevaccination.129 Den formelle begrundelse var godt nok ikke den 
hjemlige modstand, men den række tilfælde af hjernebetændelse, der havde ramt 
England og Holland, muligvis i forbindelse med vaccination.130 Men i den danske 
offentlighed, blandt læger og i Rigsdagsdebatterne blev kommissionen kædet 
sammen med Landsforeningen og Bjørner.131 Og den politiske sympati var stor, 
Venstres P.P. Pinstrup og andre kritiserede sammensætningen af udvalgets eks-
perter for at være for negativt stemt over for Landsforeningens sag: ”den ned-
satte Kommission burde ikke være nedsat af lutter Vaccinationstilhængere”.132 
Kommissionens arbejde er beskrevet af Vallgårda,133 og jeg skal ikke gå i detaljer 
med debatten, kun påpege, at de leste af de rigsdagsmedlemmer, der var åbne for 
en lempelse af loven, undlod at referere vaccinationsmodstandernes argumenter, 
men i stedet argumenterede for fritagelse ud fra argumenter om den personlige 
frihed. De Konservatives leder Victor Pürschel mente således, at individet skulle 
være frit til at varetage sin egen sundhed, mens Pinstrup talte for afskaffelse af 
såvel kvaksalverilov som vaccinationspligt.134 En lovændring på det punkt ville 
have lagt sig op af samtidens tyske lovgivning, der havde en høj grad af valgfrihed 
i forhold til behandling.135

Mens udvalget arbejdede, høstede Bjørner udbredt sympati på taler over hele 
landet. Den 31. oktober 1929 ledede han en deputation af ligesindede til Christi-
ansborg, som a leverede i alt 6275 underskrifter til den radikale indenrigsmini-
ster Bertel Dahlgaard med krav om afskaffelse af vaccinationsloven.136 Det er et 
tal, der ligger langt over de godt 570 datidige medlemmer af Dansk vegetarisk 

127 Politiken 28.7.1928.
128 Ibid. 
129 Rigsdagstidende, 1928, sp. 51-56
130 Ibid.
131 F.eks. ibid;   Bogason: ”Obligatorisk Vaccination”, 837; Harsløf: ”Om tvungen Vaccination”, 

892-893,  Hansen: ”Vakcinationsspørgsmaalet”, 949. 
132 Kristeligt Dagblad 16.11.1928.
133 Vallgårda: Folkesundhed som politik.
134 Kristeligt Dagblad 16.11.1928.
135 Wedemeyer-Kolwe: Au bruch, 79.
136 Horsens Folkeblad 11.1.1929. 
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Forening,137 og selv med en større gruppe uorganiserede naturhelbredelses- og 
livsreformaktivister, må man regne med, at en del mennesker uden forudgående 
tilknytning har skrevet under. Over de næste måneder fulgte en række aktioner 
i lere byer. I 1930 rustede man sig til en ny kampagne: I januar udsendte Lands-
foreningen et lyveblad, hvor seks læger samt Grønberg-Petersen argumenterede 
mod vaccination,138 og nogenlunde samtidig meddelte Bjørner, at Landsforenin-
gen ville pålægge alle medlemmer at nægte at lade deres børn vaccinere. – Allere-
de året før var et af medlemmerne, kunstmaler, vegetar og naturist Axel Haldrup, 
fulgt i Bjørners fodspor med sultestrejke – dog uden den helt store opmærksom-
hed.139 

SEJR?
I foråret 1930 forelå udvalgets betænkning, og en ny vaccinationslov blev be-
handlet i Rigsdagen. Selve udvalget, der var domineret af læger, indstillede til, 
at man fastholdt den gældende lovgivning.140 Men med direkte begrundelse i de 
danske modstandere foreslog indenrigsminister Dahlgaard en undtagelsesregel 
i stil med den svenske: ”efter min Mening gaar det ikke an at møde disse Menne-
sker med Haan eller Spot”, som han udtalte under førstebehandlingen.141 Dahl-
gaard var ikke selv i tvivl om vaccinationens samfundsnytte og måtte også ind-
rømme, at man hos nogle af aktivisterne ”har iagttaget Agitationsmetoder, som 
jeg ikke inder tiltalende. Jeg har ikke sjældent i disse Skrifter fundet Insinuatio-
ner og Forvanskninger, der ligger i et meget lavt Niveau.”  Alligevel havde han for-
ståelse for forældrenes bekymring – også selv om den ikke var saglig i medicinsk 
forstand: ”Jeg har mødt andre, for hvem Ængstelsen for deres Børn – det være sig 
nu med eller uden Grund – har antaget en saadan Form, at jeg ogsaa tror at det-
te Moment bør have nogen Vægt for dem, der skal drive en Vaccinationslov”.142 
Forslaget om at gøre det muligt at blive undtaget af samvittighedsgrunde mødte 
dog modstand fra alle partier undtagen Retsforbundet.143 Flertallet ville en lov, 
der fastholdt tvangen, men lempede den, hvis der kunne fremvises lægefaglig be-
grundelse. Den fastholdt altså princippet om at lade de medicinske autoriteter 
varetage kontrollen. 

Den 30. marts 1931 blev den nye vaccinationslov vedtaget. Fra det tidspunkt 
forsvandt den relativt positive mediedækning af vaccinationsmodstanden, må-
ske fordi den med ét slag virkede ubegrundet. Men for inderkredsen af ideologi-

137 Dansk Vegetarisk Forening, 1932, 51.
138 Omtale i Nationaltidende 22.1.1930.
139 Kjøbenhavns Amts Avis 29.1.1929; http://www.fredericiashistorie.dk/html/erritsoe/bio-

gra ier/haldrup.html.
140 Vallgårda: Folkesundhed som politik, 95.
141 Rigsdagstidende, 1930 sp. 56.
142 Ibid.
143 Rigsdagstidende II, 20.2.1931, sp. 4914-16.
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ske modstandere var loven jo kun en meget delvis sejr, måske næsten det mod-
satte. I hvert fald virkede Landsforeningen nu direkte desperat: For første gang 
rettede vaccinationsmodstandere skytset mod de forældre, der lod deres børn 
vaccinere. Da Seruminstituttet slog dørene op til koppevaccination i efteråret 
1931, stod de klar med lyveblade og skilte, der opfodrede mødrene til ikke at 
gør skade på deres børn. Politiet skred ind, og ægteparret Bjørner blev arresteret 
sammen med et par andre aktivister. I aviserne fremstod aktionen nærmest som 
et angreb på forældrene. Selv sagde de arresterede, at de bare havde delt mate-
rialer ud.144 Men sympatien var begrænset; sagen var åbenlyst gledet ud af ram-
merne for det acceptable.

Herefter forsvandt offentlighedens interesse. Den meget sparsomme omtale 
i dagspressen viser, hvordan Landsforeningen sygnede hen – og med den en or-
ganiseret dansk vaccinationsmodstand. Bemærkelsesværdigt nok døde bevægel-
sen også hurtigt ud på de indre linjer. Det sidste møde, der er omtalt i Vegetarisk 
Tidsskrift, der på det tidspunkt må have været det tætteste, modstanderne havde 
på et eget medie, fandt sted i Fælledparken 16. august 1933 med tale af Wilhelm  
Date.145 Frem til anden verdenskrig er der enkelte spredte indlæg mod vaccinati-
on sammesteds, f.eks. en opfodring til at henvende sig til Landsforeningen for op-
lysninger om at blive fritaget for koppevaccination.146 Men det er meget begræn-
set, og der synes hverken at være blevet holdt møder eller udgivet nye materialer.

Det var, som om bevægelsen mistede sin egen ’livskraft’. Måske fordi den nye 
lovgivning var tilstrækkelig for dem, der havde sluttet sig til sagen ud fra ren be-
kymring for deres børns sundhed og mindre af de ideologiske principper for na-
turhelbredelsen. 

HISTORIENS RÆKKEVIDDE?
Ovenstående fremstilling skulle gerne understrege, at den organiserede vaccina-
tionsmodstand i mellemkrigstidens Danmark hverken havde sin primære bag-
grund i en frygt forårsaget af udenlandske tilfælde, der muligvis kunne relateres 
til vaccinen, jf. det nutidige eksempel med AstraZeneca-vaccinen, eller generelt 
lavt oplysningsniveau. Disse årsager kan have medvirket til den opbakning og op-
mærksomhed, som vaccinationsmodstanden ik efter 1928, men dens fremkomst, 
rekruttering og udadvendte aktiviteter havde rod i et bestemt syn på kroppen og 
sundheden, og det var den røde tråd i de argumenter, der blev fremført af de le-
dende medlemmer af Landsforeningen mod Tvangsvaccination. Der er al grund 
til at antage, at de ledende aktivister har set modstanden mod vaccine som led i 
den generelle sundheds- og samfundsvision, de også arbejdede for på andre fron-
ter, hvis overordnede mål var livsreformens tilbagevenden til naturen. Historien 

144 Social-Demokraten, 17.11.1931.
145 Vegetarisk Tidsskrift, 1933, 9, 2.
146 Vegetarisk Tidsskrift, 1934, 9, 140.
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om vaccinationsmodstanden er kort sagt drevet af et bestemt idékompleks inden 
for naturhelbredelses- og livsreformbevægelsen, som i positiv forstand ønskede, 
at kroppen selv skulle varetage helbredelsen uden gunstig stimulans; i negativ 
forstand så vaccination og etableret medicin som sine hoved jender. 

I den fortælling opnåede man en sejr, der ikke kun bestod i den konkrete lov-
ændring. Aktivisterne formåede for det første at gøre en af de mest yderligtgå-
ende sundhedssager til et emne, der blev taget stilling til i offentligheden. For 
det andet formåede de at skubbe til synet på grænsen for individets hensyn til 
kollektiv sundhed. Begge dele var ganske bemærkelsesværdige og potentielt be-
tydningsfulde for holdningerne til sundhed i offentligheden som helhed – noget 
som kunne være væsentligt at udforske nærmere, men som ligger uden for den-
ne artikel. Man kan selvfølgelig argumentere for, at mellemkrigstidens vaccina-
tionsmodstand mistede luft i det øjeblik, den ik en formel anerkendelse uden de 
store reelle konsekvenser. Historien peger imidlertid på en mere generel betyd-
ning af alternative bevægelser. Den udspillede sig, før en dansk velfærdsstat for 
alvor begyndte at inkorporere elementer fra de foregående årtier af alternative 
sundheds- og samfundsbevægelser. Det gælder dele af fritidslivet, forebyggende 
sundhedsindsats, pædagogik mv.147 Antivaccinationsbevægelsen er nok yderligt-
gående i forhold til den herskende konsensus, men derfor kan den form for kon-
frontationer mellem etableret og ’alternativ’ viden godt have en indirekte betyd-
ning for de samfundsinstitutioner, der voksede frem særlig i generationen efter 
krigen, men havde deres rødder i årtierne før. 
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ABSTRACT (EN)
The First Anti-Vaccination Movement in Denmark

This article explores the irst Danish anti-vaccination organization, Landsfor-
eningen mod Tvangsvaccination (the National Association against Compulsory 
Vaccination), which was active in the Danish public sphere from its founding 
in 1924 until its last action in 1931. Landsforeningen had its big breakthrough 
around 1930, when its chairman Martin Bjørner gained nationwide sympathy for 
a hunger strike that he initiated as a protest against the ining of those who refu-
sed to have their children vaccinated. This was a contributing reason to the revi-
sion of the vaccination legislation and the formal moderation of the vaccination 
requirement.

Landsforeningen and its members were rooted in ‘Naturheilkunde’, a naturo-
pathic understanding of health originating in Germany, which emphasized the 
lack of balance in the body’s inherent vital force and external ‘unnatural’ in lu-
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ences as the root cause of disease. These tendencies could also be localized at a 
societal level and the article shows how Landsforeningen’s activists were active 
in a number of movements striving for a more natural life – be it in nutrition, pe-
dagogy or religion.



EN AFSLUTTET ELLER EVIG 
KAMP FOR DEMOKRATIET?

FORVENTNINGER TIL DANSK DEMOKRATI 1945-1960

  J E S PE R V E S T E R M A R K K ØBE R

I 1945 stod demokrati som et helt centralt begreb i den politiske og samfunds-
mæssige debat. I Danmark så vel som i resten af Europa var tiden efter krigsaf-
slutningen både præget af en stærk tilslutning til demokrati som ide og styreform 
og ideologiske kon likter med intens politisk debat om lere modsatrettede for-
ståelser af demokrati som eksempelvis politisk, socialt eller økonomisk demokra-
ti.1 Demokrati udgjorde et kernebegreb i samfundsdebatten og et omdrejnings-
punkt for de politiske debattørers forestillinger om fremtidens samfund i den 
umiddelbare efterkrigstid. Eksempelvis antog juraprofessor Alf Ross i sin bog 
Hvorfor Demokrati? fra 1946, at Tysklands nederlag markerede en ny begyndelse, 
der gjorde spørgsmålet om, hvilken vej Danmark skulle gå, mere påtrængende: 
”Skal denne vej være en fortsættelse og videreførelse af demokratiet, eller skal 
vi søge os nye guder? Det er det store retnings- og skæbnebestemmende spørgs-
mål, som vor generation kommer til at tage stilling til.”2 Derved indikerede han, 
at demokratiets åbne og usikre fremtid var blevet vævet sammen med det dan-
ske samfunds skæbne, og at spørgsmålet om demokratiets betydning i det frem-
tidige samfund stod helt centralt. Men hvilke forventninger og samfundsvisioner 
forbandt efterkrigstidens centrale politiske aktører med demokrati i perioden fra 
krigsafslutningen i 1945 til omkring 1960? 

For at undersøge dette spørgsmål om de centrale politiske aktørers fortolk-
ninger af demokratibegrebet og deres forventninger til demokratiets udvikling 
tager artiklen udgangspunkt i Reinhart Kosellecks teori om begrebers forander-
lighed og kategorierne erfaring og forventning. Ifølge Koselleck konstituerer er-
faringer og forventninger enhver erkendelse af fortiden.3 Hvor erfaringen som 
indoptagede begivenheder kan hentes frem gennem hukommelsen, sigter for-
ventningerne på det endnu ikke erfarede, som kan gøres tilgængeligt.4 Det er 

1 Conway og Depkat: “Towards a European History of the Discourse of Democracy”, 132; 
Depkat: “Discussing Democracy in Western Europe and the United States”; Forner: German 
Intellectuals and the Challenge of Democratic Renewal; Corduwener: The Problem of Demo-
cracy in Europe; Rasmussen og Nielsen: Strid om demokratiet; Pedersen: Fremkaldte kultur-
rum. 

2 Ross: Hvorfor Demokrati?, 16.
3 Koselleck: ”’Erfaringsrum’ og ’forventningshorisont’ – to historiske kategorier”, 31. 
4 Ibid., 33. 
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imidlertid centralt for Koselleck, at den moderne tidsopfattelse fra 1700-tallet og 
frem var karakteriseret ved, at forventningerne i stigende grad løsrev sig fra er-
faringerne, og at centrale begreber blev præget af en forventningshorisont, som 
lå ud over det erfarede.5 Et særligt kendetegn ved den moderne verden og de po-
litiske ideologier, som opstod i løbet af 1800-tallet, var, at ideen om fremskridt og 
en aktiv forvandling af verden kom til at stå mere og mere centralt.6 Det skal dog 
ikke forstås således, at fremtiden var entydig, men at kampen om de forskellige 
former for fremtidsforestillinger kom til udtryk ved, at nye begreber opstod, eller 
at eksisterende begreber ik nye betydninger og skiftede karakter. Navnlig demo-
kratibegrebet ik fra slutningen af det 19. århundrede og ind i det 20. århundrede 
en helt central placering i mange europæiske landes politiske forestillingsverden 
og havde – som Koselleck har pointeret – omkring 1945 en særlig status som for-
fatningsform, forventningsbegreb og alment overbegreb, der tilsidesatte alle an-
dre forfatningstyper.7 

Med dette metodisk-teoretiske udgangspunkt bidrager artiklen til studiet af 
dansk demokrati ved at undersøge begrebets historie i den umiddelbare efter-
krigstid. Artiklen argumenterer for, at kampen om demokratibegrebet fra slut-
ningen af 1940’erne til slutningen af 1950’erne udspillede sig som en strid om, 
hvorvidt demokratiet i sin daværende form kunne forstås som et afsluttet pro-
jekt, eller om begrebet skulle tolkes som en proces i retning af et bedre og mere 
retfærdigt samfund. Undersøgelsen stopper inden 1960’ernes eksplosive vel-
færds- og velstandsudvikling og afdækker således den umiddelbare efterkrigs-
tids forståelser af demokratiets udviklingspotentiale i en tid, der både var forma-
tiv for udviklingen af velfærdsstaten og præget af den kolde krigs polarisering.8 
Gennem analyser af de politiske partier Socialdemokratiets, Venstres og Det Kon-
servative Folkepartis udgivelser herunder programmer, debatbøger og antolo-
gier fra 1940’erne og 1950’erne identi icerer artiklen politikeres forståelser af 
demokratiets historie og hvilke fremtidshorisonter, de forbandt med demokra-
ti. Hovedvægten af kildematerialet stammer fra Socialdemokratiet, der som lan-
dets største parti i udpræget grad påvirkede den offentlige debat om fremtidens 
danske samfund. Undersøgelsen inddrager også repræsentanter fra de borgerlige 
partier Venstre og Det Konservative Folkeparti for derved at identi icere, hvor-
dan og i hvor høj grad kampen om demokratibegrebet også afspejlede sig i en 
kamp om forskellige fremtidsvisioner. 

5 Ibid., 38. 
6 Ibid., 42-43. 
7 Koselleck: ”Begrebshistorie og socialhistorie”, 69-70. For undersøgelser af demokratibegre-

bets gennembrud i europæisk politisk historie se bl.a. Müller og Nevers: ”Narratives of De-
mocracy”.

8 Se Hansen og Mariager: Der truer os i tiden. 
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HISTORIOGRAFISKE TILGANGE TIL EFTERKRIGSTIDENS DEMOKRATI
Historikere har kategoriseret årtierne efter Anden Verdenskrig som en særskilt 
periode og sågar som et højdepunkt i det 20. århundredes vesteuropæiske demo-
kratiudvikling, hvor udvikling af velfærdsstater og økonomisk lighed stod excep-
tionelt højt på den politiske dagsorden.9 Sammenlignet med mellemkrigstidens 
dramatiske politiske omvæltninger var tiden efter Anden Verdenskrig i høj grad 
en stabil æra, hvor befolkningen blev inkluderet i det politiske fællesskab uden 
politisk motiveret vold og parlamentarisk ustabilitet. Nøglen til at forstå denne 
stabilitet har historikere dog i mindre grad forbundet med visionære forventnin-
ger om demokratiets udbredelse. I stedet har lere beskrevet de vesteuropæiske 
landes succes med at tæmme folket og gøre verden sikker for demokratiet, som 
Charles S. Maier omskrev Woodrow Wilsons ord.10  

De vesteuropæiske lande udviklede efter 1945 nogenlunde ensartede parla-
mentariske demokratier funderet i massepartier, der med respekt for individets 
frihedsrettigheder førte en politik, der fremmede den økonomiske vækst.11 Pe-
rioden var, som bl.a. Jan-Werner Müller har argumenteret for, præget af erfarin-
ger fra mellemkrigstidens kriser, der for mange europæiske magthavere betød, 
at folkestyret efter nazisternes nederlag måtte inddæmmes af institutioner for 
at fungere.12 Af frygt for at genopleve antidemokratiske kræfters erobring af de 
europæiske demokratier genopbyggede politikere og jurister demokratier med 
ønsket om at inddæmme folkets ind lydelse på politik gennem bureaukrati, et 
stabilt parlamentarisk system og et fokus på det enkelte individs rettigheder. 
Tvivlen på folkeviljen kom bl.a. til udtryk i en større magt til ikke folkevalgte in-
stitutioner som forfatningsdomstole i Vesttyskland og i Italien samt i de fælles 
europæiske institutioner herunder særligt EF-domstolen.13 

Spørgsmålet om, hvordan Danmark passer ind i denne model for de vesteuro-
pæiske demokratier, har i de senere år været til debat blandt historikerne, selv 
om der fortsat savnes en grundig behandling af synet på demokrati i den danske 
efterkrigstid. Et dominerende træk ved historieforskningen har været dens for-
tolkning af perioden efter besættelsen som en positiv modernisering, hvor det 
parlamentariske demokrati fandt sin endelige form efter perioder med ideologi-

9 Se eksempelvis Crouch: Post-Democracy; Judt: Ill Fares the Land. Streeck: “How Will Capital-
ism End?”; Stone: Goodbye to All That?; Reid- Henry: Empire of Democracy. Se også Stråth: 
“När var demokratin?”.

10 Maier: “Democracy Since the French Revolution”.
11 Conway: “Democracy in Postwar Western Europe”; Conway: “The Rise and Fall of Western 

Europe’s Democratic Age 1945-1973”.
12 Depkat: “Discussing Democracy in Western Europe and the United States”, 120; Stråth: 

“När var demokratin?”, 281; Müller: Contesting Democracy; Conway: Western Europe’s Dem-
ocratic Age.

13 Müller: Contesting Democracy.
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ske kon likter om styreformen.14 Denne udvikling har afstedkommet den anta-
gelse, at demokratibegrebet mistede noget af sin visionære forbindelse til ønsket 
om et radikalt anderledes samfund.15 Eksempelvis anlagde Jeppe Nevers afslut-
ningsvist i bogen Fra skældsord til slagord fra 2011 den tolkning, at de mere visio-
nære idealer forbundet til demokrati efter 1945 blev nedtonet, og at demokrati i 
stigende grad blev forstået som liberalt demokrati og som et synonym for den po-
litiske virkelighed.16 

Sammenlignet med udviklingen i Vesteuropa har historikere også argumen-
teret for, at udviklingen i Danmark i mindre grad var præget af ønsket om at ind-
dæmme folkets ind lydelse og i højere grad af politikere, der udtrykte et posi-
tivt syn på forbindelsen mellem stat og folk.17 Det kom eksempelvis til udtryk ved 
grundlovsændringen i 1953, der i modsætning til udviklingen i lere vesteuro-
pæiske lande ikke indførte en forfatningsdomstol og tilmed indskrev muligheden 
for folkeafstemninger. Samtidig var der blandt danske politikere og intellektuelle 
heller ikke opbakning til indskrænkninger i ytringsfriheden, som kommunister-
ne ønskede for at bekæmpe demokratiets modstandere umiddelbart efter besæt-
telsen.18 

Ydermere har danske historikere argumenteret for, at efterkrigstiden var ka-
rakteriseret ved udviklingen af en ny forståelse af demokrati, der fokuserede på 
betydningen af borgernes samfundsengagement og deltagelse, og som lettede 
sammen med realiseringen af særligt de socialdemokratiske ønsker for etable-
ringen af velfærdsstaten.19 Historikeren Niels Kayser Nielsen har beskrevet ud-
viklingen som en forskydning i samfundets opfattelse af borgeren, således at de-
mokrati ikke længere kun blev forstået som en ret, borgerne havde tilkæmpet 
sig, men som en pligt og noget, borgeren kontinuerligt skulle kvali icere sig til.20 
Denne fortolkning udfoldede den borgerlige redaktør Henning Fonsmark i debat-
bogen Historien om den danske utopi fra 1990, der på trods af dens polemiske og 
kritiske grundtone er en af de grundigste behandlinger af den danske demokra-
tidebat i efterkrigstiden.21 Fonsmark anskuede efterkrigstidens demokratidebat 

14 Se eksempelvis Knudsen: Fra enevælde til folkestyre; Knudsen: Fra folkestyre til 
markedsdemokrati; Sørensen: ”Danmarkshistoriens vigtigste parentes”. 

15 Hansen og Torpe: ”Demokratiet i Danmark – Socialdemokratisk set”; Torpe: ”Den politiske 
konsensuskultur i Danmark”.

16 Nevers: Fra skældsord til slagord, 201. 
17 Nevers: “Democracy and European Integration. A Transnational History of the Danish De-

bate”; Skov: Frihed og ret; Strang: “Scandinavian Legal Realism and Human Rights”, 203; 
Strang: “The Other Europe”.

18 Rasmussen: ”Om at beskytte demokratiet ved at indskrænke det”; Pedersen: Fremkaldte 
kulturrum. Se debatten i Rasmussen og Nielsen: Strid om demokrati. 

19 Se eksempelvis Jakobsen: ”Inventions and Developments of Democracy”, 321; Nielsen: Bon-
de, stat og hjem, 562; Korsgaard: Kampen om folket, 456-461.

20 Nielsen: Den selvhjulpne, den modvillige og den forbrugende demokrat – en nordisk historie.
21 Fonsmark: Historien om den danske utopi. 
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som en kon likt mellem teologen Hal Kochs begreb om demokrati som en livs-
form og juraprofessoren Alf Ross beskrivelse af demokrati som en styreform, 
hvor Kochs synspunkt i en alliance med kulturradikale, højskolefolk og social-
demokrater vandt. Distinktionen mellem de to har efterfølgende fået kanonisk 
præg i dansk demokratihistorie, og begge ik plads i regeringens demokratikanon 
i 2008.22 Kon likten mellem de to professorer var imidlertid mere en konstrukti-
on end en realitet.23 De var begge tilknyttet Socialdemokratiet og udgav sammen 
antologien Nordisk demokrati, der præsenterede det nordiske demokrati som en 
særlig position mellem de to fronter i den kolde krig, der kombinerede Vestens 
”respekt for personlig frihed med de østlige idealer om økonomisk frigørelse og 
social udligning.”24  

I det følgende argumenterer artiklen for, at efterkrigstidens demokratidebat 
handlede om ire forskellige visioner om demokrati, der blev formuleret i en for-
handling om, hvorvidt det eksisterende demokrati skulle forstås som en afslut-
ning eller en kontinuerlig kamp. For det første stod en mere eller mindre visio-
nær forestilling om økonomisk demokrati stærkt umiddelbart efter besættelsen. 
For det andet viser artiklen, at Jens Otto Krag i 1950’erne nedtonede visionen om 
økonomisk demokrati til fordel for en mere uklar fremtidshorisont for demokra-
tiet, der dog betonede sammenhængen mellem demokrati som et repræsentativt 
system og det danske samfunds stabile samfundsudvikling. For det tredje lagde 
en anden socialdemokrat, Julius Bomholt, i 1950’erne vægt på det enkelte menne-
skes personlige engagement i demokratiet og derved en fremtidsvision, der knyt-
tede begrebet til en konstant udvikling centreret omkring individets dannelse. 
For det jerde viser artiklen, at repræsentanter fra Venstre og Det Konservati-
ve Folkeparti præsenterede demokrati som et fuldendt afsluttet projekt og mod-
satte sig de socialdemokratiske ideer om demokratiets fremtidshorisont, som de 
vurderede som et ønske om statsmagtens vækst. Derved viser artiklen, at demo-
kratibegrebet fortsat var omdiskuteret i 1950’erne og et led i kampen om visio-
nerne for det danske samfund.

DET ØKONOMISKE DEMOKRATI SOM FREMTIDSVISION
I løbet af den tyske besættelse forsvandt parlamentarismekritikken stort set fra 
den politiske debat, og alle partier omfavnede i modsætning til årene forinden de-
mokrati som en central del af den danske kultur. I mellemkrigstiden havde især 
socialdemokraterne arbejdet for at sidestillede dansk kultur og demokratisk par-
lamentarisme som led i deres kamp mod antiparlamentariske bevægelser.25 Mod-

22 Nissen: ”Demokratidebatten efter befrielsen”; Knudsen: Fra folkestyre til markedsdemokra-
ti; Hansen: Demokrati som styreform og som ideologi, 22; Møller og Skaaning: Demokrati og 
demokratisering, 60-84; Undervisningsministeriet: Demokratikanon, 72-73.

23 Møller: Teologi og politik, 19-20.  
24 Koch og Ross: Nordisk Demokrati, XV. 
25 Nielsen: ”Demokrati og kulturel nationalisme i Norden i mellemkrigstiden”.
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standsbevægelsens partier Dansk Samling og Danmarks Kommunistiske Parti, 
der før krigen havde vendt sig imod det parlamentariske demokrati, tilkendegav 
i Frihedsrådets pjece Naar Danmark atter er Frit fra 1943, at kampen mod besæt-
telsesmagten havde som mål at genindføre det demokrati, der eksisterede før be-
sættelsen.26 Den længevarende debat om demokratibegrebets betydninger, der 
opstod kort efter befrielsen, handlede således ikke om, hvorvidt det parlamenta-
riske demokrati var ønskeligt, men hvordan det eksisterende demokrati kunne 
bevares, forsvares eller udvikles.27 Bevidstheden om farerne for demokratiet vi-
ste sig bl.a. i demokratidiskussionerne om demokratiets ret til at forsvare sig.28

Krigsafslutningen genåbnede dog også for forventninger til demokratiet. En 
af de centrale omdrejningspunkter for fremtidsdiskussionerne knyttede sig til 
begrebet ”økonomisk demokrati”, som blev diskuteret intensivt i både Danmark 
og udlandet. Flere af samtidens intellektuelle udtrykte bekymring vedrørende 
sammenhængen mellem planøkonomi og demokrati. Eksempelvis advarede den 
svenske redaktør Herbert Tingsten i bogen Demokratiets Problemer fra 1945 
imod at sammenkæde en bestemt indretning af samfundsøkonomien med demo-
krati. Ifølge Tingsten var demokrati ikke selv et ideologiseret begreb, men et fun-
dament og et fælles værdisæt for de politiske ideologier.29 I Danmark repræsen-
terede  juraprofessor Alf Ross i nogen grad og sociologprofessor Theodor Geiger 
i særdeleshed dette synspunkt. I en række artikler i slutningen af 1940’erne be-
tvivlede Geiger med inspiration fra bl.a. Tingsten, at de demokratiske frihedsgo-
der kunne overleve under planøkonomi.30 På trods af skeptikere var de første få 
år efter krigen præget af lere politikeres visioner for etableringen af økonomisk 
demokrati med dertil hørende forventninger om, at freden måtte vindes gennem 
en større social omfordeling.

Danmarks Kommunistiske Parti og dele af modstandsbevægelsen ønskede 
at kanalisere besættelsestidens erfaringer over i en politik for fremtidens Dan-
mark, og udsendte i 1945 manifester og programmer med ufravigelige krav om 
et udbygget og mere gennemført demokrati.31 Kommunisternes forståelse af de-
mokrati som et forventningsbegreb lagde vægt på at overskride grænserne for 
magtfordelingen i det eksisterende samfund ved at slå til lyd for realiseringen 
af ”det sande demokrati”. Kampen for det ”sande demokrati” var allerede i mel-
lemkrigstiden en etableret del af DKP’s fortolkning af demokrati som et projekt, 
der kun kunne virkeliggøres i et fremtidigt samfund, hvor økonomisk lighed do-
minerede de politiske ambitioner.32 Modellen for det sande demokrati var ifølge 

26 Frihedsrådet: Naar Danmark atter er frit. 
27 Rasmussen og Nielsen: Strid om demokratiet; Pedersen: Fremkaldte kulturrum, 78-105.
28 Se Koch-Olsen og Schmidt: Ordet eller Sværdet. 
29 Tingsten: Demokratiets Problemer, 50.
30 Køber: ”Hvor meget af demokratiet kan reddes?”, 254.
31 Se bl.a. Frit Danmarks bibliotekargruppe: Demokratiets krav til Bibliotekerne. 
32 Se Kjeldsen: ”Folkets vilje - landets lov?”; Nielsen-Man: Kurs mod demokrati?
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DKP den sovjetiske forfatning fra 1936, og i sammenligning med denne forfatning 
anså partiet det danske demokrati som ufuldstændigt.33 

I et omdiskuteret forsvar for det udvidede demokrati skelnede iloso iprofes-
soren og kommunisten Jørgen Jørgensen i bogen Det demokratiske samfund fra 
1946 mellem ”det smalle demokrati” og ”det brede demokrati”, hvor det sidst-
nævnte, kommunistisk inspirerede demokratibegreb ifølge Jørgensen i højere 
grad realiserede demokratiets ideal. For at opnå ”det brede demokrati” måtte der, 
ifølge Jørgensen, udover det politiske demokrati eksistere et retsligt, socialt, kul-
turelt og økonomisk demokrati.34 For begge former for demokrati gjaldt dog, at de 
var idealer, som det endnu ikke var lykkedes samfundet at opnå.35 

Betoningen af større lighed og en mere beskyttende stat var et centralt kende-
tegn ved lere partiers programmer, der argumenterede for, at demokratiet måtte 
udbygges socialt og økonomisk.36 Både Det Radikale Venstre og Det Konservati-
ve Folkeparti gik således i modsætning til tidligere ind for udvikling af et stør-
re socialt sikkerhedsnet og bekæmpelse af ulighed gennem begrebet økonomisk 
demokrati.37 Fra sit eksil i London havde Christmas Møller talt om at vinde fre-
den, så et ”virkeligt Demokrati” kunne skabes. Dette virkelige demokrati indebar 
også et økonomisk demokrati til gavn for den brede befolknings sociale og kul-
turelle levevilkår.38 Da Det Konservative Folkeparti udviklede sit efterkrigstids-
program, udgjorde begrebet kernen i partiets forsøg på at udfordre den socialde-
mokratiske kobling mellem nation og demokrati.39 Dette brede demokratibegreb 
indvarslede således ikke samme fremtidshorisont som det kommunistiske klas-
seløse samfund eller udviklingen af den socialdemokratiske socialstat. Program-
met præsenterede økonomisk demokrati som en position mellem det liberale lais-
sez-faire samfund og det socialistiske: ”Det Konservative Folkeparti vil paa den 
personlige Ejendomsrets Grund et økonomisk Demokrati, der lader alle faa ret-
mæssig Andel i de producerede Goder, og som er lige langt fra Anarki og Kaos 
i Kræfternes uhæmmede Spil og fra Socialisering under Statsformynderskab.”40

En bred forståelse af demokrati udgjorde også en væsentlig del af Socialdemo-
kratiets demokratiforestillinger i 1945, der som i den foregående periode utvety-
digt hyldede det eksisterende parlamentariske system og samtidig præsenterede 
visioner for fremtidens socialistiske samfund.41 Ved indgangen til efterkrigstiden 

33 Kjeldsen: ”Folkets vilje - landets lov?”, 452-459.
34 Jørgensen: Det demokratiske samfund, 6.
35 Ibid., 4-6.
36 Korsgaard: Kampen om folket, 456-461.
37 Det Konservative Folkeparti: Vi vil vinde Freden, 10; Det Radikale Venstre: Hvor står de Radi-

kale, 4.
38 Christmas Møller: Christmas, 203. 
39 Skov: “A True People’s Party?”, 258-259.
40 Det Konservative Folkeparti: Vi vil vinde Freden, 10.
41 Nevers: Fra skældsord til slagord, 177-179; Bryld: Den demokratiske socialismes gennembrud-

sår, 427-428.
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var en af socialdemokraternes styrker overfor vælgerne således, at de med de-
res entydige opbakning til det parlamentariske demokrati og forventning om en 
yderligere demokratisering af samfundet både kunne appellere til stabilitet og 
fremgang.42 Dette lertydige demokratibegreb kunne bl.a. indes hos Jens Otto 
Krag, der som en af partiets fremtrædende ideologer og senere statsminister hav-
de afgørende ind lydelse på ideologiudviklingen. 

Krag var hovedforfatter på partiets efterkrigstidsprogram Fremtidens Dan-
mark fra 1945. Heri præsenterede han et bredt syn på demokratiet, der i overens-
stemmelse med partiets ideologiske arv fremhævede både det politiske og det 
økonomiske demokrati. Programmet kan ses som en reaktion på kommunister-
nes store popularitet, men indvarslede også et nyt keynesiansk aspekt i den øko-
nomiske politik, der ik varig betydning for udviklingen af velfærdsstaten.43 Par-
tiet fremstillede demokrati som et ”forventningsbegreb” vendt mod et bestemt 
socialt og politisk indhold, der var i tråd med den progressive fortolkning af de-
mokrati og det brede demokratibegreb. Samtidig fokuserede det socialdemokra-
tiske program på at videreføre den samfundsudvikling, partiet havde stået i spid-
sen for før krigen. I modsætning til mange andre steder i Europa, så Krag, belært 
af de danske erfaringer fra mellemkrigstiden, således ikke behov for at bryde 
med den nære fortid, men ønskede at bygge videre på den:

Ingen kan tro, at Demokratiet vil standse ved det Trin, Udviklingen havde naaet ved 

Krigens Udbrud. Det politiske Demokrati i Danmark havde paa dette Tidspunkt fun-

det en Form, der uden at være ideel var brugbar. Væsentlige Krav om Forfatnings-

reformer staar dog stadig paa Socialdemokratiets Program. Det er imidlertid paa 

det økonomiske Omraade, at Demokratiets vigtigste Udviklingsmuligheder ligger. De-

mokratiseringen maa føres til Bunds. Samtidig med at det politiske Demokrati gøres 

mere fuldkomment, maa et økonomisk Demokrati virkeliggøres.44

Ifølge Krag var erfaringerne med demokrati positive i Danmark, og i Fremtidens 
Danmark udgjorde gennemførelsen af et økonomisk demokrati således det næ-
ste skridt i kampen for udviklingen af demokratiet og borgernes rettigheder, som 
Socialdemokratiet havde kæmpet for før krigen. Overordnet set fastholdt Social-
demokratiet i Fremtidens Danmark forståelsen af demokrati som et bredt begreb, 
der hang sammen med den fortsatte udvikling af idealerne om lighed og frihed for 
det enkelte menneske. Partiet arbejdede også stadig under partiprogrammet fra 
1913, der havde afskaffelse af det kapitalistiske privateje til produktionsmidler-
ne og omdannelse til socialistisk fælleseje som endemål.45 Men Fremtidens Dan-

42 Strang: ”The Other Europe”, 7.
43 Olesen: ”Jens Otto Krag og Fremtidens Danmark”.
44 Socialdemokratiet: Fremtidens Danmark, 14.
45 Socialdemokratiet: Program og Love for Socialdemokratiet i Danmark, 3.
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mark var også et eksempel på partiets nedtoning af klassekampen og ønsket om 
afvikling af kapitalismen. Økonomisk demokrati betød i modsætning til tidligere 
ikke overvindelse af kapitalismen, men oprettelse af bedriftsråd og involverede 
et indgreb i virksomhedsledelsernes ret til at lede og fordele arbejdet, uden at ka-
pitalismen blev afskaffet.46 Programmets forståelse af økonomisk demokrati in-
volverede således ikke en forestilling om, at arbejderne i fremtiden skulle udøve 
frihedsrettigheder og magt over arbejdsgiverne, men havde fokus på at skabe en 
politik for produktivitet og økonomisk vækst, der skulle gøre det muligt at give 
bedre vilkår for alle danskere. I den forstand var økonomisk demokrati også et 
middel til at skabe vækst mere end et endemål.47 Samtidig brugte Socialdemo-
kratiet også begrebet industrielt demokrati til at vise en mere konkret vision for 
udviklingen af bedriftsråd på arbejdspladserne.48 Ifølge Krag ville det industri-
elle demokrati give arbejderen større indsigt og ind lydelse på arbejdspladsen 
og samtidig være en logisk fortsættelse af udviklingen af det politiske demokra-
ti, andelsbevægelsen og kooperationen.49 Et konkret udkomme af diskussionerne 
om industrielt demokrati var vedtagelsen af oprettelsen af samarbejdsudvalg ved 
virksomheder med lere end 25 ansatte i 1947. 

De forskellige forestillinger om økonomisk demokrati illustrerede en bred er-
kendelse af, at demokratiet måtte udvikles, og at historiens gang ledte frem mod 
mere demokrati. I tiden efter vedtagelsen af samarbejdsloven gled spørgsmålet 
om industrielt demokrati i baggrunden for Socialdemokratiet og Folketingets øv-
rige partier.50 I løbet af 1950’erne koncentrerede diskussioner om demokratibe-
grebets fremtidsvisioner sig om det politiske, parlamentariske demokrati og der-
ved også andre forbundne begreber om frihedsrettigheder og symbiose mellem 
folk og parlamentarisk folkestyre. Som vi skal se i de næste to afsnit, betød denne 
udvikling for Socialdemokratiet en bekendelse til to forskellige forståelser af for-
ventninger til demokratiet, der afspejlede en sammenkædning af nation og demo-
krati og ideer om en kulturkrise.

DET FOLKELIGE, REPRÆSENTATIVE DEMOKRATI SOM VISION 
Årene efter krigen var en opbrudstid. Den kolde krigs spændinger mellem øst og 
vest og frygten for atomkrig prægede den politiske tænkning. Samtidig var de 
kulturelle strømninger i landbruget og arbejderbevægelsen, som havde præget 
det danske samfund siden slutningen af 1800-tallet, under hastig forandring som 
følge af industrialisering, automatisering og den forandrede byudvikling.51 For-

46 Hoffmann: ”Fremtidens Danmark”, 249-250; Dalgaard: Ved demokratiets grænse. 
47 Finnemann: I broderskabets aand, 275.
48 Krag: ”Socialisering og det økonomiske demokrati”; Grünbaum: Industrielt demokrati.
49 Krag: ”Socialisering og det økonomiske demokrati,” 17.
50 Dalgaard: Ved demokratiets grænse, 139.
51 Se Clausen: ”Hvor længe varede det 19. århundrede kulturelt?” Hansen og Mariager: Der 

truer os i tiden. 
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ventningerne til fremtiden formedes således for lere af samfundets aktører på 
den ene side af ideen om et kulturelt forfald og oplevelsen af at leve i en over-
gangsperiode.52 På den anden side udgjorde 1950’erne også en periode, hvor So-
cialdemokratiet satte sig i spidsen for en stadig større statslig kontrol med øko-
nomien, der var funderet i en stærk tiltro til sagkundskab og eksperter, og hvor 
især velfærdsstaten trådte frem som en samfundsvision for socialdemokrater-
ne.53 Velfærdsstaten var et uklart de ineret projekt, men rummede en drøm om 
ny og bedre tider, som Socialdemokratiet i løbet af 1950’erne gjorde til sin.54 Par-
tiets fremtidsvisioner kan spores i lere vedtagelser og skrifter som eksempelvis i 
bogen Tidehverv og samfundsorden fra 1954, der udsprang af en studiekreds, som 
Jens Otto Krag og K.B. Andersen tog initiativ til, og som demonstrerede, at den 
nye generation af fortrinsvis cand.polit.er havde omtolket målet for det fremti-
dige samfund.55 Jens Otto Krag redigerede Tidehverv og samfundsorden og skrev 
artiklen ”Demokratiet i Danmark”. Krag vægtede her demokratiet anderledes end 
i Fremtidens Danmark, idet den senere statsminister fokuserede på det parlamen-
tariske demokrati og de inerede demokrati som summen af de politiske reformer 
for lighed og vækst, som Socialdemokratiet kunne få igennem. Demokrati var ef-
ter Krags opfattelse fortsat et projekt for fremtiden, men primært de ineret som 
resultaterne af den socialdemokratiske politik. 

I bogens indledning re lekterede Krag over det 20. århundredes første halv-
treds år og fremhævede erfaringerne fra mellemkrigstidens skrøbelige demokra-
tier. Med to verdenskrige og fremkomsten af totalitære stater så Krag vanskelig-
hederne ved at fastholde den socialdemokratiske overbevisning om fremskridt 
og demokratiets udvikling: ”Troen på demokratiet og fremskridtet er vel ikke af-
livet herved, men den har fået en smertefuld indsprøjtning af tvivl.”56 Socialdemo-
kratiet måtte som følge heraf være sig bevidst om demokratiets problemer. I den 
efterfølgende artikel ”Demokratiet i Danmark” bar Krags historieforståelse dog 
i høj grad præg af en optimistisk fortolkning af en rolig samfundsudvikling, hvor 
de danske partier i modsætning til andre steder samarbejdede om udviklingen. 

Hans bud på en socialdemokratisk forståelse af demokrati i efterkrigstiden 
gentog opfattelsen af demokratiet som a hængig af den sociale og økonomiske 
tryghed. Kernen i demokratiet var, ifølge Krag, friheden og ligheden. Sammen-
hængen mellem de to begreber forklarede Krag ved at tvedele frihedsbegrebet 
i retten til at ytre sig, tænke og tro og friheden fra fattigdom, uvidenhed, klas-
sebundethed og arbejdsløshed, som kun kunne virkeliggøres i et samfund uden 

52 Dam: ”Indledning”, 14.
53 Kjældgaard: ”Fremtidens Danmark”; Petersen, Petersen og Christiansen: ”Det socialpoliti-

ske idelandskab”, 117.
54 Tor ing: Velfærdsstatens ideologisering, 15.
55 Thing: ”Af velfærdsstatens tilblivelseshistorie”.
56 Krag: ”Forord”, 7.
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økonomisk, socialt eller kulturelt privilegerede klasser.57 Samfundets videre de-
mokratiske udvikling handlede således ifølge Krag ikke om overvindelse af ka-
pitalismen, men om at udjævne indkomster og formue og skabe social tryghed.58 

Sammen med denne fortolkning videreførte Krag etableringen af demokra-
ti og det nationale, som kendetegnede Socialdemokratiet i mellemkrigstiden, og 
betragtede demokratiets foreløbige historie i Danmark som en succes. Frem for 
at betone uenigheder som det parlamentariske demokratis kendetegn, udfoldede 
Krag styrken ved det parlamentariske samarbejde og den parlamentariske kul-
tur, han gjorde til en inkarneret del af demokratibegrebet. Ifølge Krag skyldtes 
den i europæisk sammenhæng mere demokratiske udvikling i Danmark det kul-
turelle niveau, de økonomiske problemers karakter samt ligevægten mellem de 
centrale klasser arbejderne og bønderne.59 Sammen med denne opfattelse af de-
mokrati præsenterede han samtidig en positiv fortælling om sammenhængen 
mellem de folkelige bevægelser og især arbejderbevægelsens involvering i det 
politiske liv og udviklingen af demokratiet, der også gjorde samarbejde til et mål i 
sig selv. Et særkende ved det danske demokrati var således ifølge Krag den rolige 
udvikling med hensyntagen til alle sider. Herved nærmede Krag sig den fortolk-
ning Bertel Dahlgaard i samme periode kaldte ”det samarbejdende folkestyre”, 
hvor de ire dominerende partier Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative 
Folkeparti og Det Radikale Venstre forhandlede sig frem til politiske forandrin-
ger herunder især udviklingen af velfærdsstaten. 

Krags betoning af sammenhængen mellem folk og styreform illustrerer den 
forskel mellem Danmark og Centraleuropa, som især Jesper Lundsby Skov og Jep-
pe Nevers har analyseret, hvor danske politikere og jurister i modsætning til de 
centraleuropæiske placerede folket i en progressiv fortælling om politisk moden-
hed, dannelse og frihed.60 Forskellen mellem den centraleuropæiske skepsis over 
for borgerinddragelse og den danske opfattelse af symbiose mellem folk og styre-
form kom også til udtryk ved grundlovsændringen i 1953, hvor Landstinget blev 
erstattet af muligheden for folkeafstemninger.61 Men netop ved grundlovsdiskus-
sionerne i 1953 gik Socialdemokratiet i første omgang imod indførelse af mulig-
heden for folkeafstemninger, de mente ville vanskeliggøre det parlamentariske 
demokratis arbejde.62 Tidligere havde folkeafstemninger været et væsentligt ele-
ment i partiets krav til demokratisering af samfundet, men Krags betoning af par-
lamentarisk samarbejde i 1954 afspejlede, at partiet havde forladt tidligere tiders 

57 Krag: ”Demokratiet i Danmark”, 9-10.
58 Ibid., 13.
59 Ibid., 20.
60 Skov: Frihed og ret, 208; Nevers og Skov: ”The ”folk’ish” Heritage in Nordic Democracy”.
61 Nevers: “Democracy and European Integration”, 284.
62 Eigaard: Idealer og politik.
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krav om udvidelser af befolkningens direkte demokratiske muligheder ved ek-
sempelvis folkeafstemninger.63 

I tråd med den danske tradition for at fremhæve politik over for jura tillagde 
Krag således ikke grundlovsændringen stor betydning for udviklingen af demo-
krati. Ifølge Krag kvali icerede grundlovsændringen sig således ved ikke sætte 
hindringer i vejen for en så progressiv udvikling af demokratiet, som ”vælger-
ne bestemmer, det skal være”.64 Krags nedtoning af grundlovsændringens betyd-
ning indikerede således, at demokratiets udvidelse ifølge ham hang sammen med 
Socialdemokratiets parlamentariske styrke. Han fokuserede på det parlamenta-
riske demokrati og kædede Danmarks skæbne sammen med partiets og begre-
bet demokratisk socialisme, som betegnede det samfund af ligevægt og velfærd, 
Socialdemokratiet ville skabe. Som Krags artikel illustrerer, var ideen om demo-
kratiets udvidelse og endelige fuldbyrdelse trængt noget tilbage i begyndelsen 
af 1950’erne, idet han beskrev demokrati som en ”rolig udvikling med hensyns-
tagen til begge sider.”65 Forventningerne til demokratiet var på den måde mere 
uklart de inerede og præget af, hvad der kunne opnås gennem samarbejdet. Ud-
viklingen fra Krags tanker om økonomisk demokrati i Fremtidens Danmark til bi-
draget i Tidehverv og samfundsorden udtrykte således en udvikling i retning af 
færre forventninger til demokratiet og en stærkere betoning af forbindelsen mel-
lem demokrati og de etablerede parlamentariske strukturer og partier. Som vi i 
det næste afsnit skal se, opstod der i samme periode nye fremtidsforventninger 
i dele af den socialdemokratiske tænkning, der var påvirket af forestillinger om 
en kulturel krise.  

VISIONEN OM DET KONSEKVENTE OG KONSTANTE DEMOKRATI
Foruden Krags betoning af forbindelsen mellem de parlamentariske kræfter og 
demokratiets fremtid udvikledes en anden fremtidsvision hos Socialdemokrati-
et, som var mere forbundet til ideen om, at demokrati var en permanent udfor-
dring, der angik det enkelte individs bekendelse til demokratiet og deltagelse i 
samfundslivet. Demokratiets krise var en opdragelseskrise, skrev Hal Koch i bo-
gen Dagen og vejen i 1942, og denne forbindelse mellem uddannelse og demokrati 
stod stærkt efter krigen, hvor stort set alle politiske retninger og partier fokuse-
rede på opdragelse til demokrati.66 Partierne oprettede nye oplysningsforbund, 
som eksempelvis Det Konservative Folkepartis FOF, Det Radikale Venstres FO, 

63 Hansen og Torpe: ”Demokratiet i Danmark – Socialdemokratisk set”.
64 Krag: ”Demokratiet i Danmark”, 20.
65 Ibid., 20.
66 Koch: Dagen og Vejen, 26; Fonsmark: Historien om den danske utopi. Se også Levsen: “Au-

thority and Democracy in Postwar France and West Germany”; de Jong: “Political Education 
and the Recurring Crisis”.
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Venstres LOF samt Bodil Kochs Folkevirke, hvis mål var at ruste kvinder til at 
tage del i demokratiet.67 

Nødvendigheden af opdragelse til demokrati var for mange knyttet til erfarin-
gerne fra mellemkrigstiden og frygten for, at befolkningen ville falde for totalitæ-
re kræfter i krisetider. Bekymringen for befolkningens demokratiske sindelag af-
stedkom også et større fokus på nødvendigheden af at udvikle samfundsborgere 
og en stærkere betoning af demokrati som en udfordring. Særligt socialdemokra-
ter knyttede opdragelse til demokrati til en forestilling om demokratiets frem-
tid som en konstant proces frem for som et endemål. Flere samfundsdebattører 
identi icerede demokrati både som et system og et fundament for samfundsfæl-
lesskabet og som et ideal, der tilstræbte den størst mulige individuelle frigørel-
se. Chefen for den svenske arbejderbevægelses bibliotek og arkiv, Tage Lindbom, 
beskrev i sin bog Den nye Front fra 1951 demokratiet som en samfundsform, hvis 
største og vanskeligste problemer bestod i at tilpasse mennesket, ”således at det 
kan leve og udvikle sig både som individ og som fællesskabsvæsen, eller anderle-
des udtrykt: være menneske og borger.”68 Dilemmaet for det moderne demokrati 
handlede ifølge Lindbom om at skabe og forme individer, der både udviklede sig 
som individuelle mennesker og som borgere, der ønskede at tage hånd om sam-
fundet og være i stand til at deltage i folkestyret. Fokus på det enkelte menneske 
kom bl.a. til udtryk hos Hal Koch, Bodil Koch og Poul Henningsen, der fra hvert de-
res perspektiv påvirkede demokratidiskussionerne internt i Socialdemokratiet 
gennem forskellige problematiseringer af de barrierer for udviklingen af demo-
kratiet, som det eksisterende samfund angivelige satte.

Både ægteparret Koch og PH bekymrede sig for demokratiets fremtid i en tid 
med massekommunikation, statsmagtens vækst og magtkoncentration hos bu-
reaukratiet og i kapitalismen. Hal Koch udtrykte i sin bog Hvad er demokrati fra 
1945 en bekymring for, om folkets bekendelse til demokrati var reel og anspo-
rede til en medborgeruddannelse, der kunne skabe grobund for dannelsen af de-
mokratiske medborgere.69 For PH udgjorde demokratibegrebet og forestillingen 
om at fremme demokratiet gennem pædagogik og kunst kernen i hans efterkrigs-
tidstænkning. Bodil Koch lagde vægt på kvindernes deltagelse i politik som en 
fremtidshorisont og promoverede ligestilling i familien, da hjemmet, ifølge Koch 
var den mindste demokratiske enhed, hvorfra de to køn kunne lære at praktise-
re demokratiet.70 Samlet set udtrykte de tre på forskellig vis, at demokratiet i det 
moderne samfund var mere end det parlamentariske demokrati, og de var der-
ved med til at forskyde fokus fra demokrati som en styreform til demokrati som 
en livsform. 

67 Eigaard, Haue og Larsen: Aftenskolens historie i Danmark; Possing, Uden omsvøb.
68 Lindbom: Den nye Front, 9.
69 Koch: Hvad er demokrati?
70 Koch: ”Skal Kvinderne have Særopgaver i Politik?”, 66.
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En af de socialdemokratiske politikere, der også koncentrerede sig om de nye 
fremtidshorisonter for demokrati som et dannelsesprojekt og et moralsk begreb, 
var Julius Bomholt, der promoverede begrebet kulturelt demokrati og en forstå-
else af kultur, som en nøgle til at forbedre samfundet og vilkårene for det enkelte 
menneskes udfoldelse.71 Bomholt beskrev en ny forventningshorisont til demo-
kratiet, der lagde vægt på dannelse og kultur som demokratiets og samfundets 
udviklingspotentiale i en tid, hvor Socialdemokratiet fokuserede på at skabe ram-
merne for økonomisk vækst og social omfordeling. Bomholt argumenterede for, 
at kulturen spillede en væsentlig rolle for udviklingen af det fremtidige samfund, 
og i denne forståelse spillede demokratibegrebet en central rolle. 

Bomholt lagde vægt på, at demokratiet skulle stille krav til mennesket om 
at være medborger i samfundet. I denne opfattelse måtte samfundet livet igen-
nem fordre borgerne til at engagere sig i det offentlige liv. Eksempelvis fremførte 
Bomholt som Folketingets formand ved Grundlovens 100 års jubilæum i 1949, at 
demokrati var en livsform, der krævede et fællesskab og en følelse af samhørig-
hed, men også den voksne befolknings deltagelse og engagement. I talen gav Bom-
holt et historisk overblik over de foregående 100 år, hvor han betonede kontinui-
teten og progressionen. Ifølge Bomholt var Grundloven af 1849 ”en portal til en ny 
epoke”, der muliggjorde dannelse af det politiske styre, som danskerne i de fore-
gående 100 år havde brugt til at forme deres tilværelse.72 Først i de efterfølgende 
100 år var danskerne, gennem folkelige bevægelser, politiske partier, højskolerne 
og kirken blevet modnet, og ifølge Bomholt havde demokratiet derved udviklet 
sig fra at være en statsform til at blive en livsform.73 Således kædede han ligesom 
Krag udviklingen af demokratiet sammen med samarbejdet mellem de folkelige 
bevægelser. Ved betoningen af samarbejdet lå der i Bomholts analyse samtidig en 
fordring til det enkelte individ om at ville folkestyret: 

Når det gælder frihedens rettigheder, er pligterne store. Der stilles krav til hver en-

kelt, der skal kunne udøve et aktivt medborgerskab og således være dansk i ordets 

fulde betydning … Man fatter ikke det egentlige liv i et demokrati, hvis man ikke har 

forståelse for den helhed, der forener detaillerne. Der kræves skoling i medborger-

skab i det ene eller det andet af demokratiets mange organer, for at viden kan omsæt-

tes i handling.74 

Bomholt forventede, at skoling i medborgerskab kunne forhindre, at der blev 
skabt grobund for totalitære bevægelser, men udover skolen udgjorde en aktiv 
kulturpolitik med fokus på at udvikle det enkelte menneske et kernepunkt i hans 

71 Kjældgaard: Meningen med velfærdsstaten. 
72 Bomholt: ”Referat af tale ved grundlovsjubilæet”, 14.
73 Ibid., 16.
74 Bomholt: ”Referat af tale ved grundlovsjubilæet”, 41.
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fremtidsvision. I 1953 redigerede og skrev Bomholt lere bidrag til den social-
demokratiske debatbog Mennesket i Centrum, hvor han gjorde kulturpolitik til et 
vigtigt led i samfundets fortsatte demokratisering. I kapitlet ”Kulturelt demokra-
ti” videreførte han pointen om at styrke det enkelte menneskes deltagelse og præ-
senterede et demokratibegreb, der fokuserede på processen frem for endemålet: 

Demokratiet er ikke som en maskine, der kan fuldkommengøres og derefter fungere 

så nogenlunde af sig selv. Det er snarere som et organisk væv, der ikke kan leve, med-

mindre det stadig tilføres nye næringsstoffer. Den demokratiske samfundsform kræ-

ver skoling og opdragelse af hver ny generation. Der kræves ikke blot forståelse af 

demokratiets idé, men en høj grad af saglig dygtighed for at bringe alle samfundets 

– ofte komplicerede – funktioner i et harmonisk indbyrdes forhold. Hvis interessen 

svækkes, er den autoritære statsform allerede på vej. Der gives altså ikke noget øje-

blik, i hvilket demokratiet kan standse og sige: Nu har vi nået det.75 

Derved præsenterede han en fremtidshorisont uden et egentlig endemål, men et 
fokus på processen og den konstante kamp for styrke den demokratiske livsform. 
Formuleringen af begrebet ”kulturelt demokrati” var et centralt element i Bom-
holts bidrag til demokratidebatten, der udtrykte en ny forventningshorisont for 
demokrati, der knyttede sig til kultur- og uddannelsespolitik snarere end økono-
misk demokrati. Kulturelt demokrati indebar mere konkret demokratisering af 
kulturmidlerne, således at lere borgere ik adgang til at bruge bøger, kunst, ra-
dio og TV.76 Kulturelt demokrati var dog også et begreb knyttet til fremtiden og 
udviklingen af demokratiet, som han formulerede endnu skarpere i slutningen af 
1950’erne. 

I artiklen ”Velfærdsstaten som kulturmiljø” fra debatbogen Mennesket i nu-
tidens samfund fra 1959 diskuterede Bomholt demokratiets udviklingshistorie 
fra det ufuldkomne demokrati til et konsekvent demokrati.”77 I opnåelsen af ”det 
konsekvente demokrati” var en række væsentlige skridt ifølge Bomholt taget. 
Han regnede det politiske demokrati for realiseret og konstaterede samtidig, at 
det danske samfund i nogen grad havde opnået det sociale demokrati. De næste 
skridt var ifølge Bomholt økonomisk og kulturelt demokrati. For Bomholt var det 
imidlertid det kulturelle demokrati, der var det vigtigste i den aktuelle situation, 
og udviklingen af det økonomiske demokrati kunne kun komme som en følge af 
det kulturelle demokratis gennemførelse.78 

Bomholts forståelse af humanisme og demokrati samt hans stærke betoning 
af det frie menneske var inspireret af en kulturradikal humanismeforståelse, 

75 Bomholt: ”Kulturelt demokrati”, 19.
76 Bomholt: ”Kulturelt demokrati”, 19.
77 Bomholt: ”Velfærdsstaten som kulturmiljø”, 22-23.
78 Ibid., s. 15-16.
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hvor det enkelte menneskes udvikling stod centralt.79 Bomholts betoning af de-
mokratiet byggede dog også på en kritisk opfattelse af det moderne menneske 
som isoleret og ensomt i det kapitalistiske samfund. Denne forståelse trak bl.a. på 
forfatteren Paul la Cours toneangivende essay ”Fragmenter af en Dagbog”, hvor la 
Cour betonede foreningen af individets frigørelse og fællesskabets værdi.80 Bo-
gen og Paul la Cours forfatterskab prægede lere socialdemokrater, der som ek-
sempelvis Bodil Koch lagde større vægt på kunst som en nødvendighed for at ska-
be det hele menneske frem for som en fornøjelse.81 

Ifølge Bomholt ville det kulturelle demokrati være metoden til at sikre, at de 
grundlæggende positive teknologiske fremskridt ikke ledte til deres egne mod-
sætninger som intellektualisme, isolation, konformitet, massespredning og pas-
sivitet. I denne forståelse kunne et gennemført demokrati opbløde de konse-
kvenser, som det moderne samfund skabte. Ved således både at fremhæve det 
kulturelle demokrati som det væsentligste indhold i demokratibegrebet og fo-
kusere på den evige kamp for demokratiet, lagde Bomholt også vægt på nød-
vendigheden af den konstante opbakning til det politiske demokrati. Samtidig 
forandrede han det demokratiske og socialistiske endemål og derved synet på de-
mokratiets udviklingshistorie. Ideerne om at ændre forventningshorisonten fra 
økonomisk til kulturelt demokrati var dog næppe symptomatiske for partiet som 
helhed. Ved ændringen af Socialdemokratiets partiprogram i 1961 blev kulturelt 
demokrati ikke nævnt. Programmet fremhævede, at ”overfor det kapitalistiske 
samfunds ensidige materialistiske vurdering af mennesket stiller den demokra-
tiske socialisme et samfund, der bygger på det enkelte menneskes personlighed 
og det frie samarbejde mennesker imellem.82 Her fremgik det, at ”demokrati er 
styre ved folket gennem dets valgte repræsentanter.”83 Det var således i højere 
grad Krags demokratibegreb, som kom til udtryk i principprogrammet i 1961. 
Ikke desto mindre ik Bomholts ideer et varigt udtryk ved oprettelsen af Kultur-
ministeriet, hvor han selv blev minister, i 1961.

DEN AFSLUTTEDE KAMP OM DEMOKRATI 
I efterkrigstidens første 15-20 år anvendte repræsentanter fra Venstre og Det 
Konservative Folkeparti ikke begrebet demokrati som et kernebegreb på sam-
me måde som socialdemokraterne. I modsætning til socialdemokraternes brug af 
demokrati som et forventningsbegreb, der betonede den stadige kamp for udvik-
lingen af demokratiet, forbandt de borgerlige partier demokratiet med det par-
lamentariske system og en bekymring for om udviklingen af staten på længere 

79 Pedersen: Fremkaldte kulturrum, 272-273.
80 la Cour: ”Fragmenter af en dagbog”; Finnemann: I broderskabets aand, 308-309. 
81 Possing: Uden omsvøb, 43-45, 141-147.
82 Socialdemokratiet: Vejen frem, 11.
83 Socialdemokratiet: Vejen frem, 7. 
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sigt ville afmontere folkestyret. Det Konservative Folkeparti var i modsætning til 
Venstre i 1945 gået til valg på spørgsmålet om økonomisk demokrati. Men efter et 
kursskifte i slutningen af 1940’erne nærmede de to partier sig hinanden og delte 
også opfattelsen af demokratiets indhold og fremtid. På den ene side forstod de to 
partier demokrati som et afsluttet projekt, og for det andet frygtede de, at demo-
kratiet blev tømt for indhold i takt med statsmagtens vækst. For begge partier in-
debar erfaringerne med demokratiet en forståelse af, at fremtiden handlede mere 
om at bekæmpe Socialdemokratiets politiske forslag og visioner for demokrati 
end om demokrati som et udviklingsbegreb. 

For Venstrefolkenes vedkommende fremstod partiet som bærer af liberalis-
mens og folkestyrets ånd og som det parti, der havde skabt det danske folkestyre. 
Venstre forstod således sig selv som sejrherrer i forfatningskampen og som an-
svarlig for indførelsen af parlamentarismen i 1901. Samtidig understregede par-
tiet, at kampen for at udvikle demokrati i Danmark i store træk var afsluttet med 
parlamentarismen og indførelsen af den almindelige valgret. I forbindelse med 
grundlovsændringen i 1953 præsenterede partiets folketingsmedlem Erik Appel 
i Højskolebladet eksempelvis argumenter for ændring af grundloven og vedtagel-
sen af en ”tidssvarende grundlov”.84 Han opfattede især grundlovsfæstningen af 
parlamentarismen som et forsøg på at ”udvide og fuldkommengøre den danske 
opfattelse af demokrati.”85 Med forestillingen om det fuldkomne folkestyre præ-
senterede Appel demokratiseringen af Danmark som en afsluttet kamp, hvor vir-
keliggørelsen af det danske demokrati var lykkedes med Grundloven som kronen 
på værket. 

På tilsvarende vis udtrykte partiets leder fra 1947-1965, Erik Eriksen, i bogen 
Frihed og Fremskridt fra 1961, at Venstre altid havde kæmpet for ”rent folkesty-
re, et ægte demokrati,” hvis ”sidste skridt blev taget i 1953, i den grundlov, hvor 
al lovgivende magt samledes i eet ting.”86 Demokrati var altså i denne fortolk-
ning ikke et led i en samfundsvision, der skulle realiseres i fremtiden, men den 
politiske styreform i Danmark. Eriksens forståelse af demokrati kom også til ud-
tryk som en kritik af socialismen og særligt velfærdsstaten. Ifølge Eriksen bestod 
demokratiets indre modstandere angiveligt af en ”socialisme, der vil give staten 
mere og mere magt”.87 Samtidig kritiserede Eriksen den socialdemokratiske brug 
af demokratibegrebet, som bl.a. Bomholt præsenterede. I Frihed og Fremskridt 
advarede han således imod at misbruge begrebet demokrati: ”Undertiden bruges 
det (demokratiet) med næsten religiøs stemmeklang, sådan at man kan tro, at det 

84 Appel: ”Grundlovsændringen”, 227.
85 Ibid., 227.
86 Eriksen: Frihed og Fremskridt, 98-99.
87 Ibid., 102.
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omfatter en særlig livsholdning. Der tales om et demokratisk menneske, om de-
mokratisk kultur og den slags.”88 

Denne bekymring for socialismens betydning for demokratiet var en del af 
Venstres og Det Konservative Folkepartis politiske kamp i 1950’erne. I de borger-
liges brug af demokratibegrebet var der således ikke stor optimisme at spore i 
begyndelsen af 1950’erne. En af de dominerende betragtninger blandt liberale og 
konservative var, at den voksende lovgivning lagde pres på folkestyret, svækkede 
vælgernes interesse for politik og derved rejste tvivl om demokratiets overlevel-
se på længere sigt. Præsten og den senere leder af det konservative oplysnings-
forbund FOF Paul Honoré skrev i 1952 bekymret om, hvad han opfattede som den 
generelle opfattelse af demokrati i befolkningen: ”Optimismen inden for demo-
kratierne er formindsket kendeligt. Ikke så meget som følge af et klart opgør med 
den gamle arv som på grund af bestemte erfaringer, man har gjort. Pionértidens 
begejstrede arbejde er gledet over i et gråt slid med stadigt voxende lovkomplek-
ser. Fortidens slagord har mistet deres glans.”89 Honoré kritiserede statens stør-
relse, som han mente var årsag til, at politikerne risikerede at blive specialister 
og miste forbindelsen til folket, og han beskrev, hvordan gamle fællesskaber var 
brudt sammen, og at der som resultat heraf foregik en afmatning og resignation 
i befolkningen. 90 

Honorés opfattelse af den politiske virkelighed var et forstadie til den bor-
gerlige demokratikritik, der lød sammen med den omfangsrige politiske sam-
fundsdiskussion om velfærdsstaten i midten af 1950’erne, og som så demokratiet 
som udfordret af Socialdemokratiets tiltagende magt. I denne forståelse handle-
de kampen for at bevare demokratiet om at begrænse statens magt. Den foran-
dring, som den voksende stat medførte, kanaliseredes over i demokratidiskussi-
oner, der i overvejende grad handlede om manglen på visioner og bekymring for 
fremmedgørelse og konformitet. Karakteristisk for denne fortolkning af demo-
kratiet beskrev den konservative politiker Aksel Møller i Det Konservative Fol-
kepartis jubilæumsbog Til alle mænds tarv fra 1956, at den endelige fuldbyrdelse 
af demokratiet indvarslede en ny situation for folkestyret: ”Nu da folkestyrets 
form har nået sin højeste udvikling, er faren for forfald mere nærliggende end 
nogensinde.”91 Med demokratiets fuldbyrdelse forstod han både grundlovsæn-
dringen i 1953, men først og fremmest, at der ikke længere var nogen stand eller 
klasse, som var sat udenfor det politiske system, og derfor heller ingen grundlæg-
gende kamp for demokratisk retfærdighed tilbage: ”Først i vor tid er vort folke-
styre helt overladt til at bevise sin livskraft alene ved sin egen evne til at fungere. 
I et strømlinet århundrede, hvor krav om rationalisering hører dagligdagen til, og 

88 Eriksen: Frihed og Fremskridt, 97.
89 Honoré: Livsanskuelse, 52-53.
90 Ibid., 53.
91 Møller: ”Om folkestyrets vilkår”, 12.
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hvor en mangel på effektivitet ikke lader sig skjule, skal vor regeringsform stå sin 
prøve.”92 Derved forsøgte han på en og samme tid at afmontere behovet for ud-
viklinger af demokratiet og markere, at demokratiets fremtid a hang af, i hvor høj 
grad det ville lykkedes samarbejdet mellem Venstre og Det Konservative Folke-
parti at bremse statens vækst og sætte barrierer for Socialdemokratiets påvirk-
ning af det danske samfund. 

KONKLUSION 
Artiklen argumenterer for, at demokratibegrebets vitalitet i efterkrigstiden bl.a. 
kunne a læses i ire forskellige visioner og forståelser af demokrati. For det første 
knyttede forventningerne til demokratiet sig umiddelbart efter krigsafslutnin-
gen til forskellige forståelser af økonomisk demokrati, som dog blev nedtonet fra 
slutningen af 1940’erne. For det andet præsenterede Jens Otto Krag som ledende 
socialdemokrat i 1950’erne dansk demokrati som et udtryk for de folkelige bevæ-
gelsers parlamentariske forhandlinger for at skabe et bedre samfund. Krag lyt-
tede fokus fra demokratiets udvidelse på arbejdspladserne til etableringen af vel-
færdsstaten og demokrati som et resultat af Socialdemokratiets parlamentariske 
resultater. For det tredje udvikledes en forståelse af demokrati som en livsform, 
som Julius Bomholt knyttede til visionen om det kulturelle demokrati. Bomholts 
opfattelse af det kulturelle demokrati indikerede, at demokratiets udviklingspo-
tentiale lå i det enkelte menneske frem for ved omfordeling eller arbejdsplads-
demokrati. For det jerde viser artiklen, at for de borgerlige partier udspillede 
kampen om demokratiets fremtid sig i 1950’erne som en reaktion på forskellige 
socialdemokratiske visioner for det danske samfund. Derfor udtrykte de borger-
lige partier en klar holdning om, at demokratiets udviklingshistorie var en afslut-
tet affære, og modsatte sig enhver placering af begrebet i andre sammenhænge 
end det parlamentariske, repræsentative styre. Denne modstand mod det social-
demokratiske demokratibegreb indikerer således, at demokratibegrebet fortsat 
var en kampplads i 1950’erne og ikke et a ideologiseret begreb.

Samlet set viser, de ire forskellige visioner for demokrati, at danske politike-
re brugte begrebet i en positiv fortælling om sammenhængen mellem det danske 
folk og demokratiet. Som i mange andre vesteuropæiske lande var demokratibe-
grebet forbundet med en vis skepsis, men i Danmark var der ifølge politikerne i 
mindre grad behov for en ny begyndelse. De politiske aktører understregede i 
højere grad kontinuitet og forbindelsen mellem de erfaringer, som det danske de-
mokrati byggede på forventninger om en fortsat harmonisk bevægelse gennem 
det parlamentariske demokrati. Blandt politikerne herskede imidlertid også en 
bekymring for, at det komplicerede samfund eroderede grundlaget for demokra-
ti som et parlamentarisk system ved, at folket blev fremmedgjort for de politiske 

92 Ibid., 12.
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beslutninger. Deri lå samtidig bekymringerne for fremtiden, der gjorde nødven-
digheden af en opdragelse af befolkningen til demokrati fremtrædende. 

På baggrund af ovenstående er der grobund for lere undersøgelser af, hvil-
ke grænser de politiske aktører satte for demokratibegrebet, og også hvilke ud-
viklingsmuligheder for demokratiet som 1960’ernes velstandsudvikling dannede 
ramme om. 
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ABSTRACT (EN)
A Finished or an Eternal Battle for Democracy. Democratic Expectations in 
Denmark 1945-1960

The article uses conceptual history to understand the expectations of democracy 
that emerged in the years following the Second World War, 1945 to approximately 
1960. Based on readings of key politicians from the Social Democratic Party, Ven-
stre and Det Konservative Folkeparti, the article presents four developments of 
the concept of democracy. The irst section focuses on visions of economic demo-
cracy that several political parties proposed as the future development of demo-
cracy. Second and third section presents two social democratic understandings 
of democracy that regarded democracy as a parliamentary rule with a close con-
tact between the people and the elite and as a way of life concerned with the in-
dividual citizen’s support. The fourth section shows that the right winged parties 
argued that democracy had reached a high point with the constitutional reform 
in 1953 and they questioned the future of democracy with the rise of the state in-
luence.  



 SOLIDARITET MED ANDRE ’ANDRE’
LIVSHISTORISKE VEJE IND I POLITISK AKTIVISME 

PÅ DEN DANSKE VENSTREFLØJ, 1960-1990

  J E S PE R JØRGE NS E N

Gennem de seneste 60 år er der sket en markant udvikling i danskernes måde 
at engagere sig politisk på. Omkring 1960 toppede antallet af partimedlemmer, 
med tæt ved 600.000 medlemmer, ca. 13 % af befolkningen, på tværs af partier-
ne.1 Derefter indtraf en lang periode med fald i medlemstal, så der i dag kun er ca. 
125.000 medlemmer af Folketingets partier, svarende til godt 2 % af befolknin-
gen.

Det voldsomme fald i partimedlemskaber kan dog ikke tages som udtryk for 
faldende politisk engagement, men må snarere ses som udtryk for en diversi ice-
ring af deltagelsesformer, hvor befolkningen gennem de seneste 60 år også er ble-
vet tiltrukket af politiske udtryks- og handlemåder, der overordnet kan betegnes 
som politisk aktivisme.2 Det er en udvikling, som tillige kan ses internationalt.3 
Sociologer og politologer har peget på, hvordan faldende tillid til politiske auto-
riteter, individualisering, polarisering, krisen for de store ideologiske fortællin-
ger og nye medieteknologier har forandret vilkårene og mulighederne for politisk 
deltagelse og samtidig påvirket menneskers motivation for at engagere sig i akti-
vistiske bevægelser.4 

Politisk aktivisme er deltagelsesformer, der benytter sig af andre kanaler og 
metoder end mere institutionaliserede former (individuelle som kollektive) som 
stemmeafgivning, parlamentarisk arbejde, lobbyarbejde eller korporatistisk 
deltagelse. Aktivisme er samtidig et yderst varieret fænomen, der kan strække 
sig fra at ”like” en politisk facebookside, over frivilligt græsrodsarbejde, happe-
nings og lovlige demonstrationer, til blokader, hærværk, sabotage og terror. Ak-
tivistiske bevægelser tager typisk udgangspunkt i en opfattelse af, at det etable-
rede politiske system eller ligefrem den demokratiske styreform ikke kan eller 
vil adressere væsentlige politiske og sociale problemstillinger, og indebærer der-

1 Bille: ”Den danske partimodels forfald?”, 9.
2 Gundelach: Sociale bevægelser; Mikkelsen m. l.: Popular Struggle; Nielsen: Demokrati i bevæ-

gelse; Hein Rasmussen: Sære Alliancer.  
3 Beck: “Subpolitics”; Meyer og Tarrow: The Social Movement Society. 
4 Beck: Magt og modmagt; Giddens: Modernity and Self-Identity; Rosanvallon: Counter-Demo-

cracy; Touraine: The Voice and the Eye; Bennet og Segerberg: “The Logic of Connective Acti-
on”.
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med forestillinger om hvilke virkemidler det enkelte menneske må gribe til for at 
skabe forandring i samfundet.5

Inden for de seneste år har der været en udvikling både inden for den histori-
ske og sociologiske forskning i retning af en stigende interesse for personlige og 
emotionelle faktorer i analysen af aktivisme.6 Dette ligger i forlængelse af en op-
fattelse af aktivisme som mere end et kalkuleret fænomen, som noget der også in-
debærer elementer af følelsesudbrud, spontanitet og oplevet nødvendighed.7 I det 
perspektiv indeholder aktivisme et kognitivt arbejde med at afveje og retfærdig-
gøre deltagelse. Beslutningen om at deltage er individuel og har dermed en sub-
jektiv dimension.

På dette grundlag har Arbejdermuseet og Institut for Statskundskab ved Aar-
hus Universitet i projektet Protest! sat sig for at behandle politisk aktivisme på 
venstre løjen 1960-2020 gennem både forskning, formidling og undervisning. 
Denne artikel er projektets andet forskningsoutput og har til formål at under-
søge personlige baggrunde og motivationer bag politiske aktivisme på den dan-
ske venstre løj i perioden 1960-1990.8 Problemstillingen var som udgangspunkt 
planlagt belyst gennem det tematiske fokuspunkt, som er blevet kaldt: Beslutnin-
gen om deltagelse, herunder hvad er omstændighederne omkring personers be-
slutning om at deltage i politisk aktivisme? Undervejs i analysearbejdet har for-
klaringsmodelen dog forskubbet sig fra at fokusere på et mere bevidst valg om 
aktivistisk deltagelse til fokus på livshistoriske veje ind i den politiske aktivisme, 
da det har vist sig frugtbart til at forstå de svar, de ’historiske’ aktivister har gi-
vet på vores spørgsmål. 

DET EMPIRISKE GRUNDLAG
Analysen fokuserer på aktivister med tilknytning til freds- og solidaritetsbevæ-
gelserne, der udgjorde kernen af venstre løjens aktivisme under den kolde krig, 
speci ikt fra Vietnambevægelsen og Anti-apartheid-bevægelsen samt fra mil-
jøbevægelsen. Vietnambevægelsen ses generelt som en katalysator for ”det nye 
venstre”, der stod i modsætning til ”det gamle venstre” og dets mere traditionel-
le former for demokratisk deltagelse igennem de politiske partier og fagforenin-
ger.9 Anti-apartheid-bevægelsen er særlig interessant i sammenhængen, fordi 

5 Lindekilde og Olesen: Politisk protest.
6 Poletta: It Was Like a Fever; Gildea, Mark og Warring: Europe’s 1968.
7 Jasper: The Art of Moral Protest.
8 Den første delundersøgelse af Thomas Olesen og denne artikels forfatter er en komparativ 

analyse af historisk og nutidig politisk aktivisme med udgangspunkt i teorien om, at der er 
sket et paradigmeskift fra en kollektiv aktionslogik til en connective aktionslogik (jf. Ben-
nett og Segerberg: “The Logic of Connective Action”). Indsendt til tidsskriftet Moving the 
Social. Journal of Social History and the History of Social Movements (Bochum) i april 2020.

9 Nordentoft og Hein Rasmussen: Kampagnen mod Atomvåben og Vietnambevægelsen; Hein 
Rasmussen: Sære alliancer; Gobolt, Holmsted Larsen og Hein Rasmussen: ”The Vietnam 
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den tidsmæssigt strækker sig fra starten af 1960’erne og helt frem til efter afslut-
ningen af den kolde krig. Den er sammenlignelig med Vietnambevægelsen på en 
række punkter, men hidtil kun behandlet indirekte gennem andre aktørers histo-
rier og af bevægelsen selv.10

Begge bevægelser var kendetegnet ved at være danske udgaver af internatio-
nale protestbevægelser, ved at lykkes med få enkeltsagen på den politiske dags-
orden og i sidste ende se den overtaget af den etablerede del af det politiske sy-
stem, in casu socialdemokratiske regeringer. Undervejs eksperimenterede begge 
bevægelser med nye frames, mediebrug og aktionsformer, der skabte folkelig op-
mærksomhed, ligesom dele af dem udviklede sig i en radikal retning med brug 
af politisk vold. Endelig har begge bevægelsers virke efterladt sig på spor i form 
af arkiver og blade i Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkivs 
(ABA) samlinger. 

Miljø-/klimabevægelsen er som den eneste bevægelse repræsenteret i både 
den historiske og nutidige del af det samlede Protest!-projekt. Aktivister fra mil-
jøbevægelsen inddrages i denne del af undersøgelsen som en form for testgruppe 
til de to andre bevægelsers aktivister. De er dermed med til at anskueliggøre, at 
de danske venstre løjsaktivisters livshistoriske veje ind i den politiske aktivisme 
indeholder både fællestræk, men også betydelige variationer.

Til Protest!-projektet er gennemført i alt 15 interviews med nutidige akti-
vister og 15 interviews med ”historiske” aktivister, jf. Tabel 1. Interviewene er 
blevet til på baggrund af en semistrukturerende interviewguide, der har tilladt 
leksibilitet til at indfange mere fyldige erindringsberetninger, samtidig med at 

der er blevet sikret en teoretisk forankring.11 Interviewguidens spørgsmål har 
således været inddelt i en række sektioner, som hver for sig operationaliserer teo-
retiske dimensioner omkring ressourcer, politiske mulighedsrum og -strukturer 
og kommunikation. Det indsamlede interviewmateriale er efterfølgende blevet 
transskriberet og udgør den centrale del af denne artikels empiriske grundlag. 
Efterfølgende vil alle interviews blive arkiveret i ABA’s erindringssamling.

ORAL HISTORY
Karakteren af det empiriske materiale fører undersøgelsen ind på det historie-
faglige område Oral History eller mundtlig historie. Historikeren So ie Lene Bak 
har de ineret begrebet som: ”En forskningsmetode, der indsamler, dokumente-
rer og fortolker vidnesbyrd og erindringer gennem mundtlige interviews. Me-
toden benytter sig af den klassiske kildekritik, der også anvendes på skriftlige 

War”; PET-kommissionen: PET’s overvågning af protestbevægelser; Bjerregaard: ”Et under-
trykt folk har altid ret”.

10 Morgenstierne: Denmark and National Liberation in Southern Africa; PET-kommissionen: 
PET’s overvågning af den antiimperialistiske venstre løj; Øvig Knudsen: BZ; Nielsen m. l.: Ak-
tivister mod Apartheid.

11 Kvale og Brinkmann: Interview.
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kilder, men har desuden udviklet og inkorporeret kildekritiske værktøjer, bl.a. 
fra erindringshistorisk teori.” Hun skitserer Oral History’s historiogra i som ud-
gjort af tre tilgange, hhv. en arkivarisk, en socialhistorisk og en erindringshistori-
ske tilgang. Den arkivariske tilgang har et top-down-fokus på beslutningstagere, 
den socialhistoriske et bottom-up på det ofte ikke-skriftlige, ”tavse lertal”, mens 
den erindringshistoriske tilgang mere eksplicit har problematiseret erindringen 
– dets subjektive og foranderlige karakter præget af personlige efterrationali-
seringer og kollektive fortællinger i samfundet samt interviewerens påvirken-
de rolle, også betegnet som interviewets intersubjektivitet. Oral History opfat-
tes derfor i forlængelse heraf også som nøglen til at studere og identi icere det 
generations-, kultur- og socialt bestemte samspil mellem den individuelle og den 
kollektive erindring.12 Ofte trækker studier på lere af de tre tilgange på én gang, 
hvilket også vil være tilfældet i dette tilfælde. Den erindringshistoriske tilgang 
bidrager i forhold til denne undersøgelse ikke mindst til at skærpe opmærksom 
på, at 68-generationens narrativ om ungdomsoprørets generationelle, antiautori-
tære og emanciperede sider ikke skygger for andre indsigter i aktivisternes veje 
ind i den politiske aktivisme, og helt generelt på, at historien ikke kun bliver aktø-
rernes egne selviscenesatte historier.  

Derfor inddrages også det beslægtede begreb livshistorie (Life History), der 
handler om at få indsigt i bredere menneskelige forhold ved at opnå viden om og 
forstå menneskelige erfaringer. Livhistoriske studier handler mere konkret om 
at dokumentere nuancer, kompleksitet og mening i et givet liv. Med andre ord må 
vi for at forstå et individuelt liv i sin kontekst, forstå kompleksiteten af liv i det 
pågældende samfund (community),13 her de udvalgte protestbevægelser. Det er 
uden tvivl et ambitiøst projekt, som man måske aldrig kommer helt i mål med.

En oplagt spørgsmål er, i hvor høj grad de udvalgte aktivister kan siges at ud-
gøre et repræsentativt udsnit af aktivister fra de udvalgte bevægelser og fra pe-
riodens protestbevægelser generelt? Det gør de kun til en vis grad, alene på grund 
af det forholdsvis lave antal interviewede, selvom der i udvalget i udgangspunk-
tet er taget hensyn til en så stor variation i alder, køn, politiske orientering og or-
ganisatorisk placering i bevægelserne som muligt. Især for det sidste parameters 
vedkommende er det kun lykkedes i et begrænset omfang, da et eventuelt valg 
af mere perifere aktører frem for centralt placerede aktivister blev vurderet til 
at kunne give færre informationer om bevægelserne og organisationernes indre 
dynamik og virke.

Af lere grunde danner undersøgelsens empiri derfor ikke grundlag for at 
kunne tegne en de initiv pro il af en politisk aktivist på den danske venstre løj i 

12 Bak: Oral History i Danmark, 9-13. For den erindringshistoriske tilgang, se: Bryld og War-
ring: Besættelsestiden som kollektiv erindring; Gildea, Mark og Warring: Europe’s 1968.   

13 Ardra L. Cole og Gary Knowles: Lives in Context, 23. Se også: Valerie J. Janesick: “Oral Histo-
ry, Life History, and Biography”, 152.
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Navn (fødeår) Dato for interview Sted for interview Primære organisation

Morten Thing 
(1945)

9. april 2019 Private hjem, Øster-
bro

De Studerendes Viet-
nam Aktion

Wilfred Gluud 
(1947)

16. april 2019 Café, Nørrebro Indokinakomiteerne

Tove Jensen 
(1944)

23. april 2019 Demos’ butik, 
Nørrebro

Demos

Irene Nørlund 
(1951)

7. maj 2019 Private hjem,
Østerbro

Indokinakomiteerne

Villo Sigurdsson 
(1944)

14. maj 2019 Private hjem, 
Frederiksberg

Venstresocialisterne

Litten Hansen 
(1944)

28. maj 2019 Private hjem, 
Vanløse

Plum-fonden

Troels Toftkær 
(1941)

4. juni 2019 Private hjem, 
Østerbro

Socialistisk Folkeparti

Steen Christen-
sen (1946)

30. juli 2019 Private hjem, 
Hvidovre

Socialdemokratiet

Morten Nielsen 
(1961)

1. august 2019 Global Aktions 
kontor, Nørrebro

Sydafrikakomiteen 
i København

René Karpants-
chof (1965)

15. august 2019 Arbejdermuseet, 
København

BZ-bevægelsen

Gorm Gunnarsen 
(1962)

26. august 2019 Arbejdermuseet, 
København

Landskomiteen 
Sydafrika Aktion

Lisa Lauesen 
(1952)

29. august 2019 Arbejdermuseet, 
København

Tøj til Afrika

Ingrid Hind 
(1928)

15. september 2019 Private hjem, 
Bagsværd

NOAH

Anne Lund (1953) 21.-22. oktober 2019 Private hjem, 
Brabrand/ Arbejder-
museet, Taastrup 
(via telefon)

Organisationen til 
Oplysning om 
Atomkraft (OOA) 
Aarhus

Jesper Carlsen 
(1954)

22. oktober 2019 Sommerhus, Jerup/ 
Arbejdermuseet, 
Taastrup 
(via telefon)

Organisationen til 
Oplysning om 
Atomkraft (OOA) 
Aarhus

Tabel: 1: 15 interviews med historiske aktivister

perioden, men aktørernes erindringer kan alligevel bidrage til forståelsen af pro-
blemstillingen omkring, hvorfor eller hvordan en gruppe af mennesker blev ak-
tivister. For det første komplementerer og supplerer deres livshistorier de skrift-
lige kilder, som indes, og for det andet giver de mulighed for, at komme tættere 
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på det den amerikanske antropolog Glifford Geertz’ har kaldt for en tyk beskri-
velse af den kultur, som aktørerne levede i14 – i dette tilfælde en ”tykkere” beskri-
velse af deres veje ind i den politiske aktivisme. Det er artiklens påstand, at de vil 
kunne bidrage til at skitsere kollektivbiogra iske træk ved den type af aktivister, 
som de udgør. 

Af ydre fællestræk har de alle, at de var centralt placerede fuldtidsaktivister, 
for hvem det vigtigste i livet for en periode var den politiske sag. De var aktive 
igennem en længere årrække, og de er enten stadig aktive eller har en vis grad af 
relation til det venstre løjens aktivistmiljø. Selvom lere giver udtryk for, at deres 
indstilling til samfundsindretningen har ændret sig på visse punkter, har ingen 
af dem tilkendegivet, at de har brudt med eller fortrudt deres politiske fortid.15

BØRN AF KOMMUNISTER
Den centrale problemstilling omhandler altså selve anslaget til den politiske akti-
visme. Hvad får det enkelte menneske til at handle aktivistisk, og i første omgang, 
hvad er baggrunden for den mere eller mindre bevidste beslutning om at engagere 
sig politisk gennem aktivisme. I den store europæiske undersøgelse Around 1968: 
Activism, Networks, Trajectories (2007-2011), der bygger på små 500 interviews, 
peges der på, at især de lestes første erfarede, socialiserende institution – den fa-
milie, man vokser op i – spiller en væsentlig betydning for den senere politiske ak-
tives valg af løbebane i livet.16 Denne undersøgelses erindringsinterviews bakker 
op om den antagelse. De leste af vores aktivister indleder således med at frem-
hæve deres families historie og især forældrenes holdninger og handlinger som 
afgørende for deres egen stillingtagen til livet og det omkringliggende samfund. 

På samme vis har historikeren Cilia Hughes, der har undersøgt den britiske 
venstre løj på baggrund af interviews med 90 aktivister fra den britiske Viet-
nambevægelse, udpeget efterkrigstidens klassebevidste arbejderfamilier med 
stærke bånd til partiet Labour og dets venstre løj som et centralt arnested for 
1960’ernes venstreorientering i Storbritannien. Derudover peger hun på kommu-
nistiske familier samt på familier fra etniske og religiøse mindretal med immi-
grant- eller lygtningebaggrund. I forhold til denne undersøgelse giver især de 
sociale dynamikker, der var på spil i kommunistiske familier, genklang. Vores 
danske interviews genspejler de britiske resultater, når Hughes fremdrager, at 
børn af kommunister fra en tidlig alder blev opdraget til at være kritiske over for 

14 Clifford Geertz: ”Thick Description”.
15 Se også: Fillieule og Neveu: Activist Forever?
16 Oseka, Voglis og Goltz: ”Families”, 46-47, 71. Det pointeres samtidigt, at mange af de inter-

viewede 68’ere er stærkt påvirkede af den populære fortælling om, at de brød med deres 
forældregeneration (”the generation gap”), selvom det ved en nærmere granskning af de-
res livshistorie er tydeligt, at aktivismen i højere grad er dybt indlejret i det 20. århundre-
des historie i Europa, herunder deres forældres. Se også: Thompson: “Family Myths, Models 
and Denials”.  



134

de etablerede autoriteter og kom til at opfatte sig selv som en del af en gruppe af 
udenforstående (”’outsiders’ or ’others’”) med særlige relationer til andre ’andre’ 
i andre lande. De var mere end normalt disponeret for at føle solidaritet med men-
nesker på kanten af samfundet, både nationalt og internationalt: ”The concept of 
solidarity came to assume powerful subjective meaning; young activists inhab-
ited the imagined identity of radical ‘other’ to live out a sense of themselves as 
political and social agents ighting alongside foreign and British subversives.”17

Børn født ind i den kommunistiske verden, der ikke kun i britisk, men også 
i dansk sammenhæng af kulturhistorikeren Morten Thing, er blevet beskrevet 
som et særegent disciplineret samfund i samfundet med egen identitet og kul-
tur, overtog i overvejende grad deres forældres sociale forståelse af politisk ak-
tivisme som en normal hverdagsbegivenhed – i daglig tale; en naturlighed. Ifølge 
Thing var kommunismen i høj grad familiebaseret. Hele familien var medlem af 
partiet, og efter Anden Verdenskrig kom dette til at gøre sig gældende i genera-
tioner, hvor børn af kommunister blev aktive i først Danmarks Kommunistiske 
Ungdom (DKU), derefter moderpartiet, Danmarks Kommunistiske Parti (DKP).18  

Morten hin Røde
Blandt de 15 interviewede aktivister er ire opvokset i hjem med kommunistiske 
forældre. En af dem er netop Morten Thing, der er født i 1945 og som ung blev ak-
tiv i Vietnambevægelsen. Han besvarer interviewguidens første spørgsmål om 
baggrunden for sit eget aktivistiske engagement således: 

Ja, den korte version er, at jeg voksede op i et kommunistisk hjem, og begge mine for-

ældre kom fra meget religiøse miljøer og var på mange måder meget moralske men-

nesker. Altså etiske overvejelser spillede en stor rolle også i vores opdragelse (…) jeg 

husker engang min søster kom hjem og fortalte om, at en lærer havde været grov over 

for en elev, og det første min mor så spørger om, er, hvad gjorde du så? Jamen, jeg for-

svarede hende naturligvis, sagde hun så, og så blev hun rost, ikke.19

17 Hughes: “Narratives of Radical Lives”. Se også: Hughes: The Socio-Cultural Milieux of the Left, 
34-38. I Hughes’ ph.d.-a handling og andre steder omtales disse børn også som “Red Diaper 
Babies” eller ”Red Diapers” efter Kaplan og Shapiro: Red Diapers – en antologi med erindrin-
ger fra børn af amerikanske kommunister og andre venstreradikale. I denne undersøgelses 
kohorte er der kun ét eksempel på opvækst i et decideret aktivt socialdemokratisk miljø. 
Det er Steen Christensen, senere international sekretær og partisekretær for Socialdemo-
kratiet, der voksede op i Sydhavnen i København (Interview med Steen Christensen 30. juli 
2019). Den eneste med en forælder med anden etnisk baggrund end dansk er Villo Sigurds-
son, der med dansk far og iransk mor voksede op i Iran frem til sit 16. år (Interview med 
Villo Sigurdsson 14. maj 2019).

18 Thing: Kommunismens kultur, 996.
19 Interview med Morten Thing 9. april 2019. I sine trykte erindringer skriver Morten Thing, 

at han ligesom mange andre drenge af kommunistiske forældre blev opkaldt efter Martin 
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Outsider-rollen inder vi også hos Thing: ”… det der med, at mine forældre 
var kommunister, var jo noget vi skjulte. Min søster havde lært mig, at det første 
jeg skulle gøre, når jeg kom hjem med kammerater, det var jo at gemme Land og 
Folk.”20

I Things tilfælde spillede ikke mindst forældrenes erfaringer fra Anden Ver-
denskrig og modstandskampen mod den tyske besættelsesmagt ind på hans syn 
på verden. Faren, Børge Thing, havde deltaget i både stikkerlikvideringer og sa-
botage, blev fængslet, undslap og levede under jorden, fra 1944 som leder af Bor-
gerlige Partisaner (BOPA). På spørgsmålet om, hvordan Morten Thing tror farens 
erfaringer fra en væbnet kon likt har påvirket ham, giver han udtryk for, at han 
kom til at dele sin fars verdensanskuelser på en række områder. Han fremhæver 
bl.a., at det under særlige omstændigheder, som under en krig, kan være nødven-
digt at foretage handlinger, der kan gå ud over andre mennesker og deres ting. De 
gamle modstandsfolk, som han voksede op med i hjemmet og i forældrenes om-
gangskreds, ik i det hele taget karakter af rollemodeller: ”… jeg syntes jo, at de 
dér bombefolk, som jeg kendte lige fra jeg var lille barn, var helte, heltene i mit liv. 
Så det har givet spillet en kæmpe rolle… ”.21 

Morten Thing blev som ung studerende på Københavns Universitet aktiv i De 
Studerendes Vietnam Aktion, medlem af det dagsordensættende, venstreradika-
le tidsskrift Politisk Revys redaktion og deltog i de store demonstrationer mod 
USA’s involvering i Vietnamkrigen i slutningen af 1960’erne og i planlægningen af 
demonstrationerne mod Verdensbanken i 1970. Som et meget konkret eksempel 
på den historiske erfaringsudveksling mellem generationer af venstre løjsaktivi-
ster sendte han i 1973 en kopi af hans fars eksemplar af den kommunistiske mod-
standsgruppe BOPA’s partisanmanual Kogebogen til Chile, hvor en af hans venner 
videregav den til den radikale venstre løjsgruppe Movimiento de Izquierda Re-
volucionaria (MIR).22 

Andersen Nexøs revolutionære roman igur, Morten, fra den selvbiogra iske roman Morten 
hin Røde fra 1945 (Thing: Min egen historie, 24).

20 Ibid.
21 Ibid. Det indledende spørgsmål til Morten Thing efter en kort introduktion til projektet og 

interviewpersonen: ”Men prøv at starte med at fortælle lidt om din baggrund, og hvordan 
du blev politisk engageret på den nye del af venstre løjen i begyndelsen af 1960’erne?” Alle 
de historiske interviews blev sat i gang på den måde.

22 Ibid. Tanken om at distribuere Kogebogen til revolutionære i udlandet var ikke ny. I 1966 
havde Den Danske Anti-apartheid Komite, hvor Børge Thing var bestyrelsesmedlem, over-
leveret en oversættelse af Kogebogen til den sydafrikanske modstandsorganisation Pan-
Africanist Congress (PAC) (Ibid.; Interview med Litten Hansen 28. maj. 2019). Se også: 
Thing: Min egen historie, 160; Lassen: Kuppet i Chile, 122. Kogebogen stod for sin del på 
skuldrene af kommunisternes undergrundsvirksomhed i 1930’erne (Kaj Gejls erindringer, 
s. 16, Carl Madsens arkiv, kasse 5, ABA). Se også: Møller, Rosenfeldt og Jørgensen: Den røde 
underverden, 318-319.
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Che ideologens datter 
Irene Nørlund, født i 1951 og senere aktiv i Vietnambevægelsen, især i Indokina- 
komiteerne, er også barn af kommunistiske forældre. Hun er inde på noget af det 
samme: ”Ja, altså jeg kommer fra en familie, hvor både min far og mor, de var 
medlem af DKP og havde været aktive under Anden Verdenskrig, og det var nok 
en vigtig rod for dem… ”. Hun fortæller også, at hun som barn var på sommerlej-
re i DDR og på sommerferier i Sovjetunionen. Selvom hun ikke selv tillægger det 
så stor betydning, så fremhæver hun, at mødet med mennesker i disse lande gav 
hende et andet syn på de kommunistiske stater i øst, end hvad der var almindeligt 
i Danmark. Hun mindes også en tur med sin far, Ib Nørlund, til Rumænien i 1968, 
hvor hun som 17-årig første gang stiftede bekendtskab med vietnamesere: ”… vi 
var til sådan en stor offentlig middag, og der kom der nogle mennesker ind og lige 
pludselig rejste alle sig op og klappede, og der spurgte jeg, hvorfor klapper de? Ja-
men, det var, fordi det var en vietnamesisk delegation… ”.23 Faren, der i 1960’- og 
70’erne var en af kommunistpartiets mest ind lydelsesrige funktionærer og po-
litikere, var som den første fra den danske venstre løj på et månedlangt besøg i 
det kommunistiske Nordvietnam i begyndelsen af 1966.24 Solidariteten med ver-
dens ’outsiders’ blev således udøvet af faren i praksis og internaliseret i datteren 
fra barnsben.

Da Irene Nørlunds forældre blev separeret, lyttede hun med sin mor, både fy-
sisk og i løbet af 1960’erne også politisk ud af DKP. Undervejs blev stedfaren, Per 
Borch, der kom til i 1965, en inspirationskilde. Han havde oprindeligt også været 
medlem af DKP, men blev med splittelsen af den kommunistiske verdensbevæ-
gelse maoist, medlem af Kommunistisk Arbejdskreds (KAK) og senere aktiv i De 
Danske Vietnamkomiteer (DDV).25

Morten Thing og Irene Nørlund er begge eksempler på, at børn af kommuni-
ster fulgte deres forældre ud af den sovjet-kommunistiske bevægelse, men tog 
det politiske engagement og aktivismen med sig videre til Det Ny Venstre og an-
dre marxistisk-leninistiske grupperinger. 

Endnu et Martin Andersen Nexø-barn
I andre kommunistiske familier var det ikke forældrene, men børnene der brød 
med DKP. Det skete mest bemærkelsesværdigt i forbindelse med den splittelse, 
der opstod i Vietnambevægelsen i slutningen af 1960’erne, hvor DKP tog parti for 

23 Interview med Irene Nørlund, 7. maj 2019; mail fra Irene Nørlund til forfatteren, 1.4.2020.
24 Farens rejse til Nordvietnam gjorde ham til en tidlig front igur i den danske modstand mod 

Vietnamkrigen. Efter hjemkomsten blev en rejseberetning fra hans hånd først udgivet som 
føljeton i partiavisen Land og Folk, derefter som bog, ligesom han tog på en foredragsturne 
rundt i landet om mødet med det kæmpende Vietnam (Holmsted Larsen: Tiden arbejder for 
os, 85-87). For Ib Nørlunds position i DKP i 1970’erne, se: Jørgensen: ”Partiets grå eminen-
ce?”

25 Interview med Irene Nørlund, 7. maj 2019; mail fra Irene Nørlund til forfatteren, 28.1.2020.
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den moderate indsamling Vietnam 69, mens de mere aktivistiske kommunister 
blev ekskluderet for deres engagement i DDV.26 Én af dem var Tove Jensen, der 
sammen med sin mand, Erik Jensen, kom til at udgøre kernen i DDV og forlaget 
Demos, der senere udviklede sig til en antiimperialistiske og antiracistiske for-
ening: 

Jeg er født af en familie, hvor mine forældre var politisk aktive, havde været det under 

Anden Verdenskrig, og været med, deltaget, men far havde specielt deltaget i mod-

standsbevægelsen, og dvs. jeg voksede op i et miljø, som var præget af den kamp, der 

havde været der, men også at mine forældre var medlem af Danmarks Kommunistiske 

Parti. Så jeg var selv et meget tidligt medlem af noget, der hed Martin Andersen Nexø-

børnene på Amager, hvor jeg boede, og der læste vi bøger om Anden Verdenskrig og 

fortalte for hinanden, hvad vi havde forstået…27

Ved eksklusionen af Tove Jensen stoppede begge hendes forældre med at være ak-
tive i DKP, fordi de var utilfredse med partiets beslutning.    

I lige linje fra Røde Hjælp
Et eksempel fra næste generation af kommunister er Morten Nielsen, født i 1961. 
Han er barnebarn af DKP’s chefredaktør for Arbejderbladet/Land og Folk, Mar-
tin Nielsen og dennes hustru Agnes Nielsen, der i 1930’erne var ansat som teknisk 
sekretær og fungerede som kontaktled mellem DKP og Kommunistisk Internatio-
nales (Komintern) undergrundsaktiviteter i Danmark,28 samt søn af Anton Niel-
sen, fagligt aktiv og amtspolitiker for DKP i Frederiksborg Amt:

Ja, jeg er født ind i meget politisk familie. En familie af kommunister (…) lere genera-

tioner tilbage og på begge sider. Både på min far og mors side, og man kan sige, at i den 

tradition, ligger stadig en meget stærk grad af solidaritet med andre mennesker som 

opererer politisk (…) Min farmor [Agnes Nielsen] var f.eks. leder af det der hed Røde 

Hjælp, som hjalp tyske lygtninge igennem Danmark og videre til Sverige som oftest, 

eller hjalp dem med at inde et sted i Danmark.29

Selvom Morten Nielsen selv lægger vægt på, at han ikke blev indoktrineret, så 
har han alligevel en klar fornemmelse af, at de politiske holdninger i hjemmet, og 
hvad der fulgte med ved at opvokse i en kommunistisk familie, var med til at for-
me hans politiske verdensbillede. Han nævner, at han som andre ”DKP-børn” var 
på pionerlejre i både Danmark og Østeuropa. Især fremhæver han et ophold på en 

26 Holmsted Larsen: Tiden arbejder for os, 171.
27 Interview med Tove Jensen 23. april 2019.
28 Møller, Morten; Niels Erik Rosenfeldt og Jesper Jørgensen: Den røde underverden, 206.
29 Interview med Morten Nielsen 1. august 2019.
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børnelejr på den kommunistiske højskole, Tidens Højskole i Hørsholm, omkring 
1973-1974, der gjorde et stort indtryk på ham:

… der havde DKP en stor børnelejr deroppe med 3-400 børn eller sådan noget, og mel-

lem de børn, der var der en ret stor gruppe chilenske lygtningebørn, og jeg kan huske 

en aften, hvor der var en eller anden hjemmeværnsøvelse ude i skoven, hvor der blev 

skudt lidt med løst krudt. De her børns reaktioner (…). De havde ikke bare taget lyve-

ren til Danmark, altså, de havde noget med i ballasten. Den forståelse der, den ramte 

mig, den sommer der…30  

Senere fulgte han i farens fodspor. Han startede efter folkeskolen som murerlær-
ling og blev faglig aktiv i den kommunistiske lærlingebevægelse, inden han se-
nere blev aktivist i Anti-apartheid-bevægelsen i midten af 1980’erne, herunder 
initiativtager og ledende medlem af den senere dominerende lokalafdeling, Syd-
afrikakomiteen i København.    

Gennemgående for børnene af kommunister er, at de husker tilbage på deres 
tidlige aktivistiske virke som en naturlighed. De var opfostret til det og opfattede 
det ikke nødvendigvis som en individuel beslutning om at gøre noget ved et kon-
kret problem. De tre første fra efterkrigsgenerationen har tilmed det tilfælles, at 
de også blev outsidere i forhold til DKP, hvilket muligvis kan have skærpet deres 
evne til at solidarisere sig med andre ’andre’ yderligere.       

Som MS-far så søn
Aktivister fra ikke-kommunistiske familiemiljøer nævner også en grad af natur-
lighed. I disse tilfælde var forældrene aktive i andre partier eller ideologiske or-
ganisationer som Én Verden og Mellemfolkeligt Samvirke (MS), hvor et interna-
tionalt perspektiv med fred og retfærdighed også stod centralt.31 Miljøaktivisten 
Jesper Carlsens forældre mødte eksempelvis hinanden som ulandsfrivillige, de 
byggede skoler i Grækenland i de første efterkrigsår og efter at have stiftet fami-
lie engagerede de sig i MS’s nødhjælpsarbejde i Østafrika. Han lægger selv stor 
vægt på betydningen af farens politiske overbevisning: 

Ja, altså, jeg er vokset op i et hjem med en far, der var meget politisk aktiv, hvad hedder 

det, interesseret, og havde altså, jeg har fulgt hans synspunkter, fra han var socialde-

mokrat, til Aksel Larsen lavede SF, og VS kom frem. Så han var med som, var også un-

derviser, men han var interesseret i politik, og havde et standpunkt, som var kritisk, 

vil jeg sige, over for mange ting. Så det smittede selvfølgelig af, og han var kontrover-

siel på mange måder, men hans holdninger, dem fulgte jeg jo, og derfor var det helt na-

30 Ibid.
31 Det Konservative Folkeparti (Anne Lund), Steen Christensen (Socialdemokratiet), Én 

Verden (Gorm Gunnarsen) og MS (Troels Toftkær og Jesper Carlsen).
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turligt at først i 70’erne, at tingene blev, hvad skal man kalde det, politiseret meget, at 

der var de her bevægelser imod forurening, og atomvåben, og krigen i Vietnam, og så 

havde jeg et naturligt standpunkt dér.32 

Jesper Carlsen blev også selv som ung voksen politisk engageret. Først i den mao-
istisk-inspirerede Tvind-bevægelse: 

… så kom jeg til Aarhus, gik på lærerseminarium, og dér var der jo en helt masse poli-

tiske strømninger i gang i byen, og der skete det, at jeg blev involveret i Tvind-bevæ-

gelsen, igennem et års højskolekursus for lærerstuderende. I virkeligheden så havde 

jeg overvejet det dér. Der var dannet et nyt seminarium, Det Nødvendige Seminarium 

på Tvind, som virkede til at have fat i nogle store, gode spørgsmål. Det var jeg tiltruk-

ket af, og så var der det her årskursus for folk, der allerede var involveret i en lærer-

uddannelse, så det var jo oplagt, og det år, det gik jo i høj grad ud på politisk skoling, 

vil jeg sige.33 

Med baggrund som søn af en meget politisk interesseret far, der nok var venstre-
orienteret, men ikke medlem af noget parti, og heller ikke selv blev partiorgani-
seret, vil han med rette kunne opponere mod at blive kategoriseret som et barn 
af kommunister. Kun i en bredere og indirekte forstand kan der argumenteres for 
at mange venstre løjsaktivister som Jesper Carlsen, der delte verdensbillede med 
SF, VS, Tvind-bevægelsen eller en de forskellige maoistiske og trotskistiske orga-
nisationer som f.eks. KAK, Kommunistisk Forbund Marxister-Leninister (KFML)/
Kommunistisk Arbejderparti (KAP) og Revolutionære Socialististers Forbund 
(RSF)/Socialistisk Arbejderparti (SAP), var påvirket af historiske og ideologiske 
tråde tilbage til DKP og den kommunistiske ideologi, der tog udgangspunkt i den 
russiske Oktoberrevolution i 1917 og reelt udgjorde den eneste venstreoppositi-
on fra 1920’erne til 1950’erne.34  

Samtidig var andre politiske traditioner også til stede i aktivisternes fami-
lier. Fem aktivister nævner forældre, især mødre, der delte holdninger med Det 
Radikale Venstre. 3-4 stykker nævner forældre med socialdemokratisk oriente-
ring, og tre fremhæver fædre, der var medlem af eller stemte på Det Konservative 
Folkeparti.35 Disse forholds betydning er ikke blevet undersøgt nærmere i denne 
sammenhæng, men det taler mod at være for kategorisk i karakteriseringen af 
politiske aktivister på venstre løjen som ’børn af kommunister’. 

32 Interview med Jesper Carlsen 22.10.2020.
33 Ibid.
34 For betydningen af den russiske Oktoberrevolution for den danske venstre løj, se: Jesper 

Jørgensen: ”’October’ as a Marker of Radicalisation”.
35 Radikale Venstre: Wilfred Gluud, Troels Toftkær, Litten Hansen, Ingrid Hind og Gorm Gun-

narsen; Socialdemokratiet: Steen Christensen, René Karpantschof, Jesper Carlsen og Gorm 
Gunnarsen; Konservative: Wilfred Gluud, Ingrid Hind og Anne Lund. 
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TRANSFORMATIVE UDLANDSREJSER
En god del af vores fuldtidsaktivister var, som beskrevet, skolet i politisk aktivis-
me fra barnsben og deres tidlige ungdom, og overgangen til at indtræde i protest-
bevægelsernes organisationer var derfor ofte en lydende proces. Samtidig min-
des lere af dem konkrete begivenheder eller forhold, der var medvirkende til, at 
de blev særligt engageret i bestemte sager. 

I det tidligere nævnte forskningsprojekt Around 1968 konstateres det, at der 
er en helt gennemgående tendens til, at der i livshistorierne indlejres en forkla-
ring på, hvorfor man bliver politisk engageret; hvorfor man bliver aktivist; og 
hvorfor verden skulle forandres. Ofte er der tale transformationshistorier eller 
grænseoverskridende rejser ind i det aktivistiske engagement, hvor det private 
liv bliver et politisk liv, og hvor de individuelle bekymringer bliver til et kollek-
tivt projekt: 

In many activists’ accounts, moments of awakening were provoked by crossing a line, 

either geographical, social or based on gender or sexual identity. These moments are 

often related in terms of an encounter with something ‘other’, whether a different 

country, class or social role. They reveal the troubling existence of social inequality, 

injustice or oppression. These encounters are seen as transformative in that they ex-

posed individuals to different conditions and cultures, which caused them to re lect 

on and break with previous ideas or modes of behavior.36

Den transformative betydning af mødet med det ’andet’ eller ’andre’ gennem 
grænseoverskridende rejser kan føres tilbage til antropologen Victor Turners te-
ori om rituelle processer, hvor den liminale fase, der er en overgangsfase mellem 
to stadier (f.eks. overgangen fra barn til voksen), tillægges et særligt rede ine-
rende potentiale for et subjekts identitet. Inden for forskningen i sociale bevægel-
sers historie og politisk aktivisme har eksempelvis sociologen Gaubin Yang brugt 
teorien meget direkte til at forklare den kinesiske røde garde-generations radi-
kale transformation under Den store proletariske kulturrevolution i Kina i anden 
halvdel af 1960’erne.37 

Et andet relevant studie med et historie-sociologisk udgangspunkt (et såkaldt 
”multimechanisms perspective”) er af sociologen Lorenzo Bosi, der på baggrund 
af interviews har undersøgt 25 nordirske aktivisters forskellige veje (’pathways’) 
ind i den paramilitær organisation Provisional Irish Republican Army (PIRA) i 
perioden 1969-1972. Han identi icerer tre grupperinger: 1) dem, der i 1969 alle-

36 Clifford, Gildea og Mark: ”Awakenings”, 27. Der refereres her til Belinda Davis, der tillægger 
den øgede mobilitet i efterkrigstiden og efterkrigsgenerationens mange møder med ’andre’ 
stor betydning for det ny venstres aktivisters overbevisning om, at der skulle ændres noget 
i samfundet, og at de selv kunne gøre en forskel. Hun bygger sin analyse på interviews med 
55 vesttyske aktivister (Davis: ”A Whole World Opening Up”, 255-256).  

37 Yang: The Red Guard Generation, 8.
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rede var aktive i den republikanske bevægelse og var stærkt påvirket af en ”lang-
varig modhegemonisk bevidsthed”, 2) dem, der tidligere havde været involveret 
i andre politiske aktiviteter og som gennem ”bestemte transformative begiven-
heder” blev overbevist om at tilslutte sig den væbnede kamp efter 1969, og 3) en 
større gruppe af unge, der mere pludseligt ik en følelse af at skulle forsvare deres 
samfund mod magthaverne.38 

Den første af Bosis grupper har lighedspunkter med ”kommunisternes børn”, 
der husker deres ungdoms aktivisme som en nærmest naturlig forlængelse af de-
res barndom. Flere, herunder ”kommunisternes børn”, fortæller også om trans-
formative begivenheder i form af konkrete oplevelser knyttet til udenlandsrejser 
som en afgørende faktor for, at de blev overbevist om, at de kæmpede for den rig-
tige sag, og hvorfra der i deres egen optik ikke var nogen vej tilbage. Endelig er 
den tredje gruppe repræsenteret i form af eksempler på, at vedkommende ikke 
kom fra en politisk bevidst familie og motivationen opstod gennem mere tilfæl-
dige møder i nærmiljøet.39

I interviewguiden havde vi formuleret spørgsmålet: Hvilke konkrete oplevel-
ser eller erfaringer var afgørende for din egen beslutning om aktivisme? Kun en 
enkelt aktivist nævner en konkret international begivenhed, der ellers ofte frem-
drages i forklaringer på, hvorfor protestbevægelser opstår; Sharpeville-mas-
sakren i Sydafrika i 1960, hvor sorte demonstranter i stort tal blev skudt ned af 
apartheid-regimets politi.40 Mere interessant er det derfor, at omkring halvde-
len nævner rejser til lande og områder som Nordvietnam, Sydafrika, Zimbabwe, 
Østafrika (Tanzania), Palæstina og Vesttyskland. Flere nævner det andre steder 
i interviewet, fordi rejseoplevelsen ikke er knyttet til, om hvad der satte aktivis-
men i gang, men om, hvad der bekræftede dem i, at deres politiske engagement 
var vigtigt.41   

Det er en observation, der er gjort før, også i dansk sammenhæng. Fysiske rej-
ser fra et sted til et andet vies særlig opmærksomhed i historikeren Karen Stel-
ler Bjerregaards ph.d.-a handling om 1960-70’erns solidaritet med den 3. verden. 

38 Bosi: “Explaining Pathways to Armed Activism”, 347.
39 Flere kom fra ikke-aktivistiske hjem, om end kun to omtaler sin familie som apolitisk (Vil-

lo Sigurdsson og Lisa Lauesen). Flere giver til gengæld indtryk af, at den politiske aktivis-
me blev vækket i samspil med venner og bekendte i nærmiljøet: nabobørn (Wilfred Gluud), 
skole- og gymnasiekammerater (Steen Christensen, René Karpantschof og Gorm Gunnar-
sen) og medstuderende (Villo Sigurdsson).   

40 Interview med Litten Hansen 28. maj 2019.
41 Nordvietnam (Tove Jensen og Irene Nørlund), Sydafrika (Morten Nielsen), Zimbabwe (Lisa 

Lauesen), Tanzania/Østafrika (Jesper Carlsen), Palæstina (Lisa Lauesen og René Karpants-
chof) og Vesttyskland (René Karpantschof og Ingrid Hind). Steen Christensen blev venner 
med studerende fra Sydrhodesia (senere Zimbabwe) under et studieophold i York i England, 
hvilket vakte hans livslange interesse for det sydlige Afrika (Interview med Steen Christen-
sen 30.7.2019). Litten Hansen blev forelsket i en afrikansk frihedskæmper på besøg i Dan-
mark (Interview med Litten Hansen 28. maj. 2019).
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Her tolkes rejserne til lande som Cuba og Vietnam som en rumligt situeret prak-
sis, der ”indholdsudfyldte” disse steder som socialistiske utopier for danske ven-
streorienterede. Selvom a handlingens analyse fokuserer på et gruppeniveau, og 
interviews ikke bruges som kildegrundlag, fremhæves de første ”solidaritetsrej-
ser” til Cuba i slutningen af 1960’erne som ”en øjenåbnende oplevelse og erfaring, 
der for nogle betød vejen ind i et mere manifest solidaritetsarbejde.”42

Distant doubles i Vietnam
Én af dem, der tidligt orienterede sig mod Vietnam og Cuba, er føromtalte Tove 
Jensen. Hun fortæller om sit møde med et Nordvietnam i krig i begyndelsen af 
1970’erne: 

Jeg var i Vietnam i 1972, og da jeg kommer hjem fra Vietnam i ’72, der er det forår, 

og der har jeg jo været og se landet. Jeg er også syg på et tidspunkt, så jeg er også 

indlagt på deres hospital og oplever dem som flittige og enormt positive og i færd med 

at opbygge deres land, og Nordvietnam er som sagt blevet bombet, digerne er blevet 

bombet, dvs. vandforsyningen til rismarkerne går i stå, og det er jo i og for sig deres 

levegrundlag eller livsgrundlag. Så jeg kommer hjem og har været øjenvidne til, hvad 

skal jeg sige, altså en ødelæggelse af en infrastruktur, som jo i og for sig rammer hele 

civilbefolkningen. Så det er jeg sådan meget påvirket af og så op til julen i ’72, der bom-

ber, som sagt USA, digerne, og det synes jeg simpelthen er så for meget.43

Som illustration til dækning af delegationsbesøget bragte DDV’s blad Vietnam-
Solidaritet bl.a. et billede af rejsegruppen, der overværer kvindelige ”seminari-
ster i Bac Thai holder forsvarsøvelse” under titlen ”Fang piloten”,44 og det var net-
op disse kvinder Tove Jensen kom til at identi icere sig stærkt med gennem en 
kobling af vietnamsolidariteten og kvindekampen i Danmark: 

Vi er jo inspirerede af, at de vietnamesiske kvinder spiller en meget aktiv rolle, altså 

både tænker jeg ideologisk, men jo også af nød i Vietnam. Så de er jo både med på alle 

billederne med det militær udstyr, der er, og det bliver pludselig tydeligt, at kvinder 

står og styrer store våben og skyder amerikanske ly ned eller er ledere på en fabrik 

og topforhandleren i Paris senere ved fredsaftalerne, men dvs. også den leder for be-

frielseshæren, er også kvinde i Vietnam. Så det er en form for ideal om, at vi kan jo 

være med til det hele, fordi det var vi ikke.45

42 Bjerregaard: ”Et undertrykt folk har altid ret”, 82, 244. For en teoretisering over solidaritet 
som en transformativ politisk relation, se også: Featherstone: Solidarity, 15-39.     

43 Interview med Tove Jensen 29. april 2019. Se også: Bjerregaard: ”Et undertrykt folk har al-
tid ret”, 372-374. 

44 Vietnam-Solidaritet, april 1972.
45 Interview med Tove Jensen 29. april 2019.
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På det helt personlige og følelsesmæssige plan fremhæver hun også dette element 
som afgørende: ”Det var vel også det som gjorde, at jeg engagerede mig så meget, 
som jeg gjorde i vietnambevægelsen (…) der var også mange følelsesmæssige ting 
på spil. Vietnameserne er ikke ret store, og det er sådan et folk, der er sådan lidt 
spinkelt, og der var meget af det som appellerede til mig, også som kvinde. Jeg er 
heller ikke særlig stor selv.”46 Denne følelse af at have distant doubles stod Tove 
Jensen ikke alene med. Identi ikationen med kinesiske og vietnamesiske kvinder 
var udbredt i datidens kvindebevægelse i Vesten.47

I den revolutionære proces i Sydafrika
Anti-apartheid-aktivisten Morten Nielsen nævner både et møde i Danmark med 
en inspirerende sydafrikansk eksilleder, Barbara Masekela, og en delegationsrej-
se til en række lande i det sydlige Afrika i 1986, som begivenheder, der gjorde et 
stort indtryk på ham:

Den gruppe jeg var i, den besøgte Swasiland, Lesotho og Sydafrika, og turen til Syd-

afrika, som kun var ire dage, og der blev vi smidt ud, den var grænseoverskridende, 

og gjorde et meget stort indtryk. Der er to ting. Den første var, den første person vi 

mødte, det tog mig otte timer at komme igennem sikkerhedskontrollen, og jeg havde 

været med til at besætte det sydafrikanske generalkonsulat i København få måne-

der før.48

Rejsen ind i et land, hvor situationen var væsentlig forskellig fra Danmark, var, 
som Morten Nielsen selv nævner, grænseoverskridende på lere planer. Det, der 
især gjorde indtryk, var den massive sydafrikanske sikkerhedskontrol, der var 
vendt mod personer som netop ham. Da gruppen endelig kom ind i landet, blev 
de fragtet direkte til townshippen Alexandra ved Johannesburg, og da de forlod 
området igen efter ire dage, blev de straks tilbageholdt af det sydafrikanske sik-
kerhedspoliti og smidt ud af landet. Det andet, der gjorde stort indtryk var de per-
sonlige møder i townshippen:

Og der mødte jeg politiske aktivister i Alexandra: præster, unge mennesker, kvinder, 

og var med i den revolutionære proces, som der var. På det tidspunkt var Alexandra 

og en række andre townships såkaldt befriede zoner (…) De fungerede på deres egne 

vilkår. De tømte selv deres skraldespande, de stod selv for undervisningen i skolerne, 

og på den måde var det jo ligesom, kan man sige, blevet autonome fra det omgivende 

46 Ibid.
47 Slobodian: “Guerilla Mothers and Distant Doubles”.
48 Interview med Morten Nielsen 1. august 2019.
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Apartheid-Sydafrika, og den oplevelse, som jeg havde der, den gjorde et enormt ind-

tryk.49   

Med Morten Nielsens egne ord så oplevede han en revolutionær proces, hvor fol-
ket frigjorde sig fra undertrykkelsen. På den måde blev det, han troede på, virke-
liggjort lige der, hvor han var i Sydafrika. Han blev bekræftet i sin verdensansku-
else og tog hjem igen som en endnu mere overbevist aktivist.

Hjem til Østafrika
Jesper Carlsen var et par år tidligere i Tanzania med Tvinds Rejsende Højskole. 
Han husker på samme vis tilbage på sit gensyn med sit barndoms Østafrika som 
betydningsfuld for hans valg af en aktivistisk løbebane:

Fra Østafrika, der var det jo ligesom en cementering af, at der var noget, der skulle la-

ves helt om, fordi det gik ad helvedes til, og altså verdens ulighed, den var jo sat lige op 

i hovedet af én, men selve det tankemæssige, det var jo i kraft af, at vi var 50 menne-

sker, der oplevede det sammen, og diskuterede, hvad der kunne gøres ved det. Så det 

var jo en slags højskole. Det var jo en højskole. Det var et højskoleophold, der satte ens 

tanker i gang, med hvad vil jeg bruge mit liv på, og hvad er vigtigt for én.50

Selvom rejsen til Afrika bekræftede Jesper Carlsen i det uretfærdige i ”verdens 
ulighed” og det vigtige i at engagere sig politisk, lagde han efterfølgende, mod-
sat mange andre aktivister under den kolde krig, ikke sine kræfter i en solidari-
tetsorganisation. Han afsluttede sit Tvind-ophold, vendte tilbage til seminarieud-
dannelsen i Aarhus og blev aktivist i Organisationen til Oplysning om Atomkraft 
(OOA) – et engagement, der skulle vise sig at blive for en tiårig periode fra midten 
af 1970’erne til midten af 1980’erne.

KONKLUSION
Venstre løjsaktivisternes svar på spørgsmålene om, hvorfor og hvordan de blev 
politiske aktivister, er i udgangspunktet individuelle. Hver aktivist fortæller sin 
egen unikke historie. Samtidig har de meget tilfælles. Der er typer af historier og 
forklaringer, der går igen, og som vi har set, matcher de også på en række centra-
le punkter tidligere undersøgelser af udenlandske aktivister fra samme periode. 

Familiebaggrund spiller tydeligvis ind i aktivisternes forståelse af baggrun-
den for deres egen fortid som aktivist. Ikke i nævneværdig grad i form af et ge-

49 Morten Nielsen fremhæver også, at det gjorde stort indtryk på ham, at han efter hjemkom-
sten oplevede, at ANC’ repræsentanter i Danmark ikke var interesserede i at høre tale om 
eksistensen af stærke kræfter mod Apartheid-systemet inde i Sydafrika, som de som eksil-
bevægelse ikke havde kontrol over (ibid.).

50 Interview med Jesper Carlsen 22. oktober 2019.



145

nerationsopgør, som man måske kunne forvente, men i langt højere grad som en 
fortsættelse af forældrenes politiske kampe. Børn af kommunister og fra andre 
lignende miljøer blev opdraget til at føle solidaritet med andre ’andre’ rundt om 
i verden. Forældrenes praktiske erfaringer med og overbevisning om, at de til-
hørte en ’outsider’-gruppe med en politisk sag, og at det var nødvendigt at handle 
uden om det etablerede system, blev tilsyneladende internaliseret og videreført, 
også selvom den enkelte senere tilsluttede sig en anden gruppering på venstre lø-
jen. Mere eller mindre direkte stod venstre løjsaktivisterne på skuldrene af den 
kommunistiske venstreopposition fra 1920’erne til 1950’erne.

Der tegner sig tillige et billede af, at på det personlige plan kunne konkrete 
grænseoverskridende rejser have en afgørende betydning. Indignationen over 
verdens uretfærdigheder og uligheder blev tilsyneladende kraftigt forstærket i 
mødet med andre ’andre’, som man identi icerede sig med og oplevede en stærk 
solidaritetsfølelse overfor. Rejserne til de politiske sagers arnesteder i lande som 
Nordvietnam og Sydafrika åbnede i den optik et særligt transformerende vindue 
for en manifestation af det politiske engagement og skabelsen af en identitet som 
fuldtidsaktivist. Altså ikke som en udløsende faktor for at gå fra at være ikke-ak-
tivist til aktivist, men snarere for overgangen fra en tilværelse som deltidsakti-
vist til at blive fuldtidsaktivist.      

Undersøgelsen bekræfter derfor tidligere undersøgelser, der viser, at livet 
som politisk aktivist ikke kun blev til på baggrund af bevidste og rationelle be-
slutninger. I højere grad peger de danske aktivisters erindringer på, at der var 
tale om følelsesmæssige komplekse og dynamiske veje ind i den politiske aktivis-
me. Det aktivistiske engagement og omfanget af det kunne være stærkt præget 
af den enkeltes familiebaggrund og af grænseoverskridende rejser, der lader til at 
have været særligt virksomme, hvis de inkluderede møder med ligesindede kam-
merater der, hvor sagen var et spørgsmål om liv eller død. 

Samtidig må undersøgelsen mane til besindighed i forhold til kategoriske slut-
ninger. Selvom de behandlede forhold omkring familiebaggrund og transforma-
tive udlandsrejser ser ud til at have haft stor betydning for mindst halvdelen af 
interviewpersonerne, så har der ganske givet været lere typer af veje ind i den 
politiske aktivisme på venstre løjen fra 1960 til 1990. Dels har vi her at gøre med 
en særlig gruppe af centralt placerede fuldtidsaktivister at gøre, dels kom en del 
af vores fuldtidsaktivister ikke fra aktivistiske hjem, men trådte ind i aktivisti-
ske miljøer via tilsyneladende mere tilfældige møder i nærmiljøet. Det kan i for-
længelse heraf ikke afvises, at aktivister med kommunistisk familiebaggrund var 
overrepræsenteret i ledelseslagene i den første generation af aktivister på den 
nye venstre løj, mens andelen herefter aftog. 

Det er derfor oplagt, at andre former for ’outsider’-skabende relationer og 
’crossing a line’-begivenheder samt de medrejsende skolekammerater og medstu-
derendes roller bør undersøges nærmere, ligesom lere deltidsaktivisters livshi-
storier med fordel kunne inddrages, hvis vi skal forstå problemets fulde omfang.  
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J E S PE R JØRGE NS E N

A R K I VA R

A R BE J DE R M US E E T & A R BE J DE R BE VÆ GE L S E NS BI BL IO T E K O G A R K I V

ABSTRACT (EN)
Solidarity with Other ‘Others’
Life History Pathways into Political Activism on the Danish Left Wing, 1960-
1990

The present paper is anchored in the project Protest! – a Velux Foundation funded 
collaboration between the Danish Workers Museum and Department of Political 
Science at Aarhus University. Through research, exhibition and educational pro-
grams, the project examines change, continuity, and variation in political activ-
ism on the political left-wing in Denmark 1960-2020. The empirical base is newly 
conducted interviews with 15 contemporary activists and 15 historical activ-
ists from the anti-Vietnam war, the anti-apartheid and the environmental move-
ments. A key question is why and how people become activists. In explaining this, 
by analyzing life history pathways to political activism the paper identi ies sim-
ilarities in family trajectories, transformative travels abroad, and encounters 
with other ‘others’, but also variations in personal backgrounds and motivations.



  UDBREDELSEN AF BEGREBET 
ENTREPRENØRSKAB

– FRA ØKONOMISK BEGREB 
TIL PÆDAGOGISERET BORGERID  EAL

  C L A R A LY NGHOL M MOR T E NS E N

Begrebet entreprenørskab har i de seneste årtier vundet indpas i Danmark, i sær-
deleshed i det danske uddannelsessystem, hvor det er blevet omsat til et pædago-
giseret borgerideal. Hvor begrebet entreprenørskab for 30 år siden ikke var til at 
spore i dansk uddannelsespolitik, blev det i slutningen af 00’erne allestedsnær-
værende i strategier for fremtidig dansk uddannelsespolitik. Den underliggende 
logik var, at entreprenørskab kunne læres og derfor skulle læres af alle borge-
re. Entreprenørskab skulle derfor udrulles i hele det danske uddannelsessystem, 
som det bl.a. fremgik af det tværministerielle policydokument Strategi for uddan-
nelse i entreprenørskab fra 2009: ”Entreprenørskab skal på skemaet i folkeskolen 
og ungdomsuddannelserne, og det skal ind i studieplanerne på de videregående 
uddannelser.”1 

De omfattende reformer og nye strategier, der i de sidste årtier har præget 
uddannelsessystemet, kobles i den akademiske debat sammen med konkurren-
cestatens indtog, forstået som overgangen til en statsform, hvis politiske impera-
tiv og legitimitet beror på at mobilisere og optimere statens konkurrenceevne og 
dermed sikre Danmarks fremtidige vækst.2 Nærværende artikel skriver sig ind i 
og bidrager til den danske konkurrencestatslitteratur,3 som for alvor begyndte at 
vokse efter Ove K. Pedersens udgivelse af Konkurrencestaten i 2011, ved at under-
søge empirisk, hvordan entreprenørskab blev det altdominerende begreb inden 
for dansk uddannelsespolitik. Herigennem vil artiklen give en dybere forståelse 
af de transnationale dynamikker og nationale udviklinger, som har drevet og æn-
dret vores samfund i de seneste årtier.  

1 En stor tak til lektor Niklas Olsen og postdoc Jacob Jensen, begge ansat ved Saxo Instituttet, 
Københavns Universitet, for uundværlig sparring under udarbejdelsen af artiklen. 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling m. l.: Strategi for Uddannelse i Entrepre-
nørskab, 5.

2 Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læring”, 366; Pedersen: Konkurrencestaten, 12. 
3 Se f.eks. Illeris (red.): Læring i konkurrencestaten; Andersen og Pedersen (red.): Konkurren-

cestaten og dens kritikere; Petersen: Fra Luther til Konkurrencestaten; Rasmussen: Konkur-
rencestatsministeren. 
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Ved at spore entreprenørbegrebets brug og udvikling på tværs af forskellige 
akademiske discipliner og i forskelligartet kildemateriale vil følgende spørgsmål 
blive søgt besvaret: Hvor kommer begrebet entreprenørskab fra? Hvornår, af hvem 
og hvordan er det blevet udbredt i Danmark? Hvilke politiske forventninger har der 
været til entreprenørskabsbegrebet, og hvorfor blev begrebet udbredt i det danske 
uddannelsessystem?

Artiklen præsenterer tre overordnede argumenter vedrørende udbredelsen 
af entreprenørskab i Danmark. Det første argument lyder, at det var de akademi-
ske discipliner, i særdeleshed indenfor økonomisk teori og management-business, 
og de transnationale organisationer, Verdensbanken, The Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development (OECD) og Europa-Kommissionen, der for-
midlede og udbredte begrebet, og en speci ik forståelse heraf, til Danmark. Det 
andet argument er, at de transnationale organisationer, de danske tænketanke 
og konsulentvirksomheder etablerede et pres på den danske regering, der med-
virkede til at sætte entreprenørskab på den uddannelsespolitiske dagsorden. Det 
tredje argument er, at entreprenørskab blev udbredt i det danske uddannelses-
system, fordi begrebet indkapsler og fremmer et borgerideal, der imødekommer 
konkurrencestatens imperativ om vækst.

ENTREPRENØRSKABSBEGREBETS UDBREDELSE – EN USKREVET HISTORIE
Udbredelsen af begrebet entreprenørskab i Danmark og det politiske fokus på im-
plementeringen af entreprenørskab i uddannelsessystemet er et uudforsket felt i 
dansk historieforskning. Nærværende artikels formål er at bidrage til at udfylde 
dette forskningsmæssige hul og vise, at historien om udbredelsen af begrebet en-
treprenørskab ligeledes tilbyder viden om, hvordan vores samfund har ændret 
sig i de seneste årtier. 

Den danske litteratur om konkurrencestaten
Den akademiske debat om konkurrencestaten begyndte for alvor i Danmark efter 
Ove K. Pedersens publicering af Konkurrencestaten (2011).4 Herefter tilførte le-
re forskere såvel som meningsdannere debatten både deskriptive og normative 
indspark. Få af bidragene har imidlertid empirisk analyseret udbredelsen af be-
grebet entreprenørskab. Pedersen argumenterer for, at konkurrencestatens lo-
gikker udspillede sig tydeligst i uddannelsessystemet, hvor ”den opportunistiske 
personlighed” angiveligt var idealet.5 Pedersen kobler ikke udbredelsen af entre-
prenørskab sammen med den opportunistiske person, selvom det af ham iden-
ti icerede ideal tydeligt vækker genklang heraf. Hertil skal tilføjes, at Pedersens 

4 Begrebet konkurrencestat har indgået i internationale analyser af samfundets udvikling 
siden slutningen af 1990’erne, se f.eks. Cerny: ”Paradoxes of the Competition State”; Hirsch: 
Der nationale Wettbewerbsstaat. 

5 Pedersen: Konkurrencestaten, 170, 188.
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empiriske belæg for, at den danske konkurrencestat abonnerer på den opportu-
nistiske personlighedstype, er yderst begrænset.6 

Indenfor det pædagogiske felt kan der identi iceres lere bidrag, der ud fra 
et klassisk dannelsesperspektiv, har undersøgt og problematiseret konkurren-
cestatens menneskesyn og implikationerne heraf.7 Et af disse bidrag er værket 
Pædagogikkens Idéhistorie (2017), hvori Jens Erik Kristensen, Ove Korsgaard og 
Hans Siggaard Jensen kommenterer på udbredelsen af entreprenørskab såvel 
som en række andre begrebers indtog i uddannelsessystemet. Forfatterne peger 
på, at entreprenørskabsbegrebet, som de identi icerer som værende udbredt som 
en del af Chicago-skolens økonomer Theodore W. Schultz og Gary S. Beckers te-
ori om humankapital, ik tildelt uddannelsespolitisk opmærksomhed i takt med 
et øget politisk fokus på optimering af Danmarks konkurrenceevne.8 Dette argu-
ment fremfører forfatterne på baggrund af uddannelsespolitiske rapporter fra 
de transnationale organisationer, som forfatterne argumenterer for, har været 
toneangivende i formuleringen af dansk uddannelsespolitik.9 Dette spor vil nær-
værende artikel følge for at undersøge begrebets vej til Danmark. Samtidig vil 
artiklen brede den analytiske optik ud, gå mere empirisk til værks og undersø-
ge sammenhængen mellem begrebets udbredelse og Danmarks omstilling til en 
konkurrencestat.

Den internationale litteratur om entreprenørskabsbegrebet
Den begrænsede mængde internationale litteratur, der har undersøgt entre pre-
nør skabsbegrebet historisk, kan overordnet deles i to felter: Det ene felt undersø-
ger begrebets skiftende de initioner, mens det andet felt, oftest ud fra en kritisk 
tilgang inspireret af Michel Foucault, søger at forklare de bagvedliggende meka-
nismer ved begrebets udvikling og popularitet. 

I det deskriptive felt fremstår Robert Hébert og Albert Links værk A History 
of Entrepreneurship (2009) som ét af de mest omfattende og detaljerede bidrag. 
Hébert og Link, som fokuserer på begrebets udvikling og betydning i økonomisk 
litteratur, beskriver, hvordan moderne idéer om entreprenørskab oftest spores 
tilbage til den irsk-franske økonom Richard Cantillon i det tidlige 1800-tallet, 
hvorefter begrebet blev behandlet af lang række økonomer verden over.10 Hébert 
og Link fremhæver, at den østrigske økonom Joseph Schumpeters de inition af 
entreprenørskab i værket Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung fra 1911 var 
afgørende for begrebets udbredelse og lagde kimen til adskillige senere de initio-

6 Pedersen: Konkurrencestaten, 169-203.
7 Se f.eks. Lund: ”The Enterprising Self”; Iversen: ”Nyt dannelsesideal i kølvandet på entre-

prenørskabsparadigmet”. 
8 Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læring”, 360, 377, 379.
9 Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læring”, 361.
10 Hébert og Link: A History of Entrepreneurship, 5-7.
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ner af begrebet på tværs af de mange forskellige discipliner, der beskæftiger sig 
med entreprenørskab.11

Schumpeter de inerede entreprenøren som en innovator, der igennem nye 
kombinationer i produktionen genererer økonomisk udvikling.12 Ifølge Schumpe-
ter er entreprenørskab drivkraften i økonomien og udspiller sig som en tidsbe-
grænset handlen, der som ”kreativ destruktion” skaber uligevægt på markedet 
og dermed sikrer økonomisk udvikling.13 I økonomi-teoretisk forstand lancere-
de Schumpeter sit argument om, at uligevægt på markedet skaber udvikling som 
en kritik af den neoklassiske økonomis fokus på markedet som statisk og i lige-
vægt.14

Hébert og Link viser desuden, at økonomerne Ludwig von Mises og Israel Kir-
zner, der ligesom Schumpeter tilhørte den østrigske skole, rede inerede begre-
bet på indflydelsesrige måder.15 Mises og Kirzner fastholdt begge, at entrepre-
nørskab er afgørende for økonomien, men anfægtede Schumpeters forståelse af 
entreprenørskab som en tidsbegrænset handling.16 Mises argumenterede i stedet 
for, at alle individer altid er entreprenører.17 Det omsatte Kirzner, Mises elev, til, 
at entreprenørskab er den menneskelige egenskab at være opportunistisk, op-
mærksom og reaktionsparat i forhold til pro itmaksimerende muligheder – en 
egenskab, som mennesket, ifølge Kirzner, enten besidder eller ikke besidder.18

Mises og Kirzners forståelse af entreprenørskab som en konstant tilstede-
værende menneskelig egenskab har været genstandsfelt for en del af den sene-
re samfundskritiske forskning, der er inspireret af Foucaults forelæsningsræk-
ke ved Collège de France i 1979, som gengives i The Birth of Biopolitics (2008). I 
sine analyser af neoliberalismens tankemæssige systemer beskrev Foucault, med 
særligt fokus på Chicago-økonomen Becker, entreprenørskab som en speci ik 
neoliberal forståelse af homo economicus.19 Forstået på den måde at hvert individ 
bliver entreprenør for sig selv i evig konkurrence med andre individer om at in-

11 Hébert og Link: A History of Entrepreneurship, 67; Dardot og Laval: The New Way of the 
World, 117; Marttila: The Culture of Enterprise in Neoliberalism, 9; Kristensen: “Viljen til in-
novation”, 58; Hoppe: “The Entrepreneurship Concept”, 96; Langergaard: “Entreprenøren 
som igur under neoliberalismen”, 162; Kristensen og Voxted (red.): “Indledning”, 10.

12 Hébert og Link: A History of Entrepreneurship, 72; Langergaard: “Entreprenøren som igur 
under neoliberalismen”, 162.

13 Schumpeter: The Theory of Economic Development, 75, 78; Hébert og Link: A History of En-
trepreneurship, 69, 72.

14 Hébert og Link: A History of Entrepreneurship, 67; Nielsen m. l.: Entreprenørskab i teori og 
praksis, 36.

15 Hébert og Link: A History of Entrepreneurship, 84-89.
16 Hébert og Link: A History of Entrepreneurship, 84-89; Mises: Human Action, 249.
17 Mises: Human Action, 253.
18 Kirzner: Competition and Entrepreneurship, 14-15; Hébert og Link: A History of Entrepre-

neurship, 86-89.
19 Foucault: The Birth of Biopolitics, 226.
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de og udnytte pro itmuligheder.20 I forlængelse heraf argumenterer Pierre Dar-
dot og Christian Laval i New Way of the World: On Neo-Liberal Society (2013) for, 
at Mises og Kirzners forståelse af entreprenørskab repræsenterer en subjektive-
ring af markedet, hvormed entreprenørskab tager form af en neoliberalistisk self-
government, der styrkes og formes af markedsøkonomien.21 Nærværende artikel 
foretager ikke en kritisk foucauldiansk analyse, men henter forståelse i den kri-
tiske litteraturs indsigter om sammenhængen mellem entreprenørskab og neoli-
beralisme, da neoliberalismen forstås som det bærende idékompleks bag konkur-
rencestatens logikker.22

Idéhistorikeren Angus Burgin henter ligeledes indsigter i den kritiske litte-
ratur i sit antologi-bidrag ’The Reinvention of Entrepreneurship’ fra 2018, som 
undersøger entreprenørskabsbegrebets popularitet i sidste halvdel af det 20. år-
hundrede.23 Burgin inder, ligesom Dardot og Laval, at den amerikanske manage-
ment-guru, Peter Drucker, har spillet en afgørende rolle i at ”demokratisere” be-
grebet gennem management-litteraturen.24 Drucker forstod, i tråd med Mises og 
Kirzner, entreprenørskab som evnen til at udnytte de muligheder, som forandring 
skaber. Men Drucker adskilte sig fra de tidligere økonomiske de initioner ved at 
argumentere for, at management var afgørende for at skabe et entreprenørielt 
samfund, hvor en spirit of enterprise ville være allestedsnærværende.25 Druckers 
brug af begrebet skal, ifølge Burgin, forstås i lyset af den stigende automatisering, 
der ændrede det amerikanske arbejdsmarked.26

Omstillingen i det amerikanske samfund var, ifølge Burgin, ligeledes årsag til, 
at Chicago-økonomen Schultz inkorporerede entreprenørskab i sin neoklassiske 
teori om humankapital.27 Hos både Burgin, Hébert og Link bliver Schultz’ forstå-
else af begrebet tilskrevet betydning for senere forståelser, idet Schultz, ligesom 
Drucker, udvidede begrebet til også at gælde aktiviteter udenfor markedet, hvor-
med enhver, både husmødre og studenter, der kan øge sin humankapital, kunne 
betegnes som entreprenører.28 Schultz dokumenterede empirisk, at uddannelse 
kan øge personers entreprenørskab – her forstået som evnen til at forstå og rea-

20 Foucault: The Birth of Biopolitics, 226; Burgin: “The Reinvention of Entrepreneurship”, 165.
21 Dardot og Laval: The New Way of the World, 106-107, 111.
22 Se f.eks. Pedersen: Konkurrencestaten, 19-31.
23 Burgin: “The Reinvention of Entrepreneurship”, 164-165.
24 Burgin: “The Reinvention of Entrepreneurship”, 174; Dardot og Laval: The New Way of the 

World, 118-119.
25 Drucker: Innovation and Entrepreneurship, 33; Dardot og Laval, The New Way of the World, 

118-119. 
26 Burgin: “The Reinvention of Entrepreneurship”, 173-74.
27 Burgin: “The Reinvention of Entrepreneurship”, 174; Hébert og Link: A History of Entrepre-

neurship, 82. 
28 Burgin: “The Reinvention of Entrepreneurship”, 174; Hébert og Link: A History of Entrepre-

neurship, 81-82.
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gere på uligevægt i markedet.29 Burgin peger på, at begrebet herefter blev opsam-
let af den social-psykologiske disciplin i 1960’erne.30 Det skete i kølvandet på, at 
psykologen David McClelland i bogen The Achieving Society (1961), med udgangs-
punkt i behavioristisk teori, undersøgte, hvordan entreprenørskab, forstået som 
en bestemt type opførsel, påvirkede økonomisk vækst.31 Ligesom Burgin vil nær-
værende artikel analysere begrebets udbredelse på tværs af forskellige videns-
sfærer, dog med et empirisk fokus på Danmark og det danske uddannelsessystem. 

En empirisk undersøgelse af entreprenørskabsbegrebets udbredelse 
Nærværende artikels hovedfokus er på begrebet entreprenørskab og begrebets 
bevægelse fra at være et rent økonomisk-teoretisk begreb til at blive et buzzword 
i dansk uddannelsespolitik. Begrebet entreprenørskab hænger dog uløseligt sam-
men med begrebet entreprenør, der siden starten af 1800-tallet er blevet anvendt 
i det danske sprog til at beskrive en person, der udfører bygge- og anlægsarbej-
de.32 Siden er begrebet blevet tillagt lere forskellige betydninger, hvoraf nogle af 
disse betydninger kondenseres og indfanges af entreprenørskabsbegrebet, hvis 
nylige popularitet kobles sammen med ”den lærings- og kompetencepolitiske 
vending” i uddannelsessystemet, der for alvor tog form i 1990’erne.33 I kontrast 
til begrebet entreprenør gør entreprenørskabsbegrebets relativt nylige sprogli-
ge indtræden det muligt at følge udbredelsen tæt i et empirisk tidsligt afgrænset 
kildemateriale, hvormed artiklens fokus kan rettes mod begrebets indtog i dansk 
uddannelsespolitik.34 

Til at undersøge begrebets udbredelse anvendes et forskelligartet kildemate-
riale, der overordnet kan grupperes i ire kildetyper: 1) videnskabelig primærlit-
teratur, 2) rapporter fra transnationale organisationer, 3) policydokumenter fra 
danske ministerier og styrelser og 4) danske avisartikler. 

Kilderne er identi iceret gennem den føromtalte forskningslitteratur samt 
ved søgning i relevante databaser. Ambitionen har været at udvælge de kilder, der 
tidligst har anvendt begrebet entreprenørskab samt lokalisere de transnationale 

29 Schultz: “The Value of the Ability to Deal with Disequilibria”, 843. 
30 Burgin: “The Reinvention of Entrepreneurship”, 175. 
31 McClelland: The Achieving Society; Burgin: “The Reinvention of Entrepreneurship”, 175; 

Carlsson m. l.: “The evolving domain of entrepreneurship research”, 918.
32 Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende 9.1.1810; 

Christensen: Entrepreneurship i vidensamfundet, 21.
33 Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læring”, 360; Der indes en større mængde litte-

ratur, der undersøger overgangen til kompetencetænkning i Danmark, se f.eks. Kristensen 
og Hermann: ”Kompetenceudvikling”; Sarauw: Kompetencebegrebet og andre stileøvelser; 
Hermann: Et diagnostisk landkort over kompetenceudvikling og læring. 

34 En empirisk sporing af udbredelsen og udviklingen af begrebet entreprenør vil indebære et 
yderst omfattende kildemateriale, som det ikke var hensigtsmæssigt at forfølge her, da en 
sådan undersøgelse ville føre i andre retninger end historien om entreprenørskab, som der 
fokuseres på i denne artikel.   
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og nationale rapporter og policydokumenter, som har anvendt begrebet i en ud-
dannelsespolitisk sammenhæng. Avisartiklerne inddrages for at opnå en bredere 
forståelse af, hvornår og af hvem begrebet blev udbredt i Danmark. Dette bevir-
ker, at det er muligt at skitsere en udbredelsesproces med bestemte faser, idet kil-
derne tilsammen giver et bredt og detaljeret indblik i, hvordan begrebet er ble-
vet udviklet og udbredt i forskellige videnssfærer. Dermed bliver artiklen i stand 
til at illustrere begrebets bevægelse fra forskellige akademiske discipliner til de 
transnationale organisationer og til dansk uddannelsespolitik. Til at undersøge 
begrebets indholdsmæssige udvikling anvendes de udledte historiske de initio-
ner som heuristiske værktøjer i analysen, de initionerne ses derfor opsummeret 
nedenfor i igur 1.
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Figur 1: Oversigt over forskelle og ligheder i de gennemgåede de initioner af entre-
prenørskab.

Begrebet entreprenørskab anvendes og udbredes af de transnationale organisa-
tioner i globaliseringens tidsalder

Som det fremgår af forskningsoversigten, udviklede entreprenørskab som be-
greb sig fra den økonomiske disciplin, mens Druckers ”demokratisering” af be-
grebet via management-litteraturen fra starten af 1950’erne og McClellands psy-
kologiske studier i 1960’erne bevirkede, at begrebet begyndte at blive opsamlet 
af andre akademiske discipliner. I løbet af 1980’erne og 1990’erne kan der spores 
en stigende akademisk opmærksomhed på begrebet, hvilket bl.a. etableringen af 
en række tværdisciplinære tidskrifter med fokus på entreprenørskab afspejler.35 
I samme periode vandt begrebet terræn udenfor de akademiske kredse, idet de 
transnationale organisationer begyndte at tage begrebet til sig.

Perioden omkring 1980-1990’erne, hvor begrebet blev opsamlet af de transna-
tionale organisationer, karakteriseres i forskningslitteraturen som betydnings-

35 Carlsson m. l.: “The Evolving Domain of Entrepreneurship Research”, 920.
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fuld for udbredelsen af neoliberalismen og konkurrencestatslige logikker.36 Sov-
jetunionens sammenbrud i 1989 indvarslede angiveligt en ny globaløkonomisk 
verdensorden, hvor neoliberalismen, i kølvandet på den økonomiske krise i mid-
ten af 1970’erne, opnåede fornyet popularitet og blev periodens dominerende idé-
kompleks.37 Neoliberalisme forstås i nærværende artikel som værende kendeteg-
net ved ambitionen om at bruge staten til at udbrede konkurrencelogikken til alle 
dele af vores private og politiske liv.38 Det var således i en periode kendetegnet af 
øget globalisering og neoliberale idéer, at entreprenørskabsbegrebet første gang 
blev anvendt af de transnationale organisationer.

I slutningen af 1980’erne blev begrebet entreprenørskab anvendt i en rapport 
fra OECD’s Centre for Educational Research and Innovation (CERI). OECD og dets 
forgænger, Organization for European Economic Co-operation (OEEC), der blev 
oprettet med et rent økonomisk-politisk fokus, formåede med CERI, som blev 
etableret i 1968, at blive en toneangivende idéformidler, der i de efterfølgende år-
tier spillede en afgørende rolle i at forme medlemslandenes uddannelsespolitik.39 
I rapporten Towards an ’Enterprising’ Culture fra 1989 blev det forslået, at ”enter-
prise learning” skulle implementeres i medlemslandenes uddannelsessystemer 
ved at indføre en ny pædagogisk praksis samt ændre undervisningsmetoderne 
for derved at sikre, at eleverne udviklede ”enterpreneurial skills”.40 OECD forven-
tede, at entreprenørskab og ”being enterprising” ville a hjælpe medlemslande-
nes omstilling til et arbejdsmarked i konstant forandring.41 OCED’s forståelse, af 
entreprenørskab som evner, der kan styrkes gennem uddannelse, lugtede såle-
des overordnet med Schultz’ de inition af entreprenørskab og humankapital-te-
orien.42

I samme periode indgik entreprenørskabsbegrebet ligeledes i Verdensban-
kens rapport, World Development Report: The Challenge of Development fra 1991, 

36 Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læring”, 359-367; Pedersen: Konkurrencestaten, 
46-51; Olssen og Peters: ”Neoliberalism, Higher Education and the Knowledge Economy”, 
313-314.

37 Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læring”, 364-365; Pedersen: ”Konkurrencesta-
ten og dens uddannelsespolitik”, 17; Pedersen: Konkurrencestaten, 22; Neoliberalismen op-
stod som politisk ideologi og bevægelse i mellemkrigstiden og blev i år 1947 institutiona-
liseret i det såkaldte Mont Pélerin Society. Siden har neoliberalismen delt sig i forskellige 
grene og er i dag et pluralt fænomen, se Olsen: ”The Mont Pélerin Society”, 2.

38 Olsen: ”The Mont Pélerin Society”, 2; Jensen og Olsen: ”Hvad er neoliberalisme?”.
39 Centeno: “The Birth of the OECD’s Education Policy Area”, 64-65; Schmelzer: The Hegemony 

of Growth, 207; Ydesen: The OECD’s Historical Rise in Education; Ydesen og Andreasen: “Ko-
blinger mellem økonomi og uddannelse”; Marcussen: OECD og Idéspillet. 

40 OECD: Towards an ‘Enterprising’ Culture, 1, 7, 8.
41 OECD: Towards an ‘Enterprising’ Culture, 1, 5, 8; Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang 

læring”, 370.
42 OECD: Towards an ‘Enterprising’ Culture, 1, 37; Hoppe: “Policy and Entrepreneurship Educa-

tion”, 17.
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hvor fokus var på de makroøkonomiske vilkår for økonomisk vækst.43 I rappor-
ten blev forståelsen af, at staters vækst og udvikling a hænger af entreprenør-
skab ekspliciteret: ”(…) the key to rapid development is the entrepreneur. Govern-
ments need to serve enterprise, large and small, not supplant it.”44 Rapportens 
opfattelse af entreprenører læner sig op af de østrigske økonomers forståelse af 
begrebet ved at fremhæve innovative handlinger og risikovillighed som særlige 
kendetegn.45

Rapporten fra Verdensbanken fulgte i OECD’s fodspor ved at understrege, at 
uddannelse har en positiv effekt på entreprenørskab.46 At Verdensbanken, lige-
som OECD, byggede på Schultz’ forståelse, ekspliciteres i Verdensbankens rap-
port Priorities and Strategies for Education fra 1995, hvor der blev refereret direk-
te til Schultz’ humankapital-teori.47 Schultz’ forståelse gik ligeledes igen i OECD’s 
rapport Life Long Learning for All fra 1996, hvor tesen lød, at uddannelse kan 
forbedre elevernes entreprenørielle evner.48 Entreprenørskab blev således hos 
OECD og Verdensbanken forstået som en vækstskabende evne, der kunne frem-
dyrkes gennem uddannelse.

I rapporten Fostering Entrepreneurship fra 1998 blev det tydeligt, at entrepre-
nørskab i slutningen af 1990’erne var et helt centralt begreb i OECD’s dagsorden 
om øget vækst:

Entrepreneurship is central to the functioning of market economies. Entrepreneurs 

are agents of change and growth in a market economy and they can act to accelerate 

the generation, dissemination and application of innovative ideas. (…) Entrepreneurs 

not only seek out and identify potentially pro itable economic opportunities but are 

also willing to take risks to see if their hunches are right.49

OECD’s de inition betonede entreprenørens opportunistiske rolle, hvilket væk-
ker genklang af Kirzners forståelse af begrebet. I rapporten beskrev OECD, at det 
er vigtigt at skabe en kultur, der anerkender risiko og accepterer individuel for-
tjeneste heraf.50

På baggrund af rapporterne tegner der sig et billede af, at den grundlæggen-
de forståelse af begrebet hvilede på de østrigske økonomers de initioner, hvor 
den innovative handlen blev vægtet i kombination med en risikovillig opportuni-
stisk adfærd. I tillæg hertil blev Schultz’ humankapital-teori inkorporeret i rap-

43 Verdensbanken: World Development Report, 1, 7, 69.
44 Verdensbanken: World Development Report, 70. 
45 Verdensbanken: World Development Report, 57.
46 Verdensbanken: World Development Report, 57.
47 Verdensbanken: Priorities and Strategies for Education, 27, 99. 
48 OECD: Life Long Learning for All, 100.
49 OECD: Fostering Entrepreneurship, 11.  
50 OECD: Fostering Entrepreneurship, 13. 
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porterne, når begrebet blev oversat til konkrete politiske tiltag og anbefalinger, 
idet uddannelse blev fremhævet som nøglen til øget entreprenørskab. Gennem-
gående for rapporterne er, at rationalet bag implementeringen af entreprenør-
skab i uddannelsessystemet var forventningen om, at markedsøkonomien bevæ-
gede sig mod en vidensøkonomi. Denne logik blev udpenslet med OECD’s rapport 
The Knowledge-Based Economy fra 1996, hvor den overordnede konklusion lød, at 
fremtidens vækst a hang af nationalstaternes uddannelsesniveau.51 

OECD’s rapport talte direkte ind i det konkurrencestatslige narrativ om, at na-
tioner i fremtiden ville konkurrere indbyrdes i et konstant vækstkapløb.52 Histo-
rikeren Matthias Schmelzer har i The Hegemony of Growth (2016) påvist, hvordan 
OECD allerede fra 1960’erne spillede en betydningsfuld rolle i at udbrede Schultz’ 
humankapital-teori som led i at få medlemsstaterne til at optimere deres vækst.53 
Ved at abonnere på humankapital-teorien havde OECD allerede gødet grunden 
for, at entreprenørskab kunne blive udbredt som redskabet til at generere vækst i 
fremtidens vidensøkonomi. Entreprenørskab blev for OECD og Verdensbanken et 
middel til at nå organisationernes mål om øget vækst.

I løbet af 00’erne kunne denne forståelse af begrebet ligeledes identi iceres i 
EU-Kommissionen, der med den såkaldte Oslo-agenda i 2006 satte fokus på, hvor-
dan EU-landene i praksis kunne øge og stimulere entreprenørskab.54 Anbefalin-
gen lød, at undervisning i entreprenørskab skulle implementeres i uddannelses-
systemerne i hele EU.55 Denne forståelse minder om Druckers anbefaling om, at 
management af entreprenører er afgørende for virksomhedernes konkurrence-
evne i en tidsalder, hvor forandring er normen.56 EU-Kommissionen gjorde det til 
uddannelsessystemernes opgave at sikre management af entreprenørskab.  

Det ledte til, at entreprenørskav i oversættelsen fra økonomisk teori til de 
transnationale organisationer gik fra at beskrive en speci ik økonomisk hand-
len i et begrænset tidsrum, som Schumpeter argumenterede for, til mere diffust 
at beskrive en række evner, der kunne og skulle læres af alle. Denne forståelse 
af begrebet følger Schultz’ humankapital-teori samt Druckers forvaltningsfokus, 
hvilket giver en indikation af de omtalte organisationers opfattelser af og visio-
ner for samfundet.

Opsummeret spillede de transnationale organisationer således en væsentlig 
rolle i at udbrede en speci ik forståelse af begrebet. Forståelsen af entreprenør-
skab som vækstskabende evner, der kan styrkes og forvaltes gennem uddannelse, 

51 OECD: The Knowledge-Based Economy, 14; Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læ-
ring”, 369.

52 Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læring”, 365.
53 Schmelzer: The Hegemony of Growth, 203-205.
54 EU-Kommissionen: “Entrepreneurship Education in Europe”, 5.
55 EU-Kommissionen: “Entrepreneurship Education in Europe”, 5; Robinson og Blenker: “Ten-

sions between Rhetoric and Practice in Entrepreneurship Education”, 80.
56 Burgin: “The Reinvention of Entrepreneurship”, 173-174.
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kunne allerede spores hos OECD i 1989 og blev forstærket op igennem 1990’erne 
af Verdensbankens brug af begrebet og senest EU-Kommissionen. Dette leder til 
denne artikels argument om, at de transnationale organisationer var afgøren-
de i at udbrede og fremme en speci ik forståelse af begrebet i organisationernes 
medlemslande, heriblandt Danmark. I lere af de føromtalte rapporter og i ny-
ere rapporter pegede de transnationale organisationer eksplicit på, at Danmark 
i langt højere grad skulle fremme entreprenørskab, hvis landet skulle klare den 
førnævnte omstilling til en vidensøkonomi og forsat sikre vækst. 

Kritikken kan f.eks. ses i rapporten fra Verdensbanken fra 1991, som beskrev, 
hvordan Danmark i årtierne efter Anden Verdenskrig regulerede kapitalmarke-
det og udvidede den offentlige sektor i sådan en grad, at entreprenørskab har haft 
svære vilkår.57 I 1999 begyndte Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en inter-
national monitorering af entreprenørskab, hvor Danmark blev placeret i gruppen 
for lavt niveau af iværksætteri.58 OECD udgav i år 2000 Regulatory Reform Review, 
der pegede på en række økonomiske barrierer, der vanskeliggjorde entreprenør-
skab i Danmark.59 I 2002 modtog Danmark en advarsel fra OECD om, at Danmarks 
vækst kunne blive reduceret på grund af manglende entreprenørskab.60

Udover at udbrede begrebet var de transnationale organisationer altså aktive 
i forhold til at fremhæve og kritisere, når Danmark ikke levede op til anbefalin-
gerne. Den kritik, der blev rettet mod Danmark, antages at have sat entreprenør-
skab på den uddannelsespolitiske dagsorden. Men hvornår, af hvem og hvordan 
entreprenørskabsbegrebet kom til Danmark og det danske uddannelsessystem 
undersøges i næste analysedel.

ENTREPRENØRSKABSBEGREBET UDBREDES I DANMARK
Ligesom det var tilfældet internationalt, var det i Danmark indenfor den økono-
miske disciplin, at brugen af begrebet entreprenørskab først kan identi iceres, 
hvor den første brug af begrebet kan spores tilbage til år 1988, mens danske øko-
nomer i de efterfølgende år skrev artikler og værker om entreprenørskabsbegre-
bet.61 Begrebet var således i slutningen af 1980’erne en del af den økonomiske 
disciplin i Danmark. Det tyder på, at der på tværs af Atlanten har været en over-
sættelsesproces, hvor de danske økonomer med lere årtiers forsinkelse tog den 
økonomiske teori til sig fra bl.a. Chicago-skolen og ikke mindst fra den østrig-

57 Verdensbanken: World Development Report, 36.
58 Global Entrepreneurship Monitor: National vurdering af iværksætteraktivitet, 6.
59 OECD: OECD Reviews of Regulatory Reform, 61-62.
60 TV2 29.4.2002: ”OECD: Danmark risikerer lavvækst”. 
61 Se f.eks. Elkjær: ”Entreprenøren og foretageren i økonomisk teori”; Kjeldsen: Bidrag til ud-

vikling af en egentlig entrepreneurteori; Petersen ”Plan og marked”; Elkjær: ’Entreprenørbe-
grebet’.
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ske tradition, hvis teoretikere var tilknyttet amerikanske universiteter og bosat 
i USA.62

I samme periode begyndte andre videnssfærer at tage begrebet til sig. Især 
de danske handelshøjskoler spillede en vigtig rolle i begrebets udbredelse. I 1989 
tilbød forskerne Henrik Herlau og Mette Mønsted fra Handelshøjskolen i Køben-
havn et iværksætterkursus, hvor deltagerne skulle oplæres i entreprenørskab.63 
Selvom kurset først blev a holdt 42 år efter, at det første kursus i entreprenør-
skab blev a holdt på Harvard Business School i år 1947, illustrerer eksemplet, at 
handelshøjskolerne allerede i slutningen af 1980’erne var med til at udbrede be-
grebet i Danmark.64

Handelshøjskolerne forsatte i løbet af 1990’erne og 00’erne med at udbyde 
kurser i entreprenørskab, og fra midten af 1990’erne begyndte der at blive under-
vist i entreprenørskab på landets resterende universiteter.65 Siden er omfanget af 
undervisning i entreprenørskab steget massivt, idet der i studieåret 2011/2012 
blev udbudt 224 kurser i entreprenørskab på danske universiteter.66 Det var især 
Syddansk Universitet og Copenhagen Business School, der bidrog til at udbrede 
begrebet gennem adskillige kurser omhandlende entreprenørskab.67

Handelshøjskolernes business- og management fokus på entreprenørskab an-
vendte en forståelse af begrebet inspireret af Drucker, og medførte – ligesom det 
var tilfældet i USA –  et stigende fokus på entreprenørskab og en stor mængde lit-
teratur, der oversatte indsigterne fra den økonomiske teori til praksisorienteret 
guidelines i entreprenørskab.68 Denne type litteratur kan spores tilbage til 1995, 
hvor Herlau sammen med Helge Tetzschner udgav Fra jobtager til jobmager, hvis 
titel sigende beskriver budskabet i denne bølge af litteratur. Med henvisning til 
Druckers forståelse de inerede Herlau og Tetzschner begrebet som en ledelses-
orienteret proces, der bygger på en erhvervsmæssig innovation.69

Opsummerende har entreprenørskab som begreb indgået i forskellige videns-
sfærer i Danmark siden slutningen af 1980’erne, hvor danske akademikere i øko-
nomisk teori begyndte at anvende og udbrede begrebet. Fra starten af 1990’erne 
tog den danske business- og management videnssfære og delvist universiteterne 

62 Hébert og Link: A History of Entrepreneurship, 84.
63 Politiken 19.8.1989: ”Slut med kluntede råd til op indere”. 
64 Carlsson m. l.: “The Evolving Domain of Entrepreneurship Research”, 917.
65 MetroXpress 16.1.2003: ”Akademikere skal være selvstændige”; Jyllands-Posten 20.10.2000: 

”Navne i noter”; Erhvervsbladet 30.11.1999, Morten Hansen: ”Revisions irma sponsorerer 
professor”. 

66 Fonden for Entreprenørskab: Entreprenørskab fra ABC til ph.d., 103.
67 Fonden for Entreprenørskab: Entreprenørskab fra ABC til ph.d., 98.
68 Burgin: ”The Reinvention of Entrepreneurship”, 175; Hoppe: ”The Entrepreneurship Con-

cept”, 97; For dansk litteratur se f.eks. Philipsen: Innovation: entreprenørskab og intrapre-
nørskab; Nielsen m. l.: Entreprenørskab i teori og praksis; Herlau og Tetzschner: Fra jobtager 
til jobmager. 

69 Herlau og Tetzschner: Fra jobtager til jobmager, 73.
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begrebet til sig både i form af undervisning i entreprenørskab såvel som i disci-
plinens litteratur. Ifølge søgninger i de danske avisers brug af begrebet var det 
dog først i starten af 10’erne, at begrebet for alvor var udbredt i det danske sprog-
brug. Nedenfor illustreres udviklingen i antallet af artikler i danske aviser, som 
har brugt begrebet siden den første artikel i 1989 berettede om Herlau og Møn-
steds kursus.70

Figur 2: Antallet af artikler, der anvender begrebet entreprenørskab fra 1989-2019. 

Artiklerne er identi iceret igennem databasen Infomedia ved en søgning på ”entre-
prenørskab”.

De danske avisartikler indikerer, at begrebet blev en del af det danske hverdags-
sprog gennem en længerevarende proces. At begrebet indtil 2010’erne var forbe-
holdt de akademiske discipliner, og dermed ikke var en del af de danske avisers 
ordforråd, rejser spørgsmålet om, hvornår og hvordan entreprenørskab blev en 
del af den politiske dagsorden i Danmark.

ENTREPRENØRSKAB SOM POLITISK DAGSORDEN I DANMARK
I løbet af 00’erne vandt entreprenørskab større terræn i den politiske debat og i 
policydokumenter fra Christiansborg. Det nærtbeslægtede begreb entreprenør 
optrådte allerede i år 1996 i rapporten Innovative iværksættere – kompetence og 
kapital, der blev udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Forskningsministe-
riet.71 I rapporten blev en entreprenør beskrevet som én ud af ire idealtypiske 

70 Politiken 19.8.1989: ”Slut med kluntede råd til op indere”.
71 Forskningsministeriet: Innovative iværksættere – kompetence og kapital. 
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iværksættere, der ved brug af teknologisk viden udvikler nye produkter.72 Det 
første identi icerede policydokument, som anvendte begrebet entreprenørskab 
var Det globale videnmarked fra 2000, der blev udarbejdet af Danmarks Forsk-
ningsråd og beskrev et projekt, hvor: ”(…) der skal oprettes uddannelsesforløb i 
entrepreneurship.”73 Den engelske stavemåde kan vidne om, at den danske pen-
dant, entreprenørskab, ikke var fuldt udbredt i det politiske sprog ved årtusind-
skiftet, samt at Danmarks Forskningsråd har hentet inspiration i engelsksproge-
de rapporter. I dokumentet blev entreprenørskab beskrevet som en kultur, der 
skulle sikre Danmarks konkurrenceevne: ”Formålet er at medvirke til at sikre, at 
danske virksomheder og forskningsinstitutioner får mulighed for at udvikle den 
entreprenør- og innovationskultur, som er en forudsætning for at opretholde kon-
kurrenceevnen i såvel forskningssystemet som i erhvervslivet.”74 Dette fokus på 
uddannelse i entreprenørskab, såvel som forståelsen af en entreprenørkultur som 
et middel til at sikre Danmarks fremtidige konkurrenceevne, vækker genklag af 
budskabet i OECD’s rapporter og ikke mindst Druckers enterprise ånd.75 Den bre-
dere og mere diffuse forståelse af begrebet, som de transnationale organisationer 
var med til at fremme, havde tilsyneladende også fundet vej til Danmark.

At entreprenørskabsbegrebet tidligst kan spores i et uddannelsespolitisk po-
licydokument fra 2000 vidner om, at den danske politiske opmærksomhed såle-
des først begyndte at blive rettet mod begrebet ca. 10 år efter, at Verdensbanken 
første gang rettede kritik af Danmarks makroøkonomiske forhold. Den kritik, 
og det pres de transnationale organisationer havde skabt på de danske politike-
re, blev herhjemme i slutningen af 1990’erne og i løbet af 00’erne forstærket af 
kræfter i det danske erhvervsliv, tænketanke og konsulentvirksomheder: Kom-
petencerådet, der blev etableret i regi af den private tænketank Mandag Morgen, 
beskrev allerede i 1998, at Danmark var under pres, idet: ”Overgangen fra indu-
strisamfund til vidensamfund kræver en fundamental ny forståelse af samfun-
dets muligheder og udfordringer – en helt ny diagnose.”76 Forventningen var, at 
”(…) lederskab og entrepreneurånd kommer styrket ud af dette årti. Men også, 
at vi har lang vej igen, før det er godt nok.”77 I år 2000 udgav konsulentvirksom-
heden, Rambøll Management, undersøgelsen Frontløberlande i den nye økonomi 
– Benchmarking af Danmark.com, hvor ét af rapportens 10 råd til Danmark var: 
”Styrk entreprenørskab og globalisering i virksomhederne.”78 Samme logik gik 
igen i Den danske strategi fra 2004 udgivet af Innovationsrådet, der erstattede 

72 Forskningsministeriet: Innovative iværksættere - kompetence og kapital.
73 Danmarks Forskningsråd: Det globale videnmarked, 31.
74 Danmarks Forskningsråd: Det globale videnmarked, 30.
75 Dardot og Laval: The New Way of the World, 118. 
76 Kompetencerådet: Kompetencerådets rapport 1998, forord.
77 Kompetencerådet: Kompetencerådets rapport 1998, 5.
78 Rambøll Management: Frontløberlande i den nye økonomi, 7.
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Kompetencerådet hos den ua hængige tænketank Mandag Morgen.79 I Den danske 
strategi blev det understreget, at: ”Dansk entrepreneurship er svag – det vil sige 
evnen til at skabe nye virksomheder og få dem til at vokse.”80 I forlængelse heraf 
rettede Innovationsrådet ligeledes en kritik mod det danske skattesystem, der 
”(…) forvrider de økonomiske incitamentsstrukturer”.81

Grundlæggende for kritikken var forståelsen af entreprenørskab som et red-
skab til at skabe vækst, hvilket ligeledes gik igen i den kritik, der blev fremført 
af det danske erhvervsliv, som fra midten af 00’erne meldte sig ind i debatten. 
Daværende formand for Dansk Erhverv, Poul-Erik Pedersen, ønskede i 2008 
mere undervisning i entreprenørskab: ”Entreprenørskab skal i langt højere grad 
være en helt grundlæggende værdi i det danske uddannelsessystem.”82 Samme 
år skrev daværende undervisningsminister Bertel Haarder og direktør i Dansk 
Erhverv, Christian T. Ingemann, et fælles debatindlæg i Berlingske Tidende, hvor 
de argumenterede for, at entreprenørskabsundervisning skulle implementeres i 
folkeskolen, da de mente, at de kompetencer som entreprenørskab afføder er af-
gørende for fremtidens arbejdsmarked.83 I indlægget beskrev de, at en ny stra-
tegi skulle sikre: ”at lere unge får øjnene op for deres indre entreprenør ved at 
opmuntre evner som selvstændighed, kreativitet, forretningsforståelse, mod og 
motivation til at starte nyt.”84 Entreprenørskab blev både beskrevet som et indre 
personligstræk, en ånd og en værdi, hvilket illustrerer, at begrebets betydning i 
den danske debat var bred og diffus.

Det pres, der blev rejst fra de transnationale organisationer for at implemen-
tere entreprenørskab i uddannelsessystemet for at sikre vækst, gik igen hos de 
danske tænketanke og konsulentvirksomheder såvel som i den offentlige debat. 
Venstre og Konservative, der fra 2001, og i de efterfølgende 10 år, udgjorde Dan-
marks regering (VK-regeringen), gjorde kritikpunkterne til en del af deres poli-
tik gennem ambitionen om at lancere en række reformer, der skulle omstille den 
danske økonomi og samfund. Centralt for VK-regeringens politik var, at det blev 
uddannelsessystemets opgave at fremme entreprenørskab. 

I regeringens policydokument Better Education fra 2002, udpegedes entrepre-
nørskab som ét ud af fem indsatsområder for regeringen, hvilket blev begrun-
det ud fra at sikre fremtidig vækst.85 I regeringens publikation, Et samfund med 

79 Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læring”, 373.
80 Innovationsrådet: Den danske strategi, 8.
81 Innovationsrådet: Den danske strategi, 15.
82 Dansk Erhvervs Avis 23.1.2008, Poul-Erik Pedersen: ”Fremtidens arbejdsmarked tilhører 

entreprenørerne”.
83 Berlingske Tidende 19.7.2008, Bertel Haarder og Christian T. Ingemann: ”Debat: Fremtids-

sikring ii: Flere skal tænke mere selv”.  
84 Berlingske Tidende 19.7.2008, Bertel Haarder og Christian T. Ingemann: ”Debat: Fremtids-

sikring ii: Flere skal tænke mere selv”.  
85 Regeringen: Better Education, 4.
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plads til det frie initiativ, fra 2003 blev udbredelsen af ”fremtidens selvstændig-
hedskultur” skrevet sammen med en større samfundskritik.86 I forordet opsum-
meres formålet med de 30 nye politiske initiativer som publikationen præsente-
rede: ”Initiativet skal have mere plads i Danmark. Der skal være friere rammer 
for den enkelte. (…) Det skal være attraktivt at starte og drive egen virksomhed 
og investere i andre virksomheder. Hele uddannelsessystemet skal åbnes op så 
de unge kommer mere i kontakt med erhvervslivet.”87 At fremme iværksætteri og 
dermed entreprenørskab indebar for regeringen, at: ”Regler og systemer, der har 
taget initiativet fra danskerne, skal jernes.”88 Initiativerne lugtede med tidens 
neoliberale markedsliggørelse, hvor staten skulle skabe forhold, der sikrede, at 
borgerne kunne agere rationelt og følge økonomiske incitamenter. Et samfund 
med plads til det frie initiativ illustrerer, at VK-regeringens politiske omfavnelse 
af entreprenørskab lugtede med en bestemt politik, der stemte overens med de 
transnationale organisationers forståelse af entreprenørskab som vækstskaben-
de evner, der kunne spredes i samfundet gennem uddannelsessystemet.

Som opfølgningen på regeringens publikation Better Education fra 2002 udgav 
regeringen i 2004 Innovation, Entrepreneurship and a Culture of Independence in 
the Danish Education System, der udpegede uddannelsessystemet som spydspids 
i optimeringen af Danmarks konkurrenceevne: “Denmark must become part of 
the European elite in entrepreneurship. Enterprise and innovation are essential 
to maintaining and improving Denmark’s position in the global market and the 
global community. (…) The education system is central to this development.”89 I 
policydokumentet blev det anført, at strategiens formål var ” (…) to foster a cul-
ture of entrepreneurship in the education sector”.90 Entreprenørskab blev igen 
beskrevet som en kultur, ligesom det var tilfældet i policydokumentet fra Dan-
marks Forskningsråd fra 2000, hvilket er så vag en de inition, at begrebets reelle 
betydning er svær at indkapsle.91 Derimod er forståelsen af, at uddannelse skulle 
fremdyrke denne speci ikke form for kultur tydelig, hvilket giver associationer 
til Schultz’ humankapital-teori og OECD’s rapport Fostering Entrepreneurship fra 
1998.

I midten af 00’erne og frem herskede en politisk forståelse af, at Danmarks 
fremtidige konkurrenceevne var bundet op på entreprenørskab, hvilket blev le-
gitimerende for økonomiske reformer såvel som for omstruktureringer i uddan-
nelsessystemet. VK-regeringens dagsorden mødte opbakning fra begge sider af 

86 Regeringen: Et samfund med plads til det frie initiativ, 5.
87 Regeringen: Et samfund med plads til det frie initiativ, 5.
88 Regeringen: Et samfund med plads til det frie initiativ, 9.
89 Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: Innovation, 

Entrepreneurship and a Culture of Independence, 3.
90 Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling: Innovation, 

Entrepreneurship and a Culture of Independence, 9.
91 Danmarks Forskningsråd: Det globale videnmarked, 31.
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det politiske spektrum og blev til dels videreført, da Socialdemokratiet, Det Radi-
kale Venstre og Socialistisk Folkeparti i 2011 overtog magten.92 Dette indikerer, 
at entreprenørskabsbegrebet ville have fået tildelt politisk opmærksom uanset 
regeringens farve, men også, at VK-regeringen skubbede ekstra til begrebets ud-
bredelse ved at tilskrive entreprenørskab en helt central betydning for Danmarks 
vækst i de gennemgået økonomiske- og uddannelsespolitiske policydokumenter. 
Daværende minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sanders (V) for-
mulering ”fra tanke til faktura”, der blev brugt littigt i starten af 00’erne, opsum-
merer og udpensler sigende regeringens logik om, at uddannelse skulle føre til 
værdiskabelse.93

I policydokumenterne og i den danske debat, hvor det danske erhvervsliv, 
tænketanke og konsulentvirksomheder var aktive, kan det konstateres, at entre-
prenørskab blev de ineret som både en kultur, et indre personligstræk og en vær-
di. Fælles for disse brede de initioner var, at de alle byggede på en forventning 
om, at uddannelse ville kunne øge entreprenørskab. Det vidner om, at Schultz’ hu-
mankapital-inspireret forståelse af entreprenørskab, der blev promoveret af især 
OECD, var blevet toneangivende i dansk politik, samtidig med at entreprenør-
skab, i tråd med McClellands forståelse, blev omtalt som et personlighedstræk. 

Der tegner sig således et billede af entreprenørskabsbegrebets udbredelse, 
hvor både de akademiske discipliner og de transnationale organisationer har 
medvirket til at udbrede begrebet til Danmark. Begrebets indtog i Danmark kan 
spores tilbage til slutningen af 1980’erne i de akademiske discipliner, mens be-
grebet i løbet af 00’erne blev indlejret i en politisk dagsorden om øget vækst og 
optimering af den danske konkurrenceevne. Begrebets cirkulation på tværs af de 
forskellige videnssfærer illustreres på næste side af igur 3.

Det øgede uddannelsespolitiske fokus på begrebet og dermed entreprenør-
skabsbegrebets udbredelse til uddannelsessystemet var resultatet af VK-rege-
ringens politik. VK-regeringen fulgte anbefalinger fra transnationale organisa-
tioner, danske konsulentvirksomheder og tænketanke og begyndte fra midten af 
00’erne at fokusere på at implementere undervisning i entreprenørskab i hele det 
danske uddannelsessystem.

ENTREPRENØRSKAB UDBREDES SOM STYRENDE BEGREB FOR DET 
DANSKE UDDANNELSESSYSTEM
Til analysen af hvilke politiske forventninger, begrebet blev ladet med, da entre-
prenørskab blev udrullet i det danske uddannelsessystem, anvendes det tvær-

92 Se f.eks. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse: Danmark – Løs-
ningernes Land.

93 Formuleringen blev brugt af regeringen i både avisartikler såvel som policydokumenter, se 
f.eks.: Berlingske Tidende 30.6.2003, Helge Sander: ”Kronik: Systemskiftet 1901 og 2001”; 
Regeringen: Nye veje mellem forskning og erhverv – fra tanke til faktura. 
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ministerielle policydokument, Strategi for uddannelse i entreprenørskab, der blev 
udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Økonomi- og Er-
hvervsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet i 2009. 

I april 2005 nedsatte VK-regeringen Globaliseringsrådet, der med globalise-
ringensstrategien satte kursen for Danmarks fremtid i en verden karakteriseret 
af stigende international konkurrence.94 Som opfølgning hertil udgav regeringen, 
efter chokket fra inanskrisen havde lagt sig, Strategi for uddannelse i entrepre-
nørskab i 2009, der talte ind i tidens fokus på den øgede globalisering: ”Globali-
seringen giver Danmark muligheder, som vi skal udnytte for at fastholde vores 
position som et af verdens rigeste lande.”95 Rationalet med strategien var således 
at sikre Danmarks fremtidige konkurrenceevne i en globaliseret markedsøkono-
mi.96

At strategien var en del af optimeringen af landets konkurrenceevne under-
streges af, at policydokumentet fremhævede Danmarks middelmådige placering 
i lere analyser om entreprenørskab som baggrund for udarbejdelsen af strate-
gien: ”Analyser viser dog, at Danmark stadig er et stykke efter de bedste lande, 

94 Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læring”, 367.
95 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling m. l. 2009: Strategi for Uddannelse i En-

treprenørskab, 5.
96 Ibid.

Figur 3: Illustration af entreprenørskabsbegrebets cirkulation, oversættelse og ud-
bredelse i Danmark.
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når det drejer sig [om] uddannelse i entreprenørskab.”97 I policydokumentet spe-
ci iceres det ikke, hvilke analyser der refereres til, men referencen til eksisten-
sen heraf, styrker artiklens argument om, at det pres, der blev etableret af først 
de transnationale organisationer og dernæst af den hjemlige debat påvirkede og 
satte skub i udbredelsen af begrebet.

Strategien var således en del af omstillingen til en konkurrencestat, hvor am-
bitionen var at gøre Danmark til et af de lande med lest vækstiværksættere.98 
Ifølge dokumentet ville denne ambition betyde følgende: ”Overalt i samfundet 
skal vi være nytænkende og omsætte ideer og viden til værdi.”99 Entreprenørskab 
gjaldt ikke længere om at skabe værdi i markedsøkonomien, som hos Schumpeter, 
men skulle gøre sig gældende overalt i samfundet, hvilket meget rammende af-
spejler den markedsliggørelse, som er central i det neoliberalistiske idékompleks.

I strategien blev det understreget, at uddannelsessystemet skulle facilitere 
denne samfundsændring ved at stimulere de studerende til at blive entreprenøri-
elle: ”Uddannelse i entreprenørskab spiller en rolle på to områder: For det første 
skal det stimulere lysten til at blive entreprenøriel. (…) For det andet skal elever 
og studerendes evner til at blive mere entreprenørielle styrkes.”100 Entreprenør-
skab blev lere steder i strategien anvendt som et tillægsord i form af ordet entre-
prenøriel, hvilket illustrerer strategiens brede de inition, hvor entreprenørskab 
beskrives som en væremåde, der beror på lere evner.101 Strategiens brug af be-
grebet ligger i forlængelse af Schultz’ argument om, at entreprenørskab er evnen 
til at forbedre sin egen humankapital, men er også en udvidelse heraf, idet entre-
prenørskab ikke længere er én evne, men derimod en væremåde, der beror på 
lere evner. Hermed nærmer regeringens forståelse sig McClellands de inition af 

entreprenørskab som et psykologisk træk.
Ifølge policydokumentet udgjorde værdiskabelse det overordnede karakteri-

stikum for den entreprenørielle væremåde. Det fremgik af strategiens brede og 
tredelte de inition, hvor værdiskabelse både blev beskrevet som skabelsen af no-
get nyt eller som forbedring af noget eksisterende.102 Regeringens forståelse blev 
uddybet i følgeteksten til de initionen: ”Uddannelse i entreprenørskab gør den 
enkelte i stand til at skabe værdi ved at starte nye aktiviteter eller forbedre ek-
sisterende aktiviteter, ved at tænke selvstændigt, håndtere usikkerhed, identi i-
cere og udnytte muligheder, samt ved at sætte sig ambitiøse mål og nå dem.”103

Strategiens beskrivelse af entreprenørskab giver en forståelse af, at en entre-
prenøriel handlemåde indebærer et konstant individuelt fokus på nyskabelse el-

97 Ibid.,7.
98 Ibid., 5.
99 Ibid.
100 Ibid., 8.
101 Ibid., 5, 8.
102 Ibid., 8.
103 Ibid.
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ler optimering, herunder selvoptimering. Her ser vi, hvordan udbredelsen af en-
treprenørskab i uddannelsessystemet lugter med konkurrencestatens logikker, 
idet den entreprenørielle borgere skal agere ud fra en rationel kalkule af, hvor 
der kan skabes værdi. Det medfører en konstant optimering og effektivisering af 
samtlige menneskelige aktiviteter, hvor det var den politiske forventning, at ef-
fekten af den entreprenørielle væremåde ville optimere hele Danmarks konkur-
renceevne.

I policydokumentets forståelse af entreprenørskab kan der spores elementer 
af Schumpeters entreprenør, som den kreative skaber af nye produkter på mar-
kedet, af Kirzners opportunistiske og reaktionsparate entreprenør og af McClel-
lands forståelse af entreprenørskab som et psykologisk træk. Mens det er Schultz’ 
forståelse af entreprenørskab som evnen til at forberede sin egen humankapital, 
eller med regeringens ord som evnen til at skabe værdi, der træder tydeligst frem. 
Ved inddragelsen af de historiske de initioner tydeliggøres det, at begrebets de-
inition i policydokumentet er en diffus hybrid, der favner bredt, hvilket står i 

kontrast til regeringens meget konkrete forventning om, at implementering af 
entreprenørskab i uddannelsessystemet skulle medføre, at Danmark forblev et af 
verdens rigeste lande.104

Uddannelsessystemets opgave var, ifølge regeringen, at ”udvikle elever og stu-
derendes evner til at handle entreprenørielt.”105 For at følge op på visionen blev 
der igangsat en række konkrete tiltag på hvert uddannelsestrin, der blandt andet 
indebar, at elevernes entreprenørielle kompetencer indgik i eksamen i ungdoms-
uddannelserne, mens der for de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannel-
serne blev udviklet eksamensformer, der kunne dokumentere entreprenørielle 
kompetencer.106 Regeringen fremhævede selv, at entreprenørskab i 2009 såle-
des var blevet et styrende begreb for uddannelsessystemet.107 At der blev indført 
måling og testning af elevernes entreprenørielle kompetencer understreger, at 
begrebet i 2009 var blevet et afgørende buzzword for dansk uddannelsespolitik, 
men også, at udbredelsen af entreprenørskabsbegrebet var en del af udfoldelsen 
af en konkurrencestatslogik, der hvilede på et neoliberalt idékompleks.

Hvorfor blev entreprenørskab udbredt i det danske uddannelsessystem?
Strategi for uddannelse i entreprenørskab var VK-regeringens uddannelsespoliti-
ske reaktion på den øgede globalisering, der fandt sted i 1990’erne og 00’erne. 
Denne reaktion fremstår som et ekko af budskabet i de transnationale organi-
sationers publikationer og giver en indikation af, at udbredelsen af entreprenør-

104 Ibid., 5.
105 Ibid., 8.
106 Ibid., 12-13.
107 Ibid., 5.
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skabsbegrebet ganske simpelt fandt sted på grund af globaliseringens nye mar-
kedsvilkår, hvor Danmark fulgte en vej til vækst udstukket af især OECD. 

Dette er imidlertid en for ensidig og unuanceret forståelse af begrebets ud-
bredelse. Som artiklen har vist, blev omfavnelsen af entreprenørskabsbegrebet 
af VK-regeringen koblet sammen med en politisk kritik af det danske økonomiske 
system og med beskrivelsen af nye opgaver for uddannelsessystemet. Udbredel-
sen af entreprenørskab blev en politisk farbar vej til at lancere en konkurrence-
inspireret forståelse af statens rolle og ikke mindst en forståelse af, at borgerne 
skulle være entreprenørielle og udføre værdiskabende handlinger. 

Policydokumenternes de initioner af entreprenørskab lugter ikke længere 
med Schumpeters tidsbegrænsede innovative handling, men giver konturerne af 
et borgerideal, hvor den enkelte, som forfatterne til Pædagogikkens idéhistorie ud-
trykker det, skal være ”entreprenør for sin humankapital”.108 Ved at belønne de 
elever, der formår at optimere sine egne entreprenørielle evner, forstærker det 
danske uddannelsessystem, at entreprenørskab, som Dardot og Laval har frem-
hævet, har form af self-government.109 At entreprenørskab kobles sammen med 
øget frihed i regeringens publikation, Et samfund med plads til det frie initiativ, 
fremstår således som et paradoks, da udbredelsen af entreprenørskab implicit 
indebærer udbredelsen af et bestemt rationelt reaktionsmønster. 

Der er således tale om en markedsliggørelse af uddannelsessystemet, der ikke 
kun skal forstås som konsekvens af internationale begivenheder, men ligeledes 
skal forstås som et politisk valg om at fremme en konkurrencestatslig statsform 
gennem et pædagogiseret borgerideal. Entreprenørskab i uddannelsessystemet 
blev i løbet af 00’erne af de danske politikere udråbt til at være midlet, der skulle 
sikre en stærk konkurrenceevne og fremtidig vækst. Det leder til, at det ideal som 
Pedersen i Konkurrencestaten identi icerede som ”den opportunistiske personlig-
hed” mere præcist og med empirisk belæg må beskrives som den entreprenørielle 
person.110 Et borgerideal der i høj grad er importeret fra de transnationale organi-
sationers forståelser af entreprenørskab, og derefter uddannelsespolitisk er ble-
vet modereret til den danske konkurrencestat. Artiklens empiriske undersøgel-
se af begrebet entreprenørskab har således substantieret, nuanceret og i nogen 
grad korrigeret historien om, hvordan den danske konkurrencestat blev udfoldet 
ved at belyse, hvordan et bestemt borgerideal blev formidlet, implementeret og 
ikke mindst pædagogiseret, idet entreprenørskab blev udrullet som styrende be-
greb for det danske uddannelsessystem. 

108 Kristensen m. l.: ”Globalisering og livslang læring”, 388.
109 Dardot og Laval: The New Way of the World, 111.
110 Pedersen: Konkurrencestaten, 188.
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KONKLUSION
Gennem empirisk undersøgelse er det i artiklen blevet vist, at begrebet entrepre-
nørskab kom til Danmark i slutningen af 1980’erne. Entreprenørskabsbegrebet 
blev udbredt til Danmark af de internationale akademiske discipliner, såvel som 
af de transnationale organisationer, OECD, Verdensbanken og EU-kommissionen, 
hvor de transnationale organisationer spillede en afgørende rolle i at fremme en 
speci ik forståelse af entreprenørskab som en vækstskabende evne, der igennem 
uddannelse kunne og skulle læres af alle. I forlængelse heraf har artiklen argu-
menteret for, at den kritik, som de transnationale organisationer og de danske 
tænketanke og konsulentvirksomheder rettede mod Danmarks manglende fokus 
på entreprenørskab i uddannelsessystemet, medvirkede til, at begrebet blev cen-
tralt i VK-regeringens uddannelsespolitiske dagsorden i midten af 00’erne.

Der er i artiklen endvidere blevet argumenteret for, at begrebets udbredelse i 
løbet af 00’erne skal forstås som et resultat af VK-regeringens politiske reaktion 
på globaliseringen, hvor implementeringen af entreprenørskab i uddannelsessy-
stemet blev italesat som midlet til at nå regeringens overordnede mål om frem-
tidig vækst. Regeringens de inition af entreprenørskab som en speci ik handle- 
og væremåde understøtter, at entreprenørskab blev udbredt og pædagogiseret 
i det danske uddannelsessystem, fordi begrebet indfanger et konkurrencestats-
ligt borgerideal, der opfordrer til konstant optimering af egne evner og opmærk-
somhed på værdiskabelse. Begrebets indtog i det danske uddannelsessystem be-
ror således på en betydningsmæssig forskydning, hvor begrebet har mistet den 
snævre økonomiske betydning Schumpeter tildelte det samtidigt med, at entre-
prenørskab stadig forstås som generatoren for økonomisk vækst.

I forlængelse heraf vil det være relevant for fremtidige undersøgelser at udvi-
de nærværende artikels fokus og undersøge de beslægtede begreber innovation, 
entreprenør og iværksætteri. Det udvidede fokus på nærtbeslægtede begreber 
vil kvali icere og nuancere artiklens konklusioner og øge vores forståelse af de 
udviklinger, der driver og ændrer vores samfund.
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C A N D. S O C .  S A M F U N D S FAG O G H I S T OR I E  

A DJ U N K T V E D S T E N H US G Y M N A S I U M

M N R 8 55 A L U M N I . K U. DK

ABSTRACT (EN)
The Prevalence of the Concept of Entrepreneurship in the Danish Education 
System and in Denmark

This article provides a historic perspective on the prevalence and spread of the 
concept of entrepreneurship in the Danish education system and in Denmark. The 
main argument is that the concept of entrepreneurship became widespread in 
the 00s as part of the political response to globalization by the Danish govern-
ment, where the education system was tasked with cultivating an entrepreneu-
rial behavior with the purpose to ensure Denmark’s future competitiveness and 
growth. Through an empirical tracking of the concept in different sources, the 
article investigates how academic disciplines and transnational organizations 
transmitted a speci ic understanding of entrepreneurship as a tool for growth. 
This understanding was adopted by the Danish government and implemented in 
the education system after pressure from transnational organizations as well as 
Danish think tanks and consulting companies. This article argues that the con-
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cept of entrepreneurship was spread as the concept encapsulates and promotes 
a citizen ideal that meets the growth imperative of the neoliberal competition 
state.



BLOD, BIND OG LIGESTILLING
EN FRAMEANALYSE AF UNICEFS 

NARRATIVER OM MENSTRUATION

  A N N A T E R E S E KOF OE D O T T E S E N

Menstruation er et ord, der for mange er forbundet med røde kinder, skam og 
hemmeligheder, men et vilkår som omkring halvdelen af verdens befolkning må 
leve med. Et faktum, der påvirker mange områder af livet, uanset hvor i verden, 
man bor. Menstruerende personer påvirkes på en lang række måder, f.eks. op-
lever mange stigmatisering på baggrund af myter og tabuer om menstruation. 
Selv om alle menstruerende verden over bliver påvirket, er det meget forskelligt, 
hvordan og i hvor høj grad det påvirker ens liv og hverdag. For mennesker, der 
lever i udsatte positioner, områder, der mangler helt basale ting som f.eks. rent 
drikkevand eller i samfund, hvor menstruation er ekstremt tabubelagt, er men-
struationen ofte en ekstra udfordring. Heldigvis er der kommet langt mere fokus 
på menstruation de seneste 10-20 år. Særligt i perioden omkring 2014 begyndte 
menstruation at få en langt større bevågenhed både i store internationale medier, 
men også i forskningen, i forretningslivet, på sociale medier og i udviklingssekto-
ren. Menstruation blev mainstream, hvilket cementeredes i 2015, hvor National 
Public Radio (NPR) udråbte året til at være The Year of the Period.1 Det kom bl.a. 
til udtryk gennem kendte, der støttede velgørenhedsprojekter fokuseret på men-
struation f.eks. Meghan Markel og Prins Harry, en opblomstring i lokal aktivisme 
verden over, samt mere lovgivning med fokus på menstruation. Senest i novem-
ber 2020 hvor Skotland, som det første land i verden, gjorde bind og tamponer 
gratis for alle, der havde behov for det.2  

Ved at sætte fokus på de konsekvenser menstruation har for mange piger og 
kvinder i Det Globale Syd har udviklingssektoren også medvirket til, at menstrua-
tion er kommet på den globale dagsorden. Særligt Water, Sanitation and Hygiene 
(WASH) sektoren har været en aktiv aktør fra begyndelsen, ligesom mange orga-
nisationer, blandt andet United Nations Childrens Fund (UNICEF) og andre orga-
nisationer i de Forende Nationer (FN), har været centrale aktører. I forlængelse af 
udviklingssektorens langvarige arbejde med pigers skolegang har opmærksom-
heden være rettet mod Menstrual Hygiene Management (MHM), der beskæftiger 
sig med mulighederne for at administrere menstruation ofte med fokus på at sik-

1 Weiss-Wolf: Periods, 10-11.
2 dr.dk, 25. maj 2020, Charlotte Kowal: ”Nu bliver det gratis at have menstruation i Skotland”; 

Bobel: The Managed Body, 1-7, 83-100; Sommer m. l.: ”Comfortably”.
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re, at piger forbliver i skole. Siden starten af 00’erne har det langsomt udviklet sig 
til sin egen sektor, der har skabt sine egne narrativer om MHM gennem den måde, 
problemerne bliver framet på, altså måden de rammesættes på.3 Forholdet mel-
lem menstruation og pigers skolegang vil blive yderligere uddybet. 

I takt med at menstruation og MHM har fået øget opmærksomhed, ikke blot 
på den globale dagsorden, men også i forskningen, er der også blevet rettet kritik 
mod de narrativer og frames, der præger MHM-sektoren. En af kritikerne er Chris 
Bobel, der grundlæggende mener, at der er for stort fokus på menstruationspro-
dukter og for lidt fokus på det stigma, der omgiver menstruation, hvilket skaber 
mange af de udfordringer, der er ved menstruation. Her skal man være opmærk-
som på, at Bobel har som præmis, at menstruation er naturligt og bør være upro-
blematisk. Det har dog ikke en væsentlig betydning for denne undersøgelse. En 
anden central kritiker er Marni Sommer, professor ved Columbia University, der 
ofte citeres i UNICEF rapporter og bl.a. er kritisk over for det store fokus, der er på 
den praktiske håndtering af menstruation.4 De to kvinder skriver sig ind i det felt, 
Bobel i 2020 de inerede som critical menstruation studies. Grundlæggende ser det 
menstruation som en analysekategori, der kan tydeliggøre og problematisere de 
uligheder, der eksisterer på tværs af biologiske, sociale, kulturelle, religiøse, poli-
tiske og historiske dimensioner.5 

På baggrund af Bobels undersøgelse og kritik af MHM-sektorens narrativer 
i bogen The Managed Body: Developing Girls in the Global South vil denne artikel 
undersøge og diskutere UNICEFs narrativer om og framing af menstruation og 
MHM samt de problematikker, der kan være ved disse. UNICEF er en af de organi-
sationer, der har været med til at fremme MHM-agendaen fra begyndelsen; først 
i deres arbejde i WASH-sektoren og sidenhen på tværs af sektorer, hvorfor det 
er interessant at undersøge deres narrativer, da de har været en af de helt sto-
re aktører ift. at drive MHM-arbejdet fremad. Artiklen fokuserer på perioden fra 
2014 og frem til nu. 2014 er året, hvor UNICEF i samarbejde med Columbia Uni-
versity søsatte projektet MHM in Ten. I samarbejde med andre organisationer og 
aktører på tværs af forskellige sektorer nedsatte de en 10-årig målsætning for 
MHM-arbejdet,6 der skulle sikre at piger kunne ”manage their menses in school in 
a comfortable, safe and digni ied way.”7 Det markerer altså også et vendepunkt i 
UNICEFs eget arbejde.

Artiklen skal ses som et bidrag til en bedre forståelse af de udfordringer, der 
kan være ved arbejdet med menstruation og ligestilling i et internationalt per-
spektiv. Herved belyser artiklen et område, hvor der stadig er behov for mere 

3 Bobel: The Managed Body, 6; Sommer m. l.: “Comfortably”, 1303-04.
4 Sommer m. l.: “Comfortably”, 1302-09.
5 Bobel m. l.: Palgrave Handbook, 1-5.
6 Sommer m. l.: “Comfortably”, 1304-09; Bobel: The Managed Body, 87-98.
7 Columbia University og UNICEF: “MHM in Ten”, 30. oktober 2014, 5. 
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forskning for bedre at forstå hvilke implikationer, menstruation har for ulighed, 
ligestilling og menstruerendes rettigheder. Samtidig viser artiklen, at der er sket 
en positiv udvikling, hvis man ser på UNICEF’s eget narrativ om menstruation. 
Formålet med denne artikel er tillige at bidrage til en mere grundlæggende for-
ståelse af feltet og de udfordringer, der kan være. Man kunne også have valgt at 
undersøge menstruation ud fra mange andre perspektiver, f.eks. med fokus på 
neoliberalisme og dennes indvirkninger eller et mere medicinkritisk perspektiv. 

Inspireret af feltets forbindelse til kritiske kønsstudier trækker denne 
artikel på den feministiske teori, særligt den gren Mary G. Dietz kalder 
diversitetsfeminismen8 og på det, som Ranjoo Seodu Herr kalder tredjeverdens-
feminisme9. Jeg bruger her begrebet diversitetsfeminisme. Denne søger at gøre 
op med idéen om, at ’kvinder’ er en samlet masse, der ligger under for den sam-
me type undertrykkelse, uanset hvor de be inder sig. Ifølge Dietz bygger den på 
ire elementer: (1) Den afviser idéen om, at ’kvinder’ er en ensartet gruppe, idet 

den lægger vægt på den forskellighed og mangfoldighed, der er blandt kvinder. 
(2) Den fremhæver den speci ikke og historiske kontekst, det kvindelige subjekt 
be inder sig i med fokus på sociokulturelle identitetsmarkører som f.eks. etnici-
tet, klasse, seksualitet og religion. (3) Den fremhæver de undertrykte og tavse 
’andre’, der har været marginaliseret eller undertrykte af de dominerende struk-
turer, der ofte privilegerer det hvide, mandlige, heteroseksuelle, vestlige sub-
jekt. (4) En central del af dens politiske modstand er at anerkende og påtale de 
subjekter og identiteter, der tidligere var undertrykte. På trods af at den har en 
mere kompleks forståelse af begrebet ’kvinde’, betyder det ikke, at den afskriver 
subjektet i feminismen. I stedet fokuserer den på, hvordan disse forskellige og 
komplekse subjekter er forbundne gennem overlappende forskelligheder, der in-
kluderer både køn, race, seksualitet, klasse osv. Med andre ord arbejder diversi-
tetsfeminismen intersektionelt.10

Kildematerialet, der danner grundlag for undersøgelsen, bygger på rappor-
ter, handleplaner og guides, der beskriver, hvordan UNICEF vil arbejde med men-
struation og MHM samt deres mål og vision både for UNICEF generelt og MHM 
speci ikt. Materialet dækker primært perioden 2012-2020 med en enkelt afstik-
ker fra 1989. Da alt materialet er udgivet af UNICEF selv eller i samarbejde med 
andre FN-organisationer og -institutioner, må man antage, at det afspejler UNI-
CEFs holdninger og synspunkter. Desuden viser det kun deres ønsker, visioner og 
mål for deres arbejde og altså ikke, hvordan det i praksis bliver udført. Med ud-
gangspunkt i dette materiale undersøges det, hvilke narrativer UNICEF har om 
menstruation og MHM gennem en frame-analyse. Ifølge Patrice Mertova og Leon-

8 Dietz: “Current controversies”.
9 Herr: “Reclaiming Third World Feminism”.
10 Dietz: “Current controversies”, 402-03, 408-11; Herr: “Reclaiming Third World Feminism”, 

1-6.
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ard Webster er narrativer “our way of experiencing, acting and living, both as in-
dividuals and as communities, and that narrative is our way of being and deal-
ing with time.”11 Narrativer er en måde at organisere og give mening til verden 
og er dermed en medieret repræsentation af et handlingsforløb. Ifølge Mertova 
og Webster kan man gennem narrativer undersøge, hvordan mennesker oplever 
verden ved at undersøge den måde, de har konstrueret deres fortællinger på.12 På 
samme måde kan man undersøge, hvordan f.eks. sociale bevægelser og organisa-
tioner konstruerer deres fortællinger og forståelser af verden, i dette tilfælde or-
ganisationen UNICEF. 

Hvor narrativerne er den samlede fortælling, et individ, gruppe eller orga-
nisation har, er frames den fortolkningsramme, som narrativer skabes gennem. 
David Snow m. l. de inerer frames, med udgangspunkt i Erving Goffman, som de 
"’schemata of interpretation’, that enable individuals ’to locate, perceive, identify, 
and label’ occurrences within their life space and the world at large. By rendering 
events or occurrences meaningful, frames function to organize experience and 
guide action, whether individual or collective.”13 Francesca Polletta og James M. 
Jasper de inerer det også som ”the interpretive packages that activists develop to 
mobilize potential adherents and constituents.”14 Samtidig kan frames bruges til 
at konstruere det problemfelt, som en bevægelse, organisation o.l. vil forbedre. 
Ifølge Rhys H. William skabes problemfeltet gennem tre frames; (1) den diagno-
stiske (2) den præskriptive og (3) den motiverende. Den første frame skal identi-
icere, hvad problemet er, den anden skal klargøre løsningen på problemet, mens 

den tredje skal identi icere, hvem der er ansvarlig for problemet, samt hvorfor det 
er nødvendigt at handle for at løse det. Gennem disse tre frames kan sociale be-
vægelser eller organisationer styre det overordnede narrativ, om det problemfelt 
de arbejder med. Samtidig er det en måde at legitimere deres ret til at beskæftige 
sig med problemet samt at skabe opmærksomhed omkring det og dermed moti-
vere den almene befolkning til handling.15 Jeg vil i denne analyse primært lægge 
vægt på den diagnostiske frame, den præskriptive frame, samt den sidste del af 
den motiverende frame.

MENSTRUATION I UDVIKLINGSSEKTOREN
Arbejdet med menstruation startede som sagt primært i WASH-sektoren gen-
nem deres arbejde i skolerne, hvor de blev opmærksomme på udfordringerne ved 
menstruation i skolen. Interessen for menstruation udsprang ifølge Sommer m. l. 
af et større globalt fokus på at mindske uligheden mellem kønnene i uddannelses-

11 Mertova og Webster: Using Narrative Inquiry, 2.
12 Abbott: Camebridge Introduction, 1-27; Mertova og Webster: Using Narrative Inquiry, 1-10.
13 Snow m. l.: “Frame Alligenment”, 464. Se også Williams: “Movement dynamics”, 790; Goff-

mann: Frame Analysis, 21.
14 Polletta og Jasper: “Collective Identity”, 291.
15 Williams: “Movement Dynamics”, 791-93; Polletta og Jasper: “Collective Identity”, 291.



179

sektoren. Det skete på baggrund af to sammenfaldende prioriteter: (1) Ønsket om 
at inde løsningen på uligheden, og (2) ønsket om at holde piger i skole, da det hav-
de positive effekter på folkesundheden. Derved begyndte man at se menstruation 
som et statsligt anliggende, hvor man tidligere så det som et privat og individu-
elt anliggende. Fokus lå primært på skolegang, ligestilling og sundhed og ikke på 
stigmatisering og tabu. Efterhånden som der i løbet af midt-slut 2000’erne kom 
mere forskning, blev begrebet MHM de ineret, hvilket skabte et mere etableret 
felt. Koblingen mellem MHM og pigers uddannelse betød, at uddannelsessektoren 
langsomt kom på banen som aktør.  Etableringen af feltet gjorde det også lettere 
at skabe opmærksomhed om MHM og menstruation. Som beskrevet tidligere før-
te det omkring 2014 til, at menstruation og de udfordringer, der følger med, for 
alvor kom på den globale dagsorden. Der var og er dog stadig et stort fokus på den 
praktiske håndtering af menstruation samt menstruationsmaterialer som følge 
af MHM-sektorens tætte forhold til WASH-sektoren, hvilket flere forskere, bl.a. 
Chris Bobel og Marni Sommer, har problematiseret.16

FOR MANGE BIND OG FOR LIDT AFSTIGMATISERING: 
BOBELS ANALYSE AF MHM-SEKTOREN
Chris Bobels grundlæggende kritik af MHM-sektoren er, at den ofte overser det 
stigma og tabu, der er knyttet til menstruation. At menstruation er stigmatise-
ret og et tabu, synes forskningen grundlæggende enig i.17 Samtidig mener hun, 
at der er et problematisk syn på piger, at arbejdet med menstruation er for tæt 
knyttet til WASH-sektoren, hvilket skaber et for stort fokus på hygiejne og men-
struationsartikler, og at begrundelsen for at skabe bedre MHM ofte handler om 
skolegang, hvilket leder tilbage til det problematiske pigesyn. Hun mener, at dis-
se problemer leder til, at arbejdet med MHM bliver et neokolonialistisk projekt. 
Hun er kritisk over for det narrativ, målet om skolegang ofte skaber i MHM-sek-
toren.18 Bobel har identi iceret tre frames, som hun mener skaber det narrativ, 
der er i MHM-sektoren: (1) “Girlhood in the Global South is Precarious”, (2) “Men-
struation as a hygienic crisis” og (3) “Girls lack access to “appropriate” menstrual 
materials.”19 I det følgende vil jeg uddybe hendes kritikpunkter med fokus på de 
tre frames, samt begrundelsen for vigtigheden af MHM.

16 Sommer m. l.: “Comfortably”, 1302-09; Bobel: The Managed Body, 83-100.
17 Se f.eks. Sommer og Sahin: “Overcoming the Taboo”; Johnston-Robledo og Chrisler: “The 

Menstrual Mark”; Yagnik: “Theorizing”; Kowalski og Chapple: “The Social Stigma”.
18 Bobel: The Managed Body, 6-7.
19 Bobel: The Managed Body, 122.
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Piger: en udsat ressource
Bobel argumenterer på baggrund af hendes undersøgelse for, at der i MHM-sekto-
ren hersker et billede af pigers tilværelse som usikker, og at det syn på pigers til-
værelse leder til et ønske om at trække dem ud af det kaos, man mener, de lever i. 
Den store interesse for piger opstod på baggrund af, at man i udviklingssektoren 
fandt ud af, at piger havde et stort forandringspotentiale. Ifølge Bobel kaldes det 
the girl effect og betød, at man begyndte at sætte piger i centrum af udviklingsar-
bejdet. Det bundede i en overbevisning om, at selvstændiggjorte piger ville ”grow 
local economies and permanently interrupt the cycle of poverty.”20 Man begynd-
te at se piger som en økonomisk ressource til skabe fremgang i samfundet. På 
trods af at piger fremstilles som løsningen på samfundets problemer, skal de først 
reddes, før de kan skabe forandring, hvilket Bobel er kritisk overfor. Ifølge Bobel 
fører det let til en problematisk retorik om, at man skal redde de stakkels piger 
fra en verden, man i Vesten ikke kan forestille sig. Herved overføres vestlige idéer 
om, hvordan menstruation skal håndteres til Det Globale Syd. Dermed bliver det 
blot endnu et neokolonialistisk projekt, skriver hun. Dette syn ses også hos Anne 
Sisson Runyan og V. Spike Peterson, der kritiserer det for at overse vigtigheden 
af den lokale kontekst, samt at uligheder ofte er forbundet til andre identitetska-
tegorier end blot køn, det gælder både mænd og kvinder indbyrdes og imellem.21 

Ifølge Bobel mener MHM-sektoren ofte, at det er pigers manglende adgang 
til menstruationsartikler, der er årsagen til den kaotisk tilstand, de be inder sig 
i. Det fører til, at de forsøger at løse det faktum, at piger har en blødende krop, 
hvorved de overser, at udfordringerne ved menstruation er et socialt problem, 
der bunder i et socialt konstrueret stigma. De overser simpelthen de betydninger, 
der knytter sig til menstruation, og derved overser de også kompleksiteten af ud-
fordringerne.22

WASH og menstruationsmaterialer 
Som tidligere nævnt er MHM-sektoren og WASH-sektoren tæt forbundne, hvor-
for Bobel mener, der er så stort fokus på hygiejne. Hun mener, at der er sket det, 
Snow m. l. de inerer som frame bridging, hvilket betyder, at der bygges bro mel-
lem to bevægelser, der overlapper ideologisk, men er strukturelt adskilt.23 Kon-
kret mener Bobel, at der opstår en kobling mellem WASH-sektorens arbejde med 
at afskaffe udendørs besørgelse for at mindske spredning af sygdomme og MHM. 
Det inder hun problematisk, da det skaber en idé om, at menstruation er noget 
beskidt, samt forbinder det til sygdom, hvilket blot forstærker stigmatisering og 
tabu. Hun mener, at denne kobling adskiller menstruation fra fertilitet og seksu-

20 Ibid., 47.
21 Ibid., 45-64; Ryan og Spike Peterson: Global Gender.
22 Bobel: The Managed Body, 122-24.
23 Snow m. l.: “Frame Alligenment”, 467-69.
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alitet, hvormed den jernes fra sin naturlige kontekst.  Derved sker der en over-
førsel af vestlige idéer om menstruation og hygiejne til Det Globale Syd, der un-
derkender det faktum, at menstruation er en del af det at have en sund krop. Det 
understøtter dermed normen om, at menstruation skal skjules og gemmes væk 
og overser, at den måde, man ser og forstår menstruation på, er et produkt af so-
ciale og kulturelle konstruktioner. MHM-sektoren overser og reproducerer altså 
den stigmatisering, der er knyttet til menstruation ved kun at se det som en hy-
giejnekrise.24

MHM-sektorens fokus på hygiejne og tilknytning til WASH-sektoren gør, at 
der ofte kommer et stort fokus på menstruationsmaterialer. Ifølge Bobel er der en 
fortælling i MHM-sektoren om, at piger og kvinder i Det Globale Syd bruger for-
kerte, uhygiejniske, ineffektive og uforsvarlige menstruationsmaterialer, eller at 
de slet ikke bruger nogle materialer, hvorfor man hjælper piger og kvinder ved at 
sikre dem adgang til bedre og mere hygiejniske produkter. Bobel argumenterer 
for, at dette narrativ ofte bruges til at fange Vestens opmærksomhed ved at frem-
stille det som noget chokerende, som derved kan tiltrække mere økonomisk støt-
te.25 

Løsningen bliver ofte meget fokuseret på WASH-faciliteter og materialer som 
f.eks. bind, hvilket Bobel er kritisk overfor, da det jerner fokus fra stigmatisering. 
Også Sommer m. l. beskriver, hvordan bind ofte bliver fremstillet som et magisk 
vidundermiddel, der kan løse alle problemer forbundet med menstruation, hvil-
ket leder opmærksomheden væk fra statens ansvar for at løse nogle af de mange 
andre udfordringer ved menstruation som f.eks. ordentlig undervisning og vej-
ledning om menstruation og pubertet, støttende socialt netværk, rent vand, ad-
gang til sikre og private sanitetsfaciliteter og affaldshåndtering. De mener ikke, 
at menstruationsartikler i sig selv er nok, hvis man vil løse udfordringerne ved 
menstruation. Der skal langtidsholdbare og bæredygtige løsninger til, ligesom 
der skal en varig forandring af sociale og kulturelle normer til. Bobel efterlyser 
større fokus på undervisning og en større kontekstforståelse. Selv foreslår hun 
en 360-graders model, hvor alle i en piges sociale netværk får undervisning om 
menstruation og pubertet, samt et mere intersektionelt syn på køn for at undgå 
neokolonialisme.26

Sygdom og skolefravær
Begrundelsen for, hvorfor MHM er vigtigt, skal ifølge Bobel indes i to problem-
stillinger: For det første at piger bliver syge pga. dårlig menstruationshåndtering, 
og for det andet at de har mere skolefravær eller dropper ud af skolen. Hun mener, 
dette er motivationen for at investere i og arbejde med MHM. Dårlig håndtering 

24 Bobel: The Managed Body, 124-28.
25 Bobel: The Managed Body, 129-32.
26 Sommer m. l.: “Comfortably”, 1308-09; Bobel: The Managed Body, 58, 288-91, 294-307.
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af menstruation er ofte lig brugen af ’forkerte’ materialer, f.eks. ses sto klude ofte 
som ’forkerte’, selv om det er det mest anvendte i Det Globale Syd, og til trods for, 
at forskningen ifølge Bobel ikke tyder på, at de er sundhedsskadelige. Hun inder 
derfor at dette narrativ overdriver på problematisk vis og kritiserer det for ikke 
at have øje for pigernes speci ikke kontekst. Derudover mener hun ikke, at MHM-
sektoren er nok opmærksomme på, hvordan hele menstruationscyklussen påvir-
ker pigers sundhed og hverdag, f.eks. hvilken rolle smerter, præmenstruelt syn-
drom (PMS), stigmatisering mm. spiller. 27 

Den anden motivation bag MHM handler om pigers skolegang, som er en af 
metoderne til at opnå pigers forandringspotentiale. Det gør ifølge Bobel, at MHM-
sektoren ser en kausal sammenhæng mellem skolefravær og menstruation. Selv 
om det er et meget udbredt synspunkt i MHM-sektoren, mener hun, at der mang-
ler forskning på området, ift. hvor stor betydning, menstruation har for pigers 
skolegang. Generelt mener hun, at der mangler forskning, ift. hvor effektiv det ar-
bejde, der laves, er. Hun mener, at det er problematisk, da det gør, at der lorerer 
fejlagtige påstande, som f.eks. at piger bruger uhygiejniske menstruationsmate-
rialer, hvilket gør, at aktørerne i MHM-sektoren ofte ikke er opmærksomme på 
deres egen kulturelle forståelse og tabuisering af menstruation.28 

Løsningen til at sikre pigers skolegang bliver ofte menstruationsartikler som 
f.eks. bind. Selv om der er begyndt at komme forskning, der viser en mulig sam-
menhæng mellem skolefravær og menstruation, er det ikke som følge af mangel 
på bind. Bobel skriver, at den i stedet tyder på, at andre årsager som f.eks. ordent-
lige sanitets- og hygiejnefaciliteter, smerter og tabu er en større menstruations-
skabt hindring for pigers skolegang eller en kombination af disse og adgangen til 
menstruationsartikler. Samtidig påpeger hun, at der er mange faktorer, der på-
virker færdiggørelse af skolen, f.eks. afstand til skolen, vold og chikane, mangel 
på mad og tøj samt diskrimination i skolen. Menstruation er altså ikke den eneste 
udfordring for at sikre pigers skolegang. Derfor er det problematisk, at man er så 
fokuseret på bind o.lign., da man derved overser alle de andre udfordringer men-
struation medfører.29

UNICEFS MÅLSÆTNING OG VISION
For at forstå, hvordan UNICEF framer sit narrativ om MHM og menstruation, er 
det nødvendigt at forstå organisationens overordnede mål. Grundlæggende ar-
bejder UNICEF med at forbedre alle børns vilkår og sikre deres rettigheder, da 
organisationen ser børn som en særligt udsat gruppe. Derudover har UNICEF et 
ekstra fokus på unge piger i både sin Strategic Plan 2018-2021 og Gender Action 

27 Bobel: The Managed Body, 136-47.
28 Bobel: The Managed Body, 58-59, 147-53. Manglen på forskning fremhæves også i Sommer 

og Sahin: ”Overcoming the Taboo”; og i Sommer m. l.: ”A Time for Global Action”.
29 Bobel: The Managed Body, 61-62, 147-55.
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Plan 2018-2021 (GAP). Det er primært under dette fokuspunkt, at organisationen 
arbejder med menstruation. Der er dog sket et skifte i UNICEFs syn på menstrua-
tion. Tidligere brugte organisationen begrebet MHM, men siden 2017 er den be-
gyndt også at bruge begrebet menstrual health and hygiene (MHH), som den in-
der er udtryk for en mere holistisk tilgang til menstruation. Det ses i UNICEF’s 
indledende planlægning af GAP, hvor MHM er en af organisationens prioriteter 
under dens fokus på unge piger. I det endelige materiale fra 2018 har den ændret 
det til MHH.30 

Men hvad er forskellen på de to begreber? UNICEF de inerede i 2019 MHM 
som “[the] management of hygiene associated with the menstrual process.”31 
Tidligere har World Health Orgnisation (WHO) og UNICEF de ineret det som, at 
piger og kvinder skal have adgang til “a clean menstrual management material to 
absorb or collect menstrual blood, that can be changed in privacy as often as nec-
essary for the duration of a menstrual period, using soap and water for washing 
the body as required, and having access to facilities to dispose of used menstrual 
management materials.”32 UNICEFs forståelse af MHM dækker primært de prak-
tiske og hygiejniske aspekter af menstruationen, bl.a. adgang til menstruations-
materialer, vand, sæbe, toiletter og affaldshåndtering. Ifølge UNICEF inkluderer 
MHH både MHM og dertil også “the broader systemic factors that link menstrua-
tion with health, well-being, gender equality, education, equity, empowerment, 
and rights.”33 De systemiske faktorer inkluderer “accurate and timely knowledge, 
available, safe, and affordable materials, informed and comfortable profession-
als, referral and access to health services, sanitation and washing facilities, posi-
tive social norms, safe and hygienic disposal and advocacy and policy.”34 MHH 
er i UNICEFs optik et langt bredere begreb, der ikke blot fokuserer på de prak-
tiske hygiejneaspekter af menstruation, men også på strukturelle udfordringer 
som f.eks. sociale normer, undervisning og uddannelse af personale, der arbejder 
med MHH. MHM anvendes dog stadig, når det omhandler de praktiske aspekter 
af menstruation, der oftest er knyttet til WASH som f.eks. hygiejnefaciliteter.35

UNICEF arbejder altså helt speci ikt for, at piger har den nødvendige viden 
om menstruation, og at de kan håndtere den på en ordentlig måde. Dette ind-
går i organisationens arbejde med at sikre børns rettigheder og muligheder i li-
vet. Men hvilken fortælling eller narrativ har UNICEF om menstruation og MHM? 
Dette uddybes i det følgende ud fra Williams analysestrategi ved at undersøge, 

30 UNICEF: “Strategic Plan”, januar 2018, 2, 32; UNICEF: “Gender Action Plan”, 2018, 2, 4; Unit-
ed Nations Economic and Social Council: “UNICEF Gender Action Plan”, 13. juli 2017, 6, 8. 

31 Gibson m. l.: “Guidance”, marts 2019, 8.
32 UNICEF og WHO: “Consultation of Draft”, 2012, 16. 
33 Gibson m. l.: “Guidance”, marts 2019, 8.
34 Ibid. 
35 Se UNICEF og WHO: “Progress on Household”, 2019, 42-43; UNICEF: “Goal Area 4”, juni 

2020, 36-37.
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hvordan UNICEF framer sit narrativ. Først undersøges det, hvad deres motivation 
for at arbejde med menstruation er. Herefter undersøges det, hvilke udfordrin-
ger menstruation medfører ifølge UNICEF altså den diagnostiske frame. Til slut 
undersøges det, hvordan UNICEF mener udfordringerne bør løses. Dette er den 
præskriptive frame.

MOTIVATIONEN BAG MENSTRUATIONEN
Selv om der er mange udfordringer knyttet til menstruation, skal UNICEF stadig 
overbevise investorer og partnere mm. om, at det er et vigtigt område at investe-
re i. Hvis man ser på organisationens visioner fra 2014 og 2019 for MHM, kan man 
både se, at der er sket en udvikling i deres fokusområder, men også at skolegang 
er en central del af motivationen for, hvorfor menstruation og MHM er så vigtigt. 

Girls in 2024 around the world are knowledgeable about and comfortable with their 

menstruation, and able to manage their menses in school in a comfortable, safe, and 

digni ied way.36 (2014)

UNICEF envisions a world where every girl can learn, play, and safeguard her own he-

alth without experiencing stress, shame, or unnecessary barriers to information or 

supplies during menstruation. UNICEF’s support to menstrual health and hygiene is 

aimed at improving outcomes on education, health, and gender equality for girls and 

women37 (2019)

I det første citat lægger UNICEFs vægt på, at piger skal kunne håndtere deres 
menstruation i skolen, samt at de har den rette viden. I det andet citat mener 
UNICEF, at alle børn har ret til leg, læring og sundhed også under menstruati-
on. Her fokuserer organisationen ikke kun på uddannelse og viden, men også på 
sundhed og ligestilling. Man kan se, at den er blevet bevidst om, at menstruation 
er noget, der påvirker alle dele af livet. Derudover viser det, at UNICEF er blevet 
mere opmærksom på de kulturelle og følelsesmæssige barrierer som f.eks. skam 
og stress, der kan forhindre pigers adgang til viden og menstruationsartikler. Det 
er det samme skifte, man ser i organisationens brug af begrebet MHH. UNICEF 
har altså lere motivationer for at fremme MHH og MHM-agendaen, nemlig lige-
stilling, sundhed og skolegang. 

Men hvorfor er skolegang så vigtig for UNICEF? Ifølge organisationen selv vi-
ser undersøgelser, at der er meget at vinde ved at sikre pigers uddannelse. I en 
rapport fra 1989 konkluderede UNICEF sammen med WHO og United Nations 
Population Fund (UNFPA), at ”women with no education have, on average, twice 
as many children as those with seven or more years of schooling. Corollaries of 

36 Columbia University og UNICEF: “MHM in Ten”, 30. oktober 2014, 5.
37 Gibson m. l.: “Guidance”, marts 2019, 16.
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this inding are the increased earning power of educated women, their improved 
status within the family, and the greater control they are able to exercise over 
their own lives.”38 Et lignende argument ses i UNICEF’s  udarbejdelse af GAP, hvor 
der står, at “completion of secondary education brings the most signi icant posi-
tive bene its to girls and societies – from dramatically increased lifetime earn-
ings and national growth rates, to reductions in child marriage, stunting, and 
child and maternal mortality.”39 Der er altså meget at vinde for piger og kvinder 
ved at sikre deres skolegang. Det er dog ikke kun pigerne selv, der opnår fordele 
ved uddannelse. Hele samfundet vinder på det, idet man får en ny generation af 
kvinder, der bl.a. kan bidrage økonomisk. UNICEF har altså samme pigesyn, som 
Bobel beskriver indes generelt i MHM-sektoren, nemlig at piger er en ressource, 
der kan løfte samfundet, hvis de opnår deres fulde potentiale, hvor skolegang er 
en af metoderne til at opnå dette. 

Dette pige- og kvindesyn kommer tydeligst til udtryk i UNICEFs begrundelse 
for vigtigheden af ligestilling. UNICEF de inerer ligestilling som det, at “women 
and men and girls and boys enjoy the same rights, resources, opportunities and 
protections.”40 For at opnå denne ligestilling mener UNICEF, at “healthy, educat-
ed and empowered girls and women are critical to all sustainable development 
and strong societies.”41 En del af motivation for at fokusere særligt på unge piger 
er, at deres selvstændighed og velfærd har ”multiplier effects for their families, 
communities and societies.”42 Det er altså tydeligt, at UNICEF ser piger som en 
måde at løfte samfundet på. Det er både nødvendigt at fremme ligestilling for at 
sikre piger og kvinders rettigheder og muligheder, men også fordi det har mange 
positive konsekvenser for hele samfundet. Ligestilling er desuden tæt forbundet 
til skolegang, da det er en måde at opnå ligestilling på, man længe har arbejdet 
med i udviklingssektoren. Derudover er der en lang række positive sundhedsfor-
hold ved at sikre pigers skolegang. Motivationen for arbejdet med menstruation 
er primært at sikre skolegang og ligestilling, men bunder dog i et underliggende 
ønske om at skabe større fremgang i samfundet ved at fremme pigers potentiale.

MENSTRUATIONENS MANGE UDFORDRINGER
UNICEF og Columbia University beskriver i rapporten fra det første MHM in Ten 
møde nogle af de udfordringer og problematikker, de ser ved menstruation, f.eks. 
at menstruation ofte forbindes med skam, eller at mange skolers fysiske omgi-
velser er diskriminerende over for piger og kvinder. Dette kan have konsekven-
ser for pigers succes og trivsel i skolen samt deres ”sexual and reproductive he-

38 WHO, UNFPA og UNICEF: “Reproductive Health”, 1989, 7.
39 United Nations Economic and Social Council: “UNICEF Gender Action Plan”, 13. juli 2017, 10. 
40 United Nations Economic and Social Council: “UNICEF Gender Action Plan”, 13. juli 2017, 3.
41 UNICEF: “Strategic Plan”, januar 2018, 23.
42 UNICEF: “Strategic Plan”, januar 2018, 26.
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alth, selfesteem and empowerment and economic potential.”43 UNICEF beskriver 
også udfordringerne ved menstruation i guiden Guidance on menstrual health and 
hygiene fra 2019. Her hedder det, at mange unge piger oplever ”stigma, harass-
ment and social exclusion during menstruation,”44 hvilket fører til en lang række 
negative effekter; blandt andet begrænset mobilitet, frihed og valgmulighed, på-
virkning af deltagelse og fremmøde i skole og lokalsamfund, mindre sikkerhed 
samt stress og angst. Mange af disse er følgevirkninger af, at piger og kvinders 
behov i forbindelse med menstruation ikke bliver mødt pga. ulighed mellem køn-
nene, diskriminerende sociale normer, kulturelle tabuer, fattigdom og mangel på 
basale services.45  

I begge kilder ses det tydeligt, at der er et stort fokus på skolegang. I starten 
var UNICEF meget fokuseret på, at menstruation kunne være en hindring for, at 
piger kunne passe deres skolegang, da det havde mange negative følgevirkninger, 
som det beskrives i den første kilde. Siden er de blevet opmærksomme på, at men-
struation ikke kun er et problem i forhold til skolegang, men at det også påvirker 
piger og kvinders generelle muligheder og velbe indende, som det ses i den anden 
kilde. Det grundlæggende problem ved menstruation er ifølge UNICEF, at det be-
grænser piger og kvinders muligheder i livet, samt at det har en negativ påvirk-
ning på deres velbe indende, sundhed og sikkerhed. Menstruation er altså ikke 
blot en hindring for pigers skolegang, men en udfordring, der påvirker alle dele af 
deres liv. Det er disse problematikker, der udgør den diagnostiske ’frame’.

MHM I PRAKSIS
Som vist ovenfor mener UNICEF, at der er en lang række problematikker ved men-
struation. Derfor arbejder de på at sikre piger og kvinder bedre MHH. Det er dog 
stadig lidt uklart, hvad MHH i praksis betyder. I deres guide til MHH-programmer 
fra 2019 de ineres ire søjler, som arbejdet skal bygge på. Disse er (1) social støtte, 
(2) viden og færdigheder, (3) faciliteter og services og (4) materialer. De ire søj-
ler kunne også kaldes ire delmål, som UNICEF skal opnå for at nå visionen om, at 
”girls and women have the con idence, knowledge and skills to manage their men-
struation safely.”46 Inden for hvert område er der en hel række konkrete ting, som 
UNICEF foreslår man, at man kan arbejde på at forbedre eller iværksætte. UNICEF 
understreger dog, at det er vigtigt, at alle ire søjler er inkluderet i deres program-
mer, da udfordringerne er så komplekse, at det ikke er nok kun at fokusere på 
nogle af søjlerne. Under alle ire delmål understreger UNICEF, at det er ekstremt 
vigtigt, at organisationen er opmærksom på den speci ikke kulturelle kontekst, 
den arbejder i, f.eks. i forhold til hvilke præferencer piger og kvinder har til mate-

43 Columbia University og UNICEF: “MHM in Ten”, 30. oktober 2014, 3.
44 Gibson m. l.: “Guidance”, marts 2019, 13. 
45 Ibid. 
46 Ibid.
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rialer eller de myter og tabuer, der knytter sig til menstruationen. Det er alle ud-
fordringer, som de enkelte medarbejdere i de enkelte lande må forholde sig til og 
ud fra disse sammensætte et program.

For at kunne opnå det første delmål om social support, altså et stærkt so-
cialt netværk, kræves det ifølge UNICEF, at man afskaffer ”menstrual stigma and 
discrimination.”47 Organisationen ser stigmatisering som et stort problem, da det 
bl.a. kan forbyde menstruerende piger at deltage i en lang række aktiviteter eller 
hindre faktuelle samtaler om menstruation og pubertet, hvilket kan forhindre pi-
ger i at få den nødvendige viden. UNICEF’s forslag til at skabe mere social support 
handler bl.a. om at skabe en større offentlig bevidsthed f.eks. gennem sociale me-
dier, skabe en social mobilitet gennem skoler og lokalsamfund og støtte magtha-
vere i at skabe forandring.48 Det handler altså om at skabe en større bevidsthed 
og villighed til forandring på et lokalt og nationalt niveau. 

For at opnå det andet delmål mener UNICEF, at det kan være nødvendigt at 
inddrage pigernes sociale netværk, da den mangelfulde viden, mange piger ofte 
har, kommer derfra. Det inkluderer bl.a. lærere, forældre, religiøse ledere, sund-
hedspersonale og lokale ledere. Derudover mener UNICEF, at videnskabelig og 
alderssvarende undervisning om MHH skal inkluderes i uddannelses- og sund-
hedssektoren. Desuden foreslår organisationen, at man kan bygge videre på al-
lerede eksisterende programmer og samarbejde med de pågældende statsorga-
ner for at forbedrer medarbejdernes kompetencer og sikre, at programmerne når 
begge køn.49

For at opnå det tredje delmål skal man sikre adgang til de nødvendige faci-
liteter og services med det formål, at ”girls and women use genderresponsi-
ve WASH facilities.”50 Dette knytter UNICEFs arbejde med MHM til deres arbej-
de med WASH. Nogle af de tiltag, organisationen foreslår, dækker bl.a. generelle 
standarder og guidelines for kønssensitive WASH-services, at der er kønssensi-
tive og handicapinkluderede WASH-faciliteter på skoler og sundhedsfaciliteter 
samt evaluering af brugen og adgangen til disse. I udarbejdelsen af kønssensitive 
og MHM-venlige toiletter lægger de meget vægt på, at de skal være sikre og priva-
te, bl.a. ved at have kønsopdelte toiletter og lås på indersiden af døren. Det hand-
ler om, at kvinder og piger også er ekstra udsatte over for vold og overgreb, f.eks. 
når de skal på toilettet eller skifte menstruationsmateriale – ikke om, at menstru-
ation skal hemmeligholdes.51

Det jerde og sidste delmål skal sikre, at piger har adgang til menstruations-
materialer samt supplerende artikler som f.eks. undertøj, sæbe, vaskefaciliteter, 

47 Gibson m. l.: “Guidance”, marts 2019, 44.
48 Ibid., 44-49.
49 Ibid., 44, 50-53.  
50 Ibid., 44.
51 Ibid., 54-58. 
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tørremuligheder, og smertestillende medicin. UNICEF foreslår tiltag som f.eks. 
udvikling af nationale standarder for menstruationsmaterialer, forsyning af dis-
se på skoler og sundhedsfaciliteter samt evaluering af nye produkter. For UNI-
CEF er det vigtigt, at ”girls and women use appropriate and affordable menstrual 
materials.”52 Organisationen vil dog ikke fremhæve et bestemt materiale som bed-
re end andre, hvorfor den også anerkender sto klude, som er det mest almindelige 
i Det Globale Syd. I stedet arbejder den for, at piger og kvinder skal have valgmu-
ligheder, så de selv kan vælge det, de inder bedst. Dette ses også i UNICEFs guide 
til menstruationsmaterialer, der er et supplement til deres MHH-guide, hvor or-
ganisationen skriver, at der ikke indes en ”one-size- its-all” løsning.53 Desuden er 
den meget opmærksomme på, at menstruationsmaterialer, der skal bruges ind-
vortes kan have kulturelle barrierer i forhold til brug, fordi der stadig hersker 
mange myter og tabuer omkring menstruation og kvinders underliv i mange dele 
af verden.54

NARRATIVE NUANCER: DISKUSSION AF BOBELS KRITIK
Som min analyse har vist, er der sket en stor udvikling af UNICEF’s tilgang til 
menstruation, MHM og MHH siden 2014. Det betyder, at nogle af de kritikpunkter, 
som Bobel fremhæver i sin analyse, ikke længere passer på UNICEF. Om denne ud-
vikling er inspireret af eller et direkte resultat af Bobels arbejde, er svært at vur-
dere, da der ikke henvises til Bobel i UNICEFS materiale. Men da hun længe har 
arbejdet med dette felt og er en af dets førende forskere, kan det ikke udelukkes, 
at der har været en vis grad af udveksling mellem dem eller som minimum, at UNI-
CEF har ladet sig inspirere af hendes arbejde. På trods af dette er Bobels analyse 
og kritik af MHM-sektoren et godt udgangspunkt for at vise, hvordan UNICEF ar-
bejder med menstruation, og hvordan organisationen arbejde har udviklet sig. 
Samtidig skal man også holde in mente, at selv om der er mange punkter, hvor 
UNICEF tilsyneladende har imødekommet Bobels kritik, så passer nogle af hen-
des kritiskpunker stadig. 

Det gælder særligt det kritikpunkt, at UNICEF stadig ligger under for narrati-
vet om, at menstruation er en hindring for, at piger kan opnå deres forandrings-
potentiale. Dermed deler organisationen også synet på piger som en økonomisk 
ressource, der kan løfte samfundet, og at skolegang er metode til at opnå denne 
forandring. Som sagt inder Bobel dette meget problematisk, da det ofte overser 
stigmatiseringen af menstruation samt at arbejdet med MHM let bliver et neoko-
lonialistisk projekt. Da UNICEF er en stor aktør både inden for MHM-sektoren, 
men også i hele udviklingssektoren, er det problematisk, hvis organisationen er 

52 Ibid., marts 2019, 44. 
53 Roeckel, Cabrera-Clerget og Yamakoshi: “Guide”, maj 2019, 21.
54 Gibson m. l.: ’Guidance’, marts 2019, 44, 59-62; Roeckel, Cabrera-Clerget og Yamakoshi: 

“Guide”, maj 2019. 
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med til at reproducere et neokolonialistisk syn på piger, fordi den har så stor ind-
lydelse og magt. Set fra et diversitetsfeministisk synspunkt er det også proble-

matisk, da det underkender den agens, som piger i Det Globale Syd har. De bliver 
ikke selvstændige aktører, men blot passive modtagere af UNICEFs hjælp. Der-
ved anerkender man heller ikke den kontekst, de lever i, og kommer i stedet til at 
se dem gennem egne vestlige briller, hvilket reproducerer et kolonialistisk syn 
på Det Globale Syd, idet Vesten ’ved bedst’. Ifølge diversitetsfeminismen bør man 
derfor være meget opmærksomme på den speci ikke og historiske kontekst, man 
arbejder i, ved at anerkende pigernes agens og lytte til deres stemmer. Man må 
inddrage dem, man ønsker at hjælpe, i sit arbejde, så det bliver på deres præmis-
ser og ikke blot noget, der bliver pålagt udefra. Dette bør ifølge Bobel også være 
en central del af MHM-sektoren. 

Man kunne derfor frygte, at UNICEF ikke er tilstrækkelig opmærksomme 
på den kontekst, organisationen arbejder i, når den ligger under for dette pige-
syn. Analysen viser dog, at organisationen på trods af dette forsøger at være 
nuanceret i sit arbejde med menstruation i Det Globale Syd. Det er meget vigtigt 
for den at være opmærksom på den speci ikke og historiske kontekst, den be in-
der sig i, samt lytte til dem, hvis behov de gerne vil hjælpe. Det gælder f.eks., at or-
ganisationen er meget inkluderede og opmærksomme på deres målgruppe, samt 
at den er opmærksom på den kulturelle, sociale og historiske kontekst, når den 
tilrettelægger sin indsats. Det kan f.eks. være ift. gældende myter og normer om 
menstruation, men også i synet på menstruationsmaterialer, hvor det vigtigste 
er, at piger og kvinder selv kan vælge. Derfor fremhæver UNICEF ikke ét materi-
ale frem for andre. Derved modarbejder organisationens strategier bevidst eller 
ubevidst et neokolonialistisk perspektiv. 

Set i lyset af dette kan det også diskuteres, om UNICEFs pigesyn er en bevidst 
taktik for at skabe mere opmærksomhed på organisationens arbejde og sikre den 
nødvendige inansiering. Bobel argumenterer for, at en af årsagerne til, at man 
begyndte at fremhæve piger som en ressource, var, at det var en effektiv måde 
at sikre den nødvendige inansiering og opmærksomhed til at skabe bedre mu-
ligheder for mange piger.55 Som det også ses af Polletta og Jaspers de inition af 
frames, er det en måde at skabe den nødvendige mobilisering omkring et givent 
emne. Det gælder både i forhold til den almene opbakning og opmærksomhed, 
men også i forhold til at fange potentielle investorers opmærksomhed. ”Frames 
trumps facts”, som Sommer m. l. skriver.56 Den måde man vælger at frame en sag 
på, er altså ofte meget bevidst og del af en større taktik for at fremme sagen. Om 
det i dette tilfælde er en bevidst taktik fra UNICEF’s side at fremstille piger som en 
økonomisk ressource, er imidlertid en problematik, som ligger uden for rammer-
ne af denne undersøgelse. Men som Bobel påpeger, er det en herskende framing i 

55 Bobel: The Managed Body, 45-64
56 Sommer m. l.: “Comfortably”, 1307.
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hele MHM-sektoren. Derfor er det forståeligt, at UNICEF også taler ind i dette nar-
rativ, idet organisationen som alle andre også er a hængig af at få den nødvendige 
opbakning og inansiering. Det betyder dog ikke, at man skal bære over med dens 
pigesyn. De problematikker, der er forbundet med det, er stadig lige så gældende.

Et af de punkter, hvor UNICEF ikke passer med Bobels kritik, er ift. opmærk-
somheden på stigmatisering og tabu. Ser man på min analyse af UNICEFs framing, 
er de i høj grad opmærksomme på dette problem. Det skifte, der har fundet sted 
i organisationens tilgang til menstruation, betyder, at dens tilgang nu er mere 
holistisk. Det ser man ikke blot i dens vision, men også i den måde, den udarbej-
der sine MHH-programmer på, hvor der i teorien lægges lige stor vægt på de ire 
søjler: social støtte, viden og færdigheder, faciliteter og services samt materialer. 
Gennem denne tilgang forsøger UNICEF at komme rundt om de mange forskel-
ligartede udfordringer, der er forbundet med menstruation. Dette stemmer godt 
overens med Bobels forslag om, at MHM-sektoren indfører en 360-graders model. 

Der er dog også punkter, hvor UNICEF og Bobel er uenige. Mens Bobel er meget 
kritisk over for det store fokus på hygiejne og WASH-faciliteter, ser UNICEF det-
te som en lige så vigtig del som de andre søjler. Det behøver altså ikke kun være 
uhensigtsmæssigt at have øje for de mere praktiske aspekter af menstruation, så 
længe man ikke taber de kulturelle og sociale aspekter af syne. For UNICEF er or-
dentlige og sikre WASH-faciliteter en del af bestræbelserne på at skabe sikrere 
livsvilkår for kvinder og piger, der er mere udsatte over for vold og overgreb. Der-
for lægger organisationen stor vægt på privatliv, sådan at piger kan føle sig sikre, 
når de f.eks. skal skifte deres menstruationsmateriale. Det handler altså ikke om, 
at menstruation skal hemmeligholdes, sådan som Bobel kritiserer MHM-sektoren 
for. Derudover kan manglende faciliteter være en hindring for pigers bevægelses-
frihed. Der er altså lere grunde til, at WASH-faciliteter kan være en nødvendig 
del af arbejdet med MHH. Generelt er UNICEF sig meget bevidst, at piger og kvin-
der har mange forskelligartede behov under deres menstruation, ligesom der er 
mange problematikker, der kan stå i vejen for, at disse behov kan imødekommes. 
På trods af at der er nogle helt tydelige problematikker ved det narrativ, som UNI-
CEF skriver sig ind i, er organisationen også nuanceret, inkluderende og sensitiv 
i sit arbejde. 

Det skal dog lige tilføjes, at denne undersøgelse kun undersøger, hvordan UNI-
CEF har til hensigt at arbejde, altså organisationens principper. Det betyder, at 
billedet kan se anderledes ud, hvis man undersøgte, om den formår at efterleve 
sine egne principper i praksis. Dermed er det også en mulighed, at afvigelsen mel-
lem Bobels kritik og UNICEFs konkrete arbejde er anderledes. Det er altid vigtigt 
at holde sig det for øje, idet der kan være stor forskel på teori og praksis. Men en 
sådan undersøgelse ville imidlertid kræve nogle helt andre typer kilder og meto-
der og ligger uden for rammerne af emnet for denne artikel. Derfor viser den ikke 
et fuldstændigt billede af UNICEFs arbejde med menstruation og MHH. Men for at 
kunne forstå, hvordan organisationen arbejder i praksis, er man nødt til først at 
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forstå de bagvedliggende hensigter, hvilket har været formålet med denne arti-
kel. I en videre undersøgelse af denne case kunne det derfor være interessant at 
se, om UNICEF lever op til sine egne hensigter, eller om Bobels kritik muligvis er 
mere berettiget, når det kommer til organisationens konkrete arbejde.

KONKLUSION
I denne artikel er det blevet undersøgt og diskuteret hvilket narrativ, UNICEF har 
om menstruation og MHM samt – med udgangspunkt i Chris Bobels kritik af sek-
toren – hvilke problematikker, der kunne være forbundet med det. Analysen har 
vist, at UNICEF ser en ændret forståelse af menstruation og MHM/MHH som en del 
af løsningen til at sikre pigers – særligt unge pigers – skolegang samt målet om at 
fremme ligestillingen i verden. Organisationens motivation for at sikre piger sko-
legang bunder i et pigesyn, hvor piger ses som en måde at løfte samfundet på – altså 
som en økonomisk ressource. Chris Bobels kritik går ud på, at dette er problema-
tisk, da det ofte leder til, at arbejdet med menstruation bliver et neokolonialistisk 
projekt. Det er ifølge Bobel problematisk, at UNICEF således er med til at repro-
ducere dette narrativ. Bobel efterlyser bl.a. en mere nuanceret tilgang hos MHM-
sektoren m.h.t. piger i Det Globale Syd. Det kan være ved at være mere bevidst om 
den kontekst, der arbejdes i. Dette vil være int i tråd med diversitetsfeminismes 
fokus på kvinders historiske og speci ikke kontekst. Men min analyse viser dog, at 
UNICEF på mange punkter faktisk lever op til dette, da organisationen i sit arbejde 
med menstruation og Det Globale Syd lægger megen vægt på at være nuanceret, 
inkluderende og sensitiv. For UNICEF er det helt essentielt at lytte til de konkrete 
piger og kvinders behov og præferencer samt at forstå den kulturelle og historiske 
kontekst, der arbejdes i, f.eks. i forhold til normer og tabuer. 

Bobels helt store kritikpunkt af MHM-sektoren er imidlertid, at der er for lidt 
fokus på stigmatisering og tabu, mens hygiejne og menstruationsmaterialer får 
for megen opmærksomhed. Hun efterlyser i den forbindelse mere undervisning 
i menstruation og pubertet ikke bare til piger, men også deres netværk og andre 
nøglepersoner gennem det, hun kalder en 360-graders model. Som vist i artiklen 
kan man dog se en udvikling fra UNICEF’s side i retning af et større fokus på at 
modarbejde stigmatisering og tabu. Her er undervisning af både piger og deres 
netværk en central komponent. Den anden halvdel af UNICEF’s arbejde fokuse-
rer på faciliteter og menstruationsmaterialer. Selv om Bobel er meget kritisk over 
for dette, mener UNICEF dog, at det praktiske aspekt af menstruation er en lige 
så vigtig del af arbejdet med MHH. Organisationens tilgang fokuserer mere på at 
skabe tryghed og bevægelsesfrihed for piger og kvinder, end at menstruation skal 
skjules. Samtidig har den heller ikke det store fokus på ’rigtige’ menstruations-
materialer, som Bobel ellers kritiserer MHM-sektoren for. I stedet lægger UNICEF 
vægt på, at piger skal have et frit valg, hvorfor organisationen undlader at frem-
hæve nogle menstruationsmaterialer frem for andre. 
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Gennem undersøgelsen af UNICEFs narrativ og framing bliver det altså tyde-
ligt, at der er nogle problematikker i forhold til organisationens syn på piger og 
skolegang, idet den skriver sig ind i et neokolonialistisk narrativ ved at tilskrive 
sig ideen om piger og kvinder som en økonomisk ressource. Til gengæld er den 
meget opmærksom på den speci ikke kulturelle og historiske kontekst, den ar-
bejder i, hvilket på nogle punkter modarbejder det neokolonialistiske perspektiv. 
Derudover fokuserer UNICEF også på at modarbejde stigmatisering og tabu. Or-
ganisationen mener ikke, at man kan imødekomme udfordringerne ved menstru-
ation, hvis man ikke både italesætter de dermed forbundne praktiske, fysiske, 
kulturelle og sociale udfordringer. UNICEFS forståelse af menstruation og narra-
tivet om MHM er derfor langt mere nuanceret, end Bobels analyse af MHM-sekto-
ren giver indtryk af. Der er altså tale om en betydelig diskrepans mellem Bobels 
kritik og UNICEFs arbejde. I et større perspektiv peger det på vigtigheden af at 
være opmærksom på nuancer og stadige forandringer. Det gælder måske særligt, 
når man arbejder med emner, der ligger inden for vores egen samtid, da de stadig 
er i konstant udvikling, hvorfor det kan være svært at vise det fulde billede. Sam-
tidig er lige præcis kritiske menstruationsstudier et relativt nyt felt, hvorfor der 
er mange huller at fylde ud i forskningen. Her kan vi ved at anlægge et historisk 
perspektiv bidrage til at forsøge bedre at forstå den udvikling, der er i gang, og 
dermed styrke feltet ved at påpege lere nuancer.
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ABSTRACT (EN) 
Periods, Pads, and Empowerment. A Frame-Analysis of UNICEF’s Narratives 
of Menstruation

In recent years, and particularly since 2015, menstruation and the dif iculties as-
sociated with it have gained more attention on the global agenda. UNICEF has 
been one of the key actors in the ield of menstruation and menstrual hygiene ma-
nagement (MHM). Based on Chris Bobel’s critique of the MHM-sector, this article 
examines UNICEFs narrative of menstruation and MHM and discusses the pro-
blems this can lead to, based on an analysis of how UNICEF frames the dif iculties 
associated with menstruation and MHM. The methodology used is Rhys H. Wil-
liams’ frame analysis, within the theoretical framework of diversity feminism. 

In the article, I present Bobel’s criticism in three main points regarding the 
MHM-sector’s narrative and framing of the problems tied to menstruation and 
MHM. Even though some of these problems are also found in UNICEF’s narrati-
ve and framing, I show that they are becoming more nuanced in their views on 
MHM and highly attentive to the speci ic context in which they work. According 
to UNICEF, it is important to include both the practical, physical, social, and cul-
tural issues in the work to improve menstruation experience. Their view is there-
fore shown to be more nuanced than one could expect based on Bobel’ s critique.
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FRA OVERTRO TIL OPLYSNING
  M A R I A Ø S T E R B Y E L L E B Y

To mænd står i et rum. De bærer begge de fornemme, sorte rober, som forbindes 
med den protestantiske kirke, og de smiler bredt. Rummet har int udskårne pa-
neler, og loftet bærer præg af en diskret udsmykning, men selv om rummet er 
med til at understrege scenen som et stateligt sted, så er det hverken interiør el-
ler præstekjoler, som drager beskuerens blik ind i billedet. Derimod fanges ens 
øjne af den hob af djævle og forvredne skabninger, som hænger i luften over de to 
mænd. De virker til at have kurs mod en enorm sigte, som den ene mand holder 
ud fra sig, og som indtager billedets midte. På den store sigte står der skrevet Die 
Sichtung (sigten), og ud fra det lyvende djævelskab sigter manden til venstre or-
dene ”Raseri, melankoli, månesyge [søvngængeri], nonsens, vanvid, kramper, en-
tusiasme, med-syge [forstilt sygdom], faldne syge [epilepsi]”.1 Imens jubler man-
den til højre med begge arme over hovedet i en sejrrig positur.

Manden med den store sigte forestiller den hollandske præst Balthasar Bek-
ker (1634-1698). Han er mest kendt for sit værk De Betoverde Weereld (Den for-
tryllede verden), hvis første oplag udkom i 1691. Værket består af ire bind, hvori 
Bekker gennemgik adskillige europæiske retssager angående trolddom og djæ-
velskab. Bekker var meget skeptisk over for det metafysiskes evne til at påvirke 
den fysiske verden og argumenterede imod ånders, dæmoners og djævlens vir-
kende kraft i verden. I sit jerde bind fra 1693 belyste og latterliggjorde han de 
danske trolddomsprocesser fra Køge i 1608-1612.2 Her blev over 10 kvinder hen-
rettet for trolddom. Sagen blev nedskrevet af Anna Bartskærers, en skadelidt i 
centrum af affæren. Annas beretning blev genfortalt af den danske præst og for-
stander på Herlufsholm, Johan Brunsmand, som udgav bogen Køge Huskors i 1674. 
Heri blev der manet til agtpågivenhed over for Djævelens magt over verden og 
troldfolks ondskab. Køge Huskors blev oversat til latin og læst af Bekker, hvorved 
hans opmærksomhed faldt på Danmark og det danske retssystems håndtering af 
trolddomssager. Bekker var ikke imponeret. Han fremhævede, at Danmark måtte 
være et overtroisk samfund, når man kunne lade sådan en række barbariske sa-
ger inde sted og endda opfordre til at have dem som eksempel til fremtidig brug. 
Brunsmand var så utilfreds med Bekkers kritik, at han selv forfattede et forsvar, 

1 Egen oversættelse af: ”Raserey, Melancholie, Monsucht, Unsinnigkeit, Wahnwitz, Paroxis-
mus, Enthus, Mitzkranckheit, Fallende Sucht.”

2 Balthasar Bekker: Die Bezauberte Welt: Oder, Eine Gründliche Untersuchung Des Allgemeinen 
Aberglaubens, Betreffend, Die Art Und Das Vermögen, Gewalt Und Wirckung Des Satans Und 
Der Bösen Geister Über Den Menschen: Und Was Diese Durch Derselben Krafft Und Gemein-
schafft Thun, 238-44.
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som udkom i 1700.3 Bekkers djævleskeptiske teorier var heller ikke populære an-
dre steder, og han blev afskediget sit embede hos universitet i Halle. Det blev vur-
deret, at hans holdninger lå for tæt på ateisme. Dette til trods for, at Bekker ikke 
benægtede Djævelens eksistens – kun hans magt i den fysiske verden.

AT SKILLE SKIDT FRA KANEL – ELLER DJÆVLE FRA SYGDOMME
Billedet af Bekker, der sigter djævle, akkompagneres af følgende tekst: “Således 
sigter Becker med sin kunst djævlene; alene øger kun løgnens ånd tvivlen.”4

Det er en tekst spækket med dobbeltbetydninger. Sigte hedder dog normalvis 
Sieb på tysk, mens Sichten også kan betyde at få øje på noget. At få i sigte eller at 
sigte bliver derved poetisk blandet sammen, således at teksten også kan betyde, 
at således ser (kun) Bekker sandheden bag ”djævlene”: naturligt fremkomne syg-
domme. 

Selve brugen af den store sigte er også et interessant valg. Det gamle danske 
ord for en sådan sigte er sold, og udtrykket ”at løbe om med sold og sax” henviser 
til en magisk praksis om at vise igen.5 I 1700 advarede den danske biskop Henrik 
Gerner mod den overtroiske brug af sådan noget: 

Eftersom be indes paa adskillige Steder adskillige Superstitioner at gaae i Svang, med 

Signen, Manen og især med Sold og Sax, at løbe om for det, som kan være bortstaalet, 

hvorudover det ofte skal falde paa den uskyldige, saa Satan derudi har sit Værk; saa 

advares alle og enhver, at de entholde sig fra saadant Gøgleri.6

At Bekker er fremstillet med netop en sold til at bekæmpe overtro er både et 
stærkt billede, men også et meget humoristisk valg og aspekt. Lügen-geist (løg-
nens ånd eller lyveånd) er også et interessant ordvalg. Det kan både dække over 
en intention om bevidst at lyve og manipulere folk samt være en underfundig re-
ference til Satan, der også kaldes Løgnens Fader. Slutteligt kan geist også være en 
reference til hovedemnet i Bekkers bog – ånder og det metafysiske. 

3 Brunsmand skrev blandt andet: ”Mand nyder icke lenger Fred, end ens Nabo vil, pleyer 
mand at sige, og mand kan fast intet giøre, ihvad Flid og Troskab mand der paa anvender, at 
jo nogen vil hacke der paa og det ilde annamme og udtolcke. Hvilcket jeg og har fornummen 
i den Sag, det Skrift, Kiøge Huus-Kaars angaaende, som jeg for meere end en snees Aars Tid 
siden, med ald Redelighed og Troskab, til Trycken lod udgaa, og vende ald den Flid der paa, 
som jeg vidste der paa anvendis burde. Og maa dog siden fornemme, at samme Skrift, er af 
adskillige heel ilde optagen: I det nogle har villet uddrage vrange Paafølger der af, og til der-
is egen og andris værste, i en anden Meening det udtolcke, end som det skrefvet var. Andre 
tvert imod, har villet det aldelis undertrycke, og det ilde paatale i værste Maade...”. Fra Den 
Nordiske Verden, 221.

4 Egen oversættelse af: ”So sichtet Becker zwar nach seiner Kunst die Teufel; Allein, der Lü-
gen-geist vermehret nur den Zweifel.“

5 Praksissen kaldes også Coscinomancy og kan spores tilbage til det antikke Grækenland. 
6 Vilhelm Bang: ”Uddrag Af Biskop Henrik Gerners Synodalmonita”, 139.
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KURIØSE SAMTALER I DE DØDES RIGE
Billedet indes tit med to forskellige titler og årstal. Ofte krediteres det som 
Balthasar Bekker and another man (Christian Thomasius?) sieve diseases from dev-
ils. Engraving, ca. 1695.7 Andre steder hedder det: Balthasar Bekker and Christian 
Scriver sieve diseases from devils. Engraving, 1731.8

Sidstnævnte er det korrekte årstal og navn. Bekkers kompagnon på billedet er 
den tyske præst Christian Scriver (1629-1693). Trykket stammer fra et af de mo-
raliserende skrifter, som var populære i Tyskland i starten af det 18. århundrede, 
trykt i Leipzig i 1731, og bærer den mundrette titel: Kuriøse samtaler i de dødes 
rige mellem den kendte forfatter af Den fortryllede verden og tidligere prædikant i 
Holland Balthasar Beckern, der næsten troede lidt på Djævelen; Og mellem Christian 
Scrivern, den berømte teolog i hele Tyskland, der bragte en mand ret, indgik en så-
dan pagt med Djævelen; Ud over deres livsbeskrivelser af alle former for mindevær-
dige ting ... behandles spørgsmålet: Er der mennesker, der har indgået en pagt med 
Djævelen? Og hvad der ellers venter.9

Bogen er udformet som en samtale i dødsriget imellem de to mænd, og dette 
værk bestod af to dele. I første del optræder et andet tryk af Bekker og Scriver. 
Dette adskiller sig markant fra det med sigten. Her er Bekker iført et bind for øj-
nene, og siger: Jeg ser ingen Djævel.10 Men omkring ham er både Satan som den 
brølende løve, hængende bevinget i luften med horn og klove, men også som en 
velklædt herre med (diabolske) kyllingeben, der næsten gemmes i skyggen fra 
Christian Scriver. Teksten til dette tryk, som vel at mærke optræder først i bogen, 
lyder: ”Du ser ikke djævelen, fordi han blænder dig, derfor har du også gjort så 
meget indsigelse mod det, alligevel hævdes djævelens magt med rette: Fordi det 
kom dertil: at du ikke længere tror på ham.”11

Dette første tryk sætter således scenen for den teologiske diskussion imellem 
Bekker og Scriver, og trykket af Bekker med sigten og den jublende Scriver bli-
ver dermed konklusionen på et propagandaskrift tiltænkt at lede befolkningens 

7 https://www.europeana.eu/et/item/9200579/dfyswkjm. 
Thomasius er ellers et oplagt bud, idet hans teorier ligesom Bekkers bevægede sig inden for 
cartesianismen.

8 https://wellcomecollection.org/works/mj7pcwn6? bclid=IwAR382RyQtMmbXXR6GYvCTs
vX20SRkoJy1e8gjCdoqW1EYZqprQHpgUv9x5k. 

9 Egen oversættelse af: Curieuse Gespräche Im Reiche derer Todten Zwischen Dem bekadnten 
Auctore der bezauberten Welt, und ehemaligen Prediger in Holland Balthasar Beckern, Der bey 
nahe wenig vom Teufel geglaubet; Und zwischen dem in gantz Teutschland berühmten Theolo-
go Christian Scrivern, Der einen Menschen zurecht gebracht, so einen Pact mit dem Teufel ge-
macht; Darinnen nebst ihren Lebens Beschreibungen von allerhand denckwürdigen Sachen ... 
von der Frage gehandelt wird: Ob es Menschen gebe, die einen Pact mit dem Teufel gemachet 
hätten? Und was dieser sonst anhängig.

10 Egen oversættelse af: ”Ich sehe keinen Teufel.”
11 Egen oversættelse af: ”Du siehst dem Teufel nicht indem er dich verblendet, Drumb hast du 

auch so viel desshalben eingewendet, Doch wird dess Teufels Macht mit Recht dar aus be-
haupt: Weil ers dahin gebracht: dass man ihn nicht mehr glaubt.”
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tanker væk fra overtro og henimod oplysning. Det viser den sejrende Bekker, der 
ikke er blind for Djævelens magt, som første tryk ellers præsenterede. Derimod 
skiller han med åbne øjne overtroens påståede åndelige troldtøj og djævelskab 
fra fysiske sygdomme såsom melankoli og epilepsi som årsagsforklaring i tråd 
med cartesianismen. De teorier, som havde fået Bekker afskediget fra Halle, var 
på få årtier blevet en del af den of icielt vedtagne oplysningsmoral, som man for-
søgte at præge befolkningen til. Trykket skildrer dermed også den proces, som 
foregik overalt i Europa i løbet af 1700-tallet, hvor trolddomsprocessernes djæv-
letro kort fortalt gik af mode. 
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Karl Peder Pedersen:
Poul og kærligheden – En kontrærseksuels bekendelser
Gads Forlag 2021.

I seksualitetshistoriske forskerkredse har der i de seneste årtier eksisteret bred 
enighed om at betragte den homoseksuelle som en social igur, der først op-
stod i 1800-tallets sidste halvdel. Betragtningen føres ofte tilbage til den fran-
ske idéhistoriker Michel Foucault og hans bog Viljen til viden fra 1976, der på 
polemisk vis daterede den homoseksuelles fødsel til 1870 og udgivelsen af den 
berlinske psykiater Carl F.O. Westphals ind lydelsesrige artikel ”Den kontrære 
Seksualfornemmelse”.1 Siden da har idéen om den homoseksuelle igurs eksklu-
sive tilhørsforhold til den moderne æra påvirket adskillige seksualitetshistorike-
re.2 Det gælder også i Danmark, hvor humanistiske forskere siden slutningen af 
1980’erne har kastet lys over forskellige aspekter ved 1800-, 1900- og 2000-tal-
lets danske homoseksualitetshistorie.3 

1 Foucault: Viljen til viden, 52-53. Foucaults datering af Westphals artikel er i øvrigt ukor-
rekt, idet artiklen udkom i 1869. Ud over Foucault var der lere andre humanistiske forske-
re, som begyndte at historisere den homoseksuelle igur i 1960’erne og 1970’erne, se f.eks. 
McIntosh: ”The Homosexual Role”; Weeks: Coming Out.

2 F.eks. Greenberg: The Construction of Homosexuality: Halperin: One Hundred Years of Homo-
sexuality.

3 F.eks. Bech: Når mænd mødes; Bissenbakker: Begreb om begær; Bønnelycke: ”’De uappetit-
ligste fyre’”; Heede: Herman Bang; Heede: Hjertebrødre; Edelberg: Storbyen trækker; Lützen: 
Hvad hjertet begærer; Nebeling Petersen: Somewhere, over the Rainbow; Nyegaard: Perverse 
forbrydere og gode borgere; von Rosen: Månens kulør; von Rosen: ”Denmark 1866-1976”; Ro-
senbeck: Kvindekøn; Rydström: Odd Couples; Shield: Immigrants in the Sexual Revolution.
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Selvom dansk homoseksualitetshistorie i dag udgør et solidt forskningsfelt, 
er der fortsat rig mulighed for at undersøge nye områder og genstandsfelter. Det 
viser forhenværende arkivar, dr.phil. Karl Peder Pedersen med sin bog Poul og 
kærligheden – En kontrærseksuels bekendelser. Bogen bidrager til dansk homosek-
sualitetshistorie ved at anvende en hidtil ubrugt analytisk tilgang, nemlig den 
historiske biogra i. Desuden kaster bogen lys over den relativt ukendte Poul G. 
Andræ (1843-1928), der i midten af 1800-tallet voksede op i Københavns inere 
kredse som søn af statsminister Carl G. Andræ (1812-1893). I 1868 blev Poul An-
dræ cand.jur. med topkarakterer ved Københavns Universitet, hvorefter han ik 
stillinger som embedsmand i indenrigs- og inansministeriet for til sidst at ende 
som amtsforvalter i Skanderborg i 1889-1894. Takket være en betydelig person-
lig formue trak Andræ sig fra amtsforvalterstillingen som 50-årig. Herefter le-
vede han i København som historisk interesseret forfatter, fra 1912 med titel af 
etatsråd.

Det er ikke Andræs prominente familiebaggrund og embedsmandskarriere, 
der optager Pedersen. Derimod fokuserer han på det forhold, at Andræ var tiltruk-
ket af andre mænd, især grove arbejderklassemænd, og altså var kontrærseksuel, 
hvis man skal anvende statsministersønnens egen Westphal-inspirerede måde at 
de inere sit erotiske følelsesliv. Desuden havde Andræ masochistiske lyster. Det 
gør Andræ interessant, fordi hans liv udfoldede sig midt i det, man kan kalde for 
homoseksualitetens barndomsår. Det vil groft sagt sige perioden fra 1860’erne 
og frem til 1930’erne, hvor gamle forståelser af sex og erotik mellem personer af 
samme køn som syndig sodomi og strafværdig sædelighedsforbrydelse gradvist 
blev udfordret af nye lægevidenskabelige tanker om kontrær seksualfornemmel-
se, kønslig inversion og homoseksualitet, med dertilhørende sociale identiteter 
og sygeliggørelse.4

De seksualitetshistoriske forandringsprocesser formede Andræs liv på lere 
måder og kan i dag studeres i de unikke og hidtil uudforskede personlige papi-
rer, som han efterlod ved sin død. Papirerne består bl.a. af Andræs dagbøger, der 
går tilbage til barndommen, og hans brevkorrespondancer med familie og ven-
ner. I dag indes Andræs papirer på Rigsarkivet, hvor Pedersen har fundet dem og 
gjort dem til genstand for en lødig, genstandssensitiv undersøgelse. Desuden har 
Pedersen brugt sit omfattende arkivkendskab til at inddrage andet relevant kil-
demateriale såsom kirkebøger, folketællinger og skiftemateriale. Med materialet 
tegner Pedersen et righoldigt billede af Andræs erotiske følelsesliv, hans intime 
forhold til andre mænd og af det samfund, der satte rammerne for hans tilblivelse 
som det, man efterfølgende ville kalde for en homoseksuel mand.

4 Edelberg: Storbyen trækker, 60-62; von Rosen: Månens kulør, 531-539.
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FOUCAULDIANSKE DIALOGER
Pedersens biogra i er skrevet til et bredt publikum: levende, forståelig og veldis-
poneret. Det betyder også, at især teoretiske perspektiver og metodiske overve-
jelser er udeladt.5 At Pedersens biogra i er skrevet uden synlige teoretiske per-
spektiver gør den dog ikke teoretisk uinteressant. Det vil jeg gerne synliggøre 
ved at bringe biogra ien i eksplicit dialog med Foucaults seksualitetshistorie, Vil-
jen til viden. Herved håber jeg at fremhæve nogle af de kvaliteter, som biogra ien i 
mine øjne besidder, og at italesætte enkelte perspektiver, som kunne være udfol-
det mere i den foreliggende tekst.

Læser man Pedersens biogra i gennem Foucaults seksualitetshistorie, virker 
det oplagt at se den som en bekræftelse af idéhistorikerens berømte opgør med 
den såkaldte repressionshypotese. Ifølge Foucault var 1800- og 1900-tallets mo-
derne samfund ikke primært seksuelt undertrykkende. Derimod var samfunde-
ne kendetegnet ved en konstant ny igenhed og aldrig ophørende snakkesalighed 
omkring det seksuelle, hvilket førte til, at seksualitet som sådan blev installeret i 
dem.6 Netop videbegærligheden og den konstante italesættelse løber som en rød 
tråd gennem Pedersens biogra i. Ikke bare bekendte Andræ livet igennem sine in-
derste seksuelle tanker og oplevelser til sin dagbog, der fungerede som en slags 
skriftefader.7 Han diskuterede også åbent sin seksualitet med familiemedlemmer, 
venner og lere prominente personligheder. F.eks. lykkedes det Andræ at få en 
personlig konsultation hos den berømte østrigske psykiater Richard von Krafft-
Ebing i Wien i 1892, ligesom han i skriftlige erklæringer orienterede både davæ-
rende statsminister J.B.S. Estrup og selveste kong Christian 9. om sin seksuelle 
konstitution.8 Desuden var Andræ konstant genstand for andres nysgerrige slad-
der og spørgsmål, når han bevægede sig uden for hjemmets ire vægge.9 På den 
måde fremstår Andræ ikke som en mand, der levede i en sexundertrykkende, vic-
toriansk tidsalder. Tværtimod brugte både han og omgivelserne enorme kræfter 
på at komme til klarhed omkring mandens lystfølelser og kønsliv. I et foucauldi-
ansk perspektiv bidrog disse kraftanstrengelser både til seksualitetens installa-
tion i Andræ som person og i det fremvoksende moderne samfund mere generelt.

Det fører dialogen videre til Foucaults idé om den moderne seksualitets-
installation som en såkaldt scientia sexualis. Ifølge Foucault hang seksualite-
tens historiske installation i 1800-tallets moderne samfund tæt sammen med 
opblomstringen af den sekulære lægevidenskab, idet seksualitet her blev gen-
stand for performativ videnskabelig analyse, individuel overvågning og beken-

5 Dog rummer bogen enkelte historiogra iske perspektiver til seksualitetshistoriske studier 
fra ind- og udland.

6 Foucault: Viljen til viden, 26-45.
7 Pedersen: Poul og kærligheden, 38.
8 Ibid., 142-143; 163-166; 191-192.
9 Ibid., 65-66, 73, 136-137.
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delse, samt massiv sandhedsproduktion.10 I forhold til den teoretiske tanke kan 
Pedersens biogra i læses som en mere kritisk samtalepartner. På den ene side 
understreger biogra ien, at lægevidenskaben var en vigtig aktør i Andræs liv. Ud 
over Krafft-Ebing opsøgte han adskillige danske psykiatere, ligesom han benyt-
tede den lægefaglige term kontrærseksuel som sin foretrukne selvbetegnelse.11 
På den anden side viser biogra ien, at andre diskurser og aktører end de rent læ-
gevidenskabelige var centrale komponenter i Andræs forsøg på at forstå og de i-
nere sit begær. Især antikkens lovprisninger af erotiske forhold mellem mænd, 
som Andræ blev bekendt med gennem sin ine skoleuddannelse, spillede en vig-
tig rolle. I dagbogen beskrev Andræ lere gange sine forelskelser med det græ-
ske begreb τα παιδικα (ta paidika eller ”elskede dreng”), ligesom han brugte det 
græske tegn π som en kode for pæderasti (dvs. mænds seksuelle forhold til yngre 
kønsfæller).12 Desuden oplevede han selv resterne af antikkens afslappede for-
hold til sex mellem mænd på lere rejser til Italien, bl.a. med sin familie i 1871-
1872.13 Ved at fremhæve disse videnskabseksterne diskurser og modeller for sex 
og erotik mellem mænd komplicerer Pedersens biogra i indirekte Foucaults idé 
om den moderne seksualitet som en ren scientia sexualis.

Endelig kan Pedersens biogra i bringes i dialog med Foucaults idé om den mo-
derne seksualitetsinstallation som et biopolitisk magtredskab, der fungerer ved at 
subjektivere mennesker som seksuelle væsner. Som Foucault påpegede, indebæ-
rer seksuel subjektivering i de moderne samfund dels, at subjektet får eksistens 
gennem modernitetens seksualitetskategorier, såsom homo- og heteroseksuel, 
dels at subjektet kommer til syne som en aktør med mulighed for at øve modstand 
mod kategoriernes heteronormative verdensordning.14 Den dobbelttydighed kan 
også læses ind i Pedersens biogra i. Biogra ien demonstrerer for det første, hvor-
dan Andræ blev et proto-homoseksuelt subjekt ved konstant at relatere sig selv 
til sin samtids fremvoksende seksualitetskategorier, såsom kontrærseksuel, ma-
sochist, homoseksuel, heteroseksuel o.l. For det andet viser biogra ien, hvordan 
denne subjektiveringsproces gav grobund for modstand mod samfundets homo-
fobi og forsøg på at begrænse sex og erotik mellem mænd. F.eks. kan Andræ ses 
som en historisk tidlig homoseksuel aktivist, idet han allerede i 1892 udgav en 
oplysende artikel om homoseksualitet i det fornemme tidsskrift Bibliothek for Læ-
ger. I artiklen argumenterede Andræ for, at homoseksualitet i reglen var medfødt, 
og at homoseksuelle mænd ikke udgjorde en trussel mod ungdommen.15 Desuden 

10 Foucault: Viljen til viden, 64-77.
11 Pedersen: Poul og kærligheden, 76-79; 101-102, 137-139, 182.
12 Ibid., 41. Bemærk, at antikkens rolle som positivt referencepunkt for mange af datidens ho-

moseksuelle også er blevet bemærket af andre seksualitetshistorikere, se f.eks. Dowling: 
Hellenism and Homosexuality in Victorian Oxford; Weeks: Coming Out.  

13 Pedersen: Poul og kærligheden, 56-58.
14 Foucault: Viljen til viden, 97-108.
15 Pedersen: Poul og kærligheden, 176-181.
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viste modstanden sig i Andræs op indsomme måder at komme i kontakt med an-
dre mænd på. Bl.a. lanerede han lere gange diskret ved rytterstatuen på Kon-
gens Nytorv og inviterede spændende mandlige bekendtskaber på dagsud lugter 
til Sverige. Det gjorde han, fordi svensk politi som regel ikke retsforfulgte køns-
forhold mellem danske mænd, men nøjedes med at eskortere pågrebne nabofolk 
ud af landet.16 På den måde viser Pedersens biografi også, at Andræs liv var fuld 
af modstandskampe og forsøg på at inde øjeblikke af lykke og nydelse med andre 
mænd. Det perspektiv falder int i tråd med Foucaults tanker om den seksuelle 
subjektiverings indbyggede dobbelttydighed. 

FAMILIESKABET?
I forlængelse af ovenstående dialoger kan man overveje, om Pedersens biogra i 
kunne have rejst andre kritiske modspil til Foucault ved at udfolde visse tematik-
ker mere. Her tænker jeg især på Andræs forhold til sine forældre og sin bror. Det 
fremgår tydeligt, at Andræ var meget bevidst om sin fornemme baggrund og vig-
tigheden af at bevare familiens ære. Det rejser en række spørgsmål, som kun be-
røres delvist i biogra ien. For eksempel hører man ikke meget om, hvad forældre-
ne og broren vidste og mente om Poul Andræs seksualitet? Var der visse grænser 
eller præmisser for deres opbakning til Andræs livsstil og aktivisme, såsom øn-
sker om diskretion og tilbageholdenhed? Eller støttede de ham ubetinget? Det er 
muligt, at en besvarelse af disse familieorienterede spørgsmål ligger uden for bo-
gens biogra iske grene, men en større udforskning af dem kunne have bidraget 
med interessante perspektiver på de rammer, der de inerede Andræs liv og mu-
ligheder. Desuden kunne udforskningen indirekte have bidraget med interessan-
te teoretiske modspil til Foucault, fordi han heller ikke interesserede sig meget 
for familiens rolle i den moderne seksualitetsinstallation.17 

Det ændrer dog ikke på, at Pedersen har skrevet en glimrende og perspektiv-
rig biogra i, som bestemt fortjener at blive læst af alle med interesse i dansk ho-
moseksualitetshistorie.

16 Ibid., 72-76, 95-97. Pedersens beskrivelser af adfærdsmønstre i Københavns proto-homo-
seksuelle subkultur i 1800-tallets sidste halvdel kan også ses som et vigtigt bidrag til eksi-
sterende kortlægninger af sådanne subkulturer i ind- og i udland, se f.eks. Chauncey: Gay 
New York; Cook: London and the Culture of Homosexuality; von Rosen: Månens kulør; Söder-
ström (red.): Sympatiens hemlighetsfulla makt.

17 Herved kunne biogra ien også have skrevet sig tydeligere ind i de seneste årtiers forsk-
ningsmæssige fokus på queer familieliv i et historisk perspektiv, se f.eks. Cook: Queer Do-
mesticities; Murray: Not in This Familly.
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debattema
En danmarkshistorie

SYMPOSIUM OM 
EN DANMARKSHISTORIE

Historieskrivning har altid også været en slagmark af skiftende udlægninger, re-
levanskriterier, periodiseringer og geogra iske kriterier. Det gælder ikke mindst 
den historieskrivning om nationalstater, som opstod og blev selvfølgeliggjort 
som fagligt udgangspunkt i takt med fagets professionalisering i 1800-tallet. Den 
nationale historieskrivning har længe været omdiskuteret og er lere gange søgt 
begravet under nye kritiske eller kosmopolitiske indsigter, ikke mindst blandt 
faghistorikerne selv. I dansk sammenhæng påberåbes Søren Mørchs Den sidste 
danmarkshistorie fra 1996 hyppigt som et af de tydeligste tegn på den kritiske 
tendens, der handler lige så meget om den verden, vi lever i, som om den fortid, 
historikerne skriver om.

Og dog er strømmen af nationalt forankret historieskrivning ikke standset. 
Snarere er den taget til – med skiftende grader af fornyelse. Hvis vi blot ser på de 
nyere bidrag, som historikere i forskerstillinger har medvirket til, er landskabet 
tætbefolket: Aarhus Universitetsforlags bogserie 100 danmarkshistorier har siden 
2017 ladet speci ikke begivenheder kaste lys over enkelte temaer i dansk historie 
og dens placering i en større verden, så Septemberforliget i 1899 bliver omdrej-
ningspunkt for en længere arbejdsmarkedshistorie, The Beatles’ eneste danske 
koncert i K.B. Hallen 4. juni 1964 giver anledning til en gennemgang af nyere po-
pulærkultur osv. Ligeledes i 2017 udkom fembindsværket Danmark og kolonier-
ne – en grundigere historie om et andet Danmark end det, man plejer at tale om. 
Andre nyere danmarkshistorier er mere traditionelle, kronologisk fremadskri-
dende fortællinger uden de store eksplicitte problematiseringer af præmisserne. 
Næsten samtidig med kolonihistorien udkom således ikke mindst Historien om 
Danmark i to store bind, knyttet til DR’s populære tv-serie med samme titel. To år 
senere udgav Gads Forlag i ét bind Danmarkshistorien med bidrag fra historikere 
ansat ved Københavns Universitet.
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Sideløbende arbejdede historikere ved Aarhus Universitet på et frit tilgænge-
ligt, web-baseret læringssystem, først og fremmest henvendt til undervisning af 
egne studerende, men også til en bredere offentlighed af historieinteresserede 
(https://danmarkshistorien.dk/ooc/). Her blev lærebogsteksten ledsaget af kor-
te undervisningsvideoer og andet materiale, i vidt omfang i tilknytning til den 
ligeledes Aarhus-baserede og meget benyttede portal danmarkshistorien.dk. 
Som undervisningsressource skulle denne nye fremstilling a løse Steen Busck og 
Henning Poulsen (red.): Danmarks historie i grundtræk (Aarhus Universitetsfor-
lag 2000).

I 2021 udkom den aarhusianske lærebogstekst så i traditionel papirbogsform 
på Aarhus Universitetsforlag under titlen En danmarkshistorie. Den har påkaldt 
sig en del interesse – også ud over de få dagbladsanmeldelser, som var præget af 
helt igennem forudsigelige politiske holdninger. Papirudgaven sælger i skrivende 
stund pænt, også selv om det langtfra er nogen hemmelighed, at teksten er gratis 
tilgængelig på nettet, og en engelsk udgave af bogen er undervejs. Rygterne om 
både papirbogens og den nationale historieskrivnings død er efter alt at dømme 
stærkt overdrevne.

Frem for at bringe konventionelle anmeldelser af alle disse bøger vil vi i Temp 
gerne benytte den seneste udgivelse som anledning til en fagudviklende diskussi-
on af den nationale historieskrivnings status, muligheder og begrænsninger. Der-
for har vi i samarbejde med Forskningsprogram for Historie ved Aarhus Universi-
tet bedt en gruppe kyndige fagfæller uden for udgiverkredsen om i korte, skarpe 
indlæg at kommentere, diskutere, kontekstualisere, perspektivere eller på anden 
vis kommentere aspekter af bogen efter eget valg. Det førte mange relevante be-
tragtninger med sig, i første omgang til et seminar på Aarhus Universitet i maj 
2021 – og hermed også i bearbejdet form til Temp. Ikke for at sætte punktum for 
noget som helst, men for at anspore til yderligere re leksion.

BE R T E L N YG A A R D O G JOH A N H E I NS E N

DE B AT  O G A N M E L DE L S E S R E DA K T ØR E R ,  T EMP



NATIONALHISTORIA 
WIE ES EIGENTLICH GEWESEN

  H A R A L D G US TA F S S ON

Århushistorikernas nya Danmarkshistoria är en tilltalande, välskriven, välpro-
ducerad och vacker produkt som jag är glad att jag har fått möjlighet att läsa och 
ta del av på nätet. Det begränsade utrymmet för min kommentar tvingar mig 
emellertid att genast lämna lovorden och ägna mig åt några centrala punkter där 
jag ställer mig kritiskt frågande.

Som historiker möter man ibland frågor som ”Varför har ni inte berättat om 
det här förut?” eller ”Varför har det här dolts för oss?” Jag tror många förestäl-
ler sig historia som något som ” inns”, det är bara att hämta fram det. Det är som 
om historien vore ett Ikea-lager där färdiga paket ligger på hyllor; ett heter ”Dan-
marks historia” och kan hämtas på hylla A 0506. 

Vi historiker ser nog verksamheten snarare som en snickarverkstad, där vi 
arbetar hantverksmässigt. Historien består inte av färdiga möbler som bara kan 
hämtas fram, vi måste ställa frågor till det för lutna, uppsöka det vi kan använda 
som källor, använda oss av teorier och metoder, debattera med varandra om olika 
tolkningar, och det vi kommer fram till är ändå bara preliminära konstruktioner; 
en möbel som fungerar tills någon annan visar sig bättre. 

Utifrån ett sådant betraktelsesätt, som jag tror är tämligen okontroversiellt i 
den akademiska historikermiljön, vill jag diskutera två besläktade frågor som En 
Danmarkshistorie aktualiserar. För det första, vad är det för etikett vi sätter på 
paketet som lämnar snickarverkstaden; vad innebär det att kalla det ”Danmarks 
historia”? Och för det andra, hur mycket av verkstadsarbetet ska synas i den fär-
diga produkten – hur kan man hantera alla diskussioner som ligger till grund för 
att vi valt att göra möbeln just på det här sättet?

Jag ska medge att min första tanke när jag gjordes uppmärksam på boken och 
inbjöds att kommentera den var: ”Ännu en Danmarkshistoria!” Det har inte va-
rit någon påtaglig brist på sådana de senaste decennierna, varken enbands eller 
i större format, varken allmänna eller utifrån något speciellt tema. Till det kan 
läggas den enorma uppmärksamhet dansk historia får i den danska populärkul-
turen, t.ex. med alla serier på TV. Och århushistorikerna gav ut en vetenskaplig 
översikt i ett band så sent som för cirka 20 år sedan.  

Min viktigaste fråga är dock inte om det är motiverat med ytterligare en Dan-
markshistoria – en fråga som absolut borde ställas – utan vad det ligger i att skri-
va nationell historia i vår tid och hur man kan göra det. En gång var det självklart 
att det var  historikernas viktigaste uppgift att berätta den nationella historien, 
d.v.s. ge den existerande staten och dess folk en lång kontinuitet bakåt. På många 
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håll står historieskrivningen fortfarande i de politiskt motiverade myternas 
tjänst; Eric Hobsbawm påpekade en gång att ”det ser bättre ut med ’Pakistans 
tvåtusenåriga historia’ än det korrektare ’Pakistans femtioåriga historia’”. Så är 
det ju inte längre i våra länder. Tvärtom har det som kallats metodologisk natio-
nalism varit under stark kritik på senare år. Hur har våra författare hanterat det 
här problemkomplexet?

Redaktörerna säger i det inledande samtalet till onlineversionen att natio-
nalstaten de senaste decennierna har kommit tillbaka, den är aktuell som aldrig 
förr, och jag antar att man syftar på sådant som högernationalistiska strömning-
ar, protektionism och vaccinnationalism. Det är en träffande iakttagelse. Därför, 
hävdar de, är det motiverat att också skriva nationalstatens historia.

Som ovan nämnts har det emellertid gjorts många gånger; det är snarast så 
att de många Danmarkshistorierna under senare år är en del av nationalstatens 
återkomst. Frågan är om det inte är väsentligare i vår tid att visa att ”Danmarks-
historien” inte är ett färdigt paket, utan ett bland andra tänkbara teman att skri-
va och forska om. Man kan välja att sätta enheter i centrum som är större eller 
mindre än staten, Jylland eller Norden t.ex. Men det görs sällan, just den statliga 
nivån suger gärna upp allt intresse, och nya verk med den avgränsningen förstär-
ker nationalstatens förmenta naturlighet. Det har i vår tid en politisk laddning att 
skriva nationell historia, vare sig vi vill det eller inte. 

Nu kan man ju säga att ett danskt statligt universitet har till plikt att under-
visa om dansk historia och att avgränsningen därmed är given. Men jag tycker 
man kan fråga sig om den inte i alla fall bör diskuteras tydligt i texten, om inte en 
problematisering av den nationella historien hör till en nationell historia i vår tid. 
När fokus nu ställs på, som det heter i förordet, ”den politiske enhed Danmark”, 
ges bilden av en lång historisk kontinuitet, av att Svend Estridsen och Mette Fre-
deriksen har härskat över i någon mening samma enhet. Ett sätt att problemati-
sera hade kunnat vara att lyfta fram diskontinuiteten mellan olika statsbildning-
ar som omfattat det nuvarande Danmark. Man kunde i varje fall diskutera frågan 
om kontinuitet eller diskontinuitet mellan t.ex. ett högmedeltida kungadöme, ett 
senmedeltida försök till treriksunion, den tidigmoderna konglomeratstaten Dan-
mark-Norge-Slesvig-Holstein, etc., kanske ta upp olika ståndpunkter i forskning-
en kring dessa frågor. Forskningsdiskussioner kan vara ytterligare ett sätt att 
problematisera den nationella historien.

Men forskningsdiskussioner saknas totalt i boken. Det är den färdiga produk-
ten som visas upp, inte olik de läckra bilderna på Ikeas hemsida; vi ser inget av 
arbetet i snickarverkstaden, det är historia ”wie es eigentlich gewesen”. Enstaka 
gånger kan det nämnas att ”ældre historieskrivning” har haft en annan tolkning, 
men den nya presenteras som den rätta, utan vidare diskussion. Någon gång he-
ter det att ”en tolkning kunde være” den-och-den. Men dessa antydningar kan 
räknas på ena handens ingrar. Ingen historiker nämns, så vitt jag sett, vid namn 
(utom Saxo). 
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Vi får inte veta vilka de klassiska stridsfrågorna, som tolkningen av enväldet 
eller landboreformerna, har varit och vi får heller inte veta någonting om vilka 
viktiga förskjutningar som har skett i forskningsintresse och infallsvinklar un-
der senare år. Särskilt det senare är allvarligt, eftersom en universitetshandbok 
bör spegla den aktuella forskningen. För att ta några exempel, syns den kultu-
rella vändningen bara läckvis och implicit. I vissa avsnitt verkar ”kultur” ha sin 
gamla betydelse av ”åndsliv”, medan några andra kapitel har ett brett kulturper-
spektiv. Genusperspektivens stora inspiration för forskningen de senaste decen-
nierna syns varken explicit eller implicit – mestadels framstår danskarna som ett 
könslöst kollektiv. Det är inte bara bristen på kvinnliga aktörer – som är påfallan-
de – som känns förlegad, utan framför allt att inte både kvinnors och mäns olika 
villkor genomgående problematiseras.

Eftersom den här tilltalande produkten har förutsättningar att spridas utan-
för det akademiska, är det synd att man inte tagit chansen att leverera historisk 
populärvetenskap, utan i stället, som så ofta, skrivit populär historia. Med det 
menar jag att när man populariserar t.ex. arkeologi eller naturvetenskap försöker 
man ofta skildra, i förenklade termer, själva forskningsprocessen, medan detta i 
regel saknas när historia ska berättas för bredare grupper. Det är inte konstigt att 
allmänheten då ofta får det som jag ovan liknat vid en Ikealager-idé om historia.

En invändning är säkert att det för studenterna förstås tillkommer forsk-
ningsdiskussioner i undervisningen (även om det faktiskt inte syns i författarnas 
föreläsningar i onlineversionen). Men även för studenter har en lärobok ett bety-
dande signalvärde. Man kan i en översikt förstås inte på alla punkter diskutera 
vad man bygger på, men vad jag skulle se som ett minimikrav på en universitets-
handbok är att det ges korta diskussioner av forskningsläget på utvalda punkter, 
kanske ett par-tre per kapitel. Man kunde ha olika kriterier; en del teman kun-
de väljas utifrån problem där intressanta forskningskontroverser låter sig skild-
ras pedagogiskt, andra kunde vara några klassiska problem som man fortfaran-
de menar har relevans, åter andra kunde röra nya frågor där historievetenskapen 
rör sig framåt. Studenterna borde få känna något av forskningens puls.

För att kort sammanfatta det jag har velat säga: Historien är inte ett Ikea-la-
ger utan en snickarverkstad, och jag tycker det bör ställas under diskussion om 
vi inte i någon mån borde bjuda in kunderna i verkstaden för att visa våra verk-
tyg och handgrepp, våra diskussioner om hur vi gör, och också visa vilka möbler 
vi alls väljer att göra, och varför just de.

H A R A L D G US TA F S S ON
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HISTORIEN OM 
DET HALVE DANMARK

  P OU L DU E DA H L

Det sker i tide og, ja, for de leste historikere vel snarere i utide, at udgravninger i 
arkivalske kulturlag får nyhedshungrende journalister til at gentage en af medie-
historiens mest fortærskede overskrifter: Historien skal skrives om! Knapt har 
man sat sig til tasterne for at indhente det forsømte, før det igen vælder frem med 
afgørende gammelt. Det kan muligvis forklare de jævnlige opdateringer af dan-
markshistorien.

Arbejdet kan under alle omstændigheder gribes an på et utal af måder. For-
fatterne kan fokusere på Danmark set fra oven, Danmark set fra neden, Danmark 
set fra Slotsholmen, Danmark set fra periferien og Danmark set fra … you name it!

En danmarkshistorie – endnu en fra Aarhus Universitetsforlag – bringer da 
også nyskabelser, bevares, og dem vender jeg tilbage til, men forfatterne har først 
og fremmest indrettet værket efter studieordningen for historieuddannelsen på 
Aarhus Universitet. Derfor tager den udgangspunkt i genrens klassiske model: 
danmarkshistorien som skabelsesberetning.

Den slags fortæller om landets alder og tilblivelse gennem krige og grænse-
sætning og om dannelsen af fælles kultur, sprog og værdier, og hvad der nu ellers 
gør det muligt at orientere sig i tilværelsen og skabe identitetsfølelse og sammen-
hængskraft. Alt det som legitimerer nationalstaten og gør dens indbyggere villige 
til at betale skat og aftjene værnepligt i stedet for at vende sig imod den.

Værket fortæller også om begivenheder, som er væsentlige at huske på, hvis 
man vil forstå det samfund, der blev resultatet. Alt det som forklarer nutiden og 
peger fremad: skabelsen af demokratiet og velfærdsstaten – og populærkulturen 
og forholdet til EU – og hvad der ellers bidrager med følelsen af, at der er en me-
ning og en retning i tilværelsen. En sti betrådt af kanoniserede navne og i hvis 
fodspor man bør følge. Det går der 440 sider med. Resten er røget i glemmebogen 
sammen med historiens øvrige arsenal af fraklip, andenpladser og blindgyder, og 
tanker som aldrig blev realiseret, eksperimenter som gik galt og ideologier som 
ingen længere abonnerer på – men som viser menneskelivet i al sin mangfoldig-
hed.

Skabelsesberetningen er et bevidst valg – og i betragtning af målgruppen et 
korrekt valg. 

DET HALVE KONGERIGE
Problemet opstår først, når valg og fravalg ikke foregår bevidst. For så forvandler 
kongerækker og mærkedage sig til et kanoniseret sandhedsregime, som man kun 
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i ringe grad kan afvige fra, og det er netop den ure lekterede træghed eller kon-
servatisme, som er hovedforklaringen på, hvorfor vi konstant har et vist efter-
slæb med at få danmarkshistorierne på omgangshøjde med nutidens behov. For 
det har vi. Og det er mit hovedbudskab i dette indlæg.

Værket er nemlig – ligesom en hel perlerække af nyere danmarkshistorier – 
kendetegnet ved det forhold, at den kun handler om det halve kongerige. Sagen er 
jo den, at Danmark i 1915 også sådan i praksis blev et demokrati, idet den anden 
halvdel af landets voksne befolkning pludselig ik stemmeret, samtidig med at 
noget tyder på, at stemmeretten stadig ikke omfatter retten til en stemme i dan-
markshistorien.

Lad os – bare som en indikation på problemets omfang – få lidt tal på bordet. 
Da værkets seneste forgænger, Historien om Danmark, udkom i 2017, kunne man 
tælle efter i registret, og ud af de næsten 480 navne optrådte der 88 % mænd og 
12 % kvinder. Har forfatterne af det nye værk så benyttet de mellemliggende år til 
at rette op på den skæve kønsbalance? En optælling viser, at ud af de omtrent 300 
navne er er 89 % mænd og 11 % kvinder. Ifølge historikeren Gry Jexen, som gen-
nem de senere år har introduceret sine over 50.000 følgere på Instagram for et 
hav af kvindelige alternativer, er det nemlig ”stadig fuldstændig legitimt at skrive 
en bog, kalde den danmarkshistorie og kun nævne kvinder i sidebemærkninger 
eller slet ikke nævne dem”.

Sådan bør det selvfølgelig ikke være – og sådan behøver det ikke være. For 
alle levede liv er vel en del af vores fælles historie, og hvordan de præsenteres er 
et valg, som enhver huskebogsforfatter tager. Uanset om Danmark i perioder har 
været nok så mandsdomineret, så har dominansen altid været til glæde for eller 
på bekostning af nogen, som man med lette midler kunne undlade at anonymise-
re. Går man, som Gry Jexen og en dronningerække før hende, tilmed på jagt i ar-
senalet af ind lydelsesrige personer inden for politik, økonomi, iværksætteri, ud-
dannelse, sport, kunst og litteratur i århundredernes løb, så lyder det over med 
egnede kandidater.

Argumentet om at kvinder jo allerede er repræsenteret, men bare skjuler sig 
i de anonyme befolkningsstatistikker og må inde sig i at forblive navne- og an-
sigtsløse, tilfredsstiller helt åbenlyst ikke dem, der nu i årevis har råbt op om mis-
forholdet og udgiver nicheproduktioner om kvinder med ansigter at spejle sig i. 
Og jeg vil næsten tro, at de testosteronprægede danmarkshistorier lige netop i 
disse år tilfredsstiller en stadig mindre del af de studerende ved landets univer-
siteter.

HISTORIENS DEMOKRATISERING
At kræve en mere ligelig fordeling er let at prædike og svært at praktisere. Eller 
er det? Jeg prøver selv, forsøgsvist, at praktisere tilgangen i Weekendavisen i hvis 
bogsektion, jeg for tiden bestyrer en lille klumme om glemte danske forfattere. I 
den forbindelse har jeg nyvurderet sortimentet af historiske og litterære valgmu-
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ligheder med henblik på at gennemføre det, man kalder en ’historiens demokrati-
sering’ og som imødekommer tidens behov for en lidt mindre skæv kønsfordeling. 

Søger man på ordet ’forfatterinde’ i Mediestream og på de aviser, som er 
mindst 100 år gamle, så får man over 77.000 hits. Antallet inkluderer selvfølgelig 
udenlandske ordkunstnere og en hel del gengangere, og alligevel er der mesten-
dels tale om pæredanske navne – hvoraf de leste er fuldkommen glemt og derfor 
usynlige for os. Også uanset at nogle af dem trækker mere åbenlyse tråde frem til 
i dag end enkelte af de mandlige kolleger, som på et tidspunkt blev skænket plads 
i litteraturkanonen.

Årsagen skal søges i det, man kalder ’stia hængighed’. Når først historiske – 
herunder også litteraturhistoriske – værker skrevet af og om mænd har været 
reciteret af tilstrækkelig mange årgange af gymnasieelever, så udgør de efter-
hånden grundstammen i nationens historiske og litterære kanon, og når kon-
gerækken er kendt, har konservatismen kronede dage. Sådan er det. Og netop 
derfor skal historien skrives om. Vi taler denne gang ikke om ændringer i små-
tingsafdelingen, men om en mere grundlæggende revision.

Er den slags prøvet før? Bestemt. Lad mig give et eksempel. Før 1945 hand-
lede verdenshistorierne næsten udelukkende om alt det gode, som europæere så 
uegennyttigt havde bidraget med i klodens a kroge. Tag nu bare historikerne Er-
nest Lavisse og Alfred Rambauds Histoire générale fra 1893-1901, som i årene ef-
ter udkom i stadig nye oplag og blev terpet i de franske gymnasieskoler, indtil ind-
holdet hang fast bag frontallapperne. Tæller man efter, så udgør verden uden for 
Europa kun omkring 10 % af verdenshistorien, mens navnestoffet næsten ude-
lukkende er forbeholdt de europæere, som bragte civilisationen – telegraf og jern-
bane – med sig ud i den store verden. For verdenshistorier var monumenter over 
den hvide mands byrde og legitimerede, at de tog sig godt betalt for den.

Da det så senere blev populært at se på indbyggere i jerne verdensdele som 
medmennesker og skille sig af med de koloniale besiddelser, satte FN sin særor-
ganisation for uddannelse, videnskab og kultur – UNESCO – til at skabe et stykke 
mental ingeniørkunst, som svarede til den verden, man ville skabe. Den kendte 
franske historiker Lucien Febvre blev sat til at planlægge udførelsen, og arbejdet 
inkluderede udformningen af en komplet ny verdenshistorie, som fordelte spal-
tepladsen en smule mere ligeligt mellem verdens kontinenter og med inddragelse 
af eksperter fra alle egne af verden. Det var ikke let, bestemt ikke, men forsøget 
blev gjort. Samtidig udfoldede organisationen et enormt oversættelsesprogram, 
så asiatiske og afrikanske klassikere blev udgivet på vestlige sprog og omvendt – 
for at gøre det ukendte kendt, det usynlige synligt og det stemmeløse hørligt. For-
di verden ændrer sig, og det samme gør kravene til den historie, som skal tjene os.

Det gælder også danmarkshistorien. Og at forsøge burde – efter min ringe me-
ning – være en national opgave på lige fod med Danmarks geologiske undersøgel-
ser. For hvis vi lever i et demokrati, så bør vi også demokratisere historien.
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Min pointe er ikke, at kvindenavne for alt i verden skal fylde 50 % af navne-
stoffet, og omvendt tilfredsstiller 11 % tydeligvis ikke dem, som inder trang til 
at opponere. Pointen er, at den lave procentsats er udtryk for ure lekteret kon-
servatisme. Lad mig give et eksempel. Ved et helt tilfældigt opslag i bogen lander 
jeg på en omtale af populærkulturen i tiden før Første Verdenskrig. De navne, der 
dukker op, er maleren Anton Melbye og skuespilleren Frederik Jensen. Jeg har 
hørt om dem, bevares, og irrelevant er malerkunst og revy jo ikke, men omvendt 
er det heller ikke genrer, som peger i retning af nutidens populærkultur. I diame-
tral modsætning til ilmgenren og periodens ilmskuespillere – som Asta Nielsen 
og Emilie Sannom – der ikke er nævnt med ét ord. På trods af at Danmark på ilm-
fronten var en internationalt førende kultureksportør.

Eksemplet er taknemmeligt, og jeg kunne lige så godt være havnet på en side 
om de konger – mænd – som førte krige og udstak retningslinjer. Men her vil jeg til 
enhver tid hævde, at man aldrig kan vurdere beslutninger løsrevet fra deres virk-
ningshistorie. Og netop når det gælder virkningshistorien, så er det altid muligt 
at hente eksempler fra den glemte halvdel af befolkningen.

Ud over stia hængigheden – og historikeres frygt for at afvige fra de kano-
niserede navne – er der også en anden forklaring på den manglende bevidsthed 
omkring kønsperspektivet. Og det er, at kvindehistorie og danmarkshistorie gen-
nem årene har været dyrket som to fragmenterede størrelser. Gry Jexens nye bog 
hedder meget sigende Kvinde kend din historie, og sådan en titel er både en mor-
som reference og godt for salgstallene, men inviterer jo ikke ligefrem mandlige 
historikere indenfor. Tværtimod giver den – helt ufortjent i øvrigt – indtryk af at 
slå på retten til at være fornærmet snarere end et reelt forsøg på at skabe en fæl-
les historie. Derfor bliver den til støj. 

Så i stedet for at diskutere, om kønsbalancen er til stede i danmarkshistorier-
ne ved at udgive værker, som stikker i forskellige retninger, bør vi måske bare slå 
pjalterne sammen og gøre det helt over lødigt at stille spørgsmålet.

ROS SKAL DER TIL
Herefter til rosen. For der er masser af godt at sige om En danmarkshistorie, både 
hvad angår form og indhold. F.eks. inddrages nye medieplatforme til udbredelsen 
af værkets indhold, og det gør den langt mere anvendelig til undervisningsbrug. 
Forfatterne tager samtidig fænomener op, som lige pludselig fremstår relevante, 
som f.eks. klimakrise og epidemier – og guderne skal vide, at netop mikrober har 
været ind lydelsesrige i en verden, hvor vi ellers skriver historiebøger, som om 
mennesket var herre i sit eget liv. Med andre ord gør forfatterne præcis det, jeg 
efterlyser hos dem: De forsøger at skabe en historie, som afspejler nutidens behov.

Så det er alt sammen godt. Nu skal vi så bare lige have resten af den danske 
befolkning inkluderet også, når historien igen skal skrives om. Og det skal den 
formentlig snart. Indtil da har vi en danmarkshistorie – eller i hvert fald en halv.
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TINGENES DANMARKSHISTORIE
– EN KOMMENTAR FRA BINDESTREGSHISTORIELAND

  L OU I S E K A R L S KOV S K YG GE BJ E RG

Til lykke med den nye En danmarkshistorie til forfatterne. Havde dette været en 
anmeldelse, ville den overvejende have været positiv. Der er mange gode elemen-
ter i bogen og de tilhørende ilm, og man kan altid diskutere valg og fravalg. Når 
et så begivenhedsrigt århundrede som 1814-1914 koges ned til 50 sider, må der 
unægtelig hugges en hæl og klippes en tå. Og man må måske bare leve med, at 
mange af de ting, der i det århundrede forandrede danskernes hverdag grund-
læggende, ikke nævnes eller blot suser forbi i en bisætning. For redaktørerne har 
valgt, at bogen skal være ”historien om udviklingen af den politiske enhed Dan-
mark” med vægt på ”præsentation af landets geogra iske område, internationale 
relationer, politiske forhold, og hvad man kan kalde kulturhistorie”. Man vil skil-
dre ”Danmarks udvikling snarere end danskernes”.1

Og så kan jeg alligevel ikke lade være med at tænke over, hvordan en dan-
markshistorie med et andet udgangspunkt kunne se ud. For som teknologihisto-
rikeren Rosalind Williams for nylig skrev i en artikel om begrebet krise: ”Histo-
ry is no longer played out against a nonhuman backdrop. That backdrop keeps 
changing too. Our technological activities now feed into history, constantly re-
de ining the stage of human life, in both intended and unintended ways. When 
the human-built world becomes the historical world, it rede ines the overall pat-
tern of history”. I stedet for historieskrivningens oprindelige outset i ”the record 
of great deeds and great words”2 sætter Williams en historieskrivning, der tager 
arkæologen Bjørnar Olsens påstand om materialitetens stigende betydning al-
vorligt: ”If there is one history running all the way down from Olduwai Gorge to 
Post-Modernia, it must be one of increasing materiality — that more and more 
tasks are delegated to non-human actors; more and more actions mediated by 
things”.3

Så hvad nu, hvis den nye Danmarkshistorie havde sat konge- og statsmini-
sterrækken ud i periferien og i stedet havde taget udgangspunkt i hverdagens 
forandrede materialitet? Det kunne have været gjort inspireret af folk som histo-
rikeren Timothy J. LeCain, der har skrevet om silkeorme, kvæg og kobber under 
overskriften How things create the past. LeCains udgangspunkt er opfattelsen, at 
”we are always a “we,” even when we are alone (…) Our fellow travelers include 

1 Olesen og Poulsen (red.): En danmarkshistorie, 9-10.
2 Williams: ”Crisis”, 530.
3 Olsen: ”Material Culture”, 88.
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not just the bacteria in our guts, but countless other material things”.4 Disse rejse-
fæller skaber også historie, for ”matter makes us as much as we make it”.5

Hvis man ikke er til LeCains radikale nymaterialisme, kunne En danmarks-
historie måske bare i højere grad have inddraget den forskning, der foregår i det 
bindestregshistorieland, jeg kender fra specialmuseerne Arbejdermuseet og 
Danmarks Tekniske Museum og universiteterne DTU og CBS. Der har jeg beskæf-
tiget mig med arbejder-, erhvervs-, teknologi-, videns-, materiale-, miljø- og hver-
dagshistorie for nu blot at nævne nogle af de labels, man kan sætte på det, som 
redaktørerne vistnok samler under hatten kulturhistorie.6 Kort sagt alt det, der 
ligger uden for den konge- og krigshistorie, der er kernen i den nye lærebog. Hvil-
ken konge, der a løser hvem, og måske endda bliver myrdet, har altid kun kunnet 
fange min interesse, når jeg står på et erindringssted som Jelling eller Kalmar. Til 
gengæld blev min nysgerrighed vakt, da jeg i den nye bog læste om papirets be-
tydning. Det er den slags historier, jeg efterlyser meget mere af:

Hen over 1400-tallet forøgedes mængden af dokumenter voldsomt. En vigtig faktor 

var, at det dyre pergament, som man hidtil havde skrevet breve og aktstykker på, fra 

omkring 1400 i stigende grad blev erstattet af papir, som var langt billigere. Ikke blot 

den kongelige administration, men også kirkens, godsejeres og købstæders forvalt-

ning blev i stigende grad skriftlig. Adelige tog fat på at skrive private breve med per-

sonligt indhold. I byerne begyndte købmændene at benytte sig af regnskabsbøger for 

at holde styr på deres økonomiske aktiviteter, og efterhånden opbevarede selv bøn-

derne dokumenter og regnskaber i små ‘arkiver’ på gårdene.7

Dette blik for papirets betydning går int i spænd med en kilde fra 1880, Papir-
alderen. I den lille bog skrev Adolf Bauer om, at samtiden i forlængelse af begreber 
som bronzealder og jernalder kunne få navnet papiralderen, fordi der næppe var 
noget andet materiale, der fandt så udstrakt og mangeartet en anvendelse. Nor-
malt forbindes Bauers samtid med kul og jern, men han havde blik for et helt an-
det materiale, og i hans opremsning af brugen af papir nævner han bøger, aviser 
og tidsskrifter, men også ting som brevpapir og konvolutter, cirkulærer, regnin-
ger, veksler, plakater, billetter, aktier, obligationer, pak- og karduspapir, poser, 
kunst, fotogra i, etiketter, spillekort, lipper, blomster, servietter og ligskjorter.8 
En danmarkshistorie kunne have fulgt sin egen papirhistorie op og inkluderet pa-
pirets historie inspireret af Bauers liste og nyere ting som toiletpapir, køkkenrul-
le, skrivemaskiner, A4-standarden, æggebakker og ideen om det papirløse kontor. 

4 LeCain: The Matter of History, 4, 7.
5 LeCain: The Matter of History, 183.
6 I bindestregsland har jeg primært arbejdet med tiden efter år 1800, så jeg undskylder den 

periodemæssige bias i eksemplerne.
7 Olesen og Poulsen (red.): En danmarkshistorie, 107-8.
8 Bauer: Papiralderen, 1-3.
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Det ville have været en historie om bl.a. kommunikation, bureaukrati, emballage 
og nye indkøbsformer, penge, hygiejne, komfort, genbrug, standardisering, digi-
talisering – og forurening. De papirfabrikker, der blev lere af i 1800-tallets Dan-
mark, havde også ikke intenderede konsekvenser som ildelugtende vand og døde 
isk.9

Et udgangspunkt i papirets historie kunne kort sagt bringe en række temaer 
frem, der i min optik er vigtige for at forstå baggrunden for livet i Danmark i dag 
– og vigtige at bibringe historiestuderende viden om. Føles papir alligevel som et 
for snævert udgangspunkt, kunne man inddrage historien om andre materialer 
som skind, glas, tegl, jern, porcelæn, bomuld, aluminium, plastik og cement/be-
ton. Historien om sidstnævnte kunne ikke mindst bidrage til historien om sam-
fundets voksende kompleksitet, der forudsætter et standardiserings- og kvali-
tetsudviklingsarbejde, som gør det muligt at bygge højhuse og Storebæltsbroer.10 
Det arbejde begyndte i 1800-tallet, hvor byggeriet af Københavns befæstning 
ikke blot var den politiske beslutning, der omtales i En danmarkshistorie, men 
også et teststed for cement, så man ik ny viden om materialet. Senere i århun-
dredet begyndte ingeniørstuderende at få undervisning i materiallære med vægt 
på bl.a. materialprøvning, kontrol og standardisering, så de kunne vide, hvad de 
købte og byggede med.11 Der blev med andre ord skabt den forudsigelighed, der 
er en forudsætning for moderne komplekse byggerier (bare spørg skandaleramte 
højhusejere i København, hvad der sker, når betonen ikke overholder normerne).

Lyder materialehistorie for nørdet, kunne En danmarkshistorie måske have 
inddraget tallenes Danmarkshistorie. For ud over materialitetens omformning er 
en af de ting, der præger det moderne samfund, en øget og ændret brug af tal fra 
folketællinger over metersystemet til det dobbelte bogholderi og den allesteds-
nærværende statistik.12 Den historie inkluderer bl.a. regnemaskiner, meterlov, 
hulkort, BNP, computere og udviklingen af fremtidsforudsigelser baseret på mo-
deller. Rapporten The Limits to Growth fra 1972 var f.eks. ikke blot et vigtigt ind-
spark i den nu allestedsnærværende bæredygtighedsdiskussion, men også et tid-
ligt eksempel på brugen af computerens regnekraft til at forudsige fremtidige 
udviklinger.13 Generelt fyger det i den politiske beslutningsproces rundt med tal 
og statistik, som vi ofte har glemt historien om og behandler som neutrale fakta.14 

Endnu en ting, En danmarkshistorie kunne have inddraget, er vores forhold til 
dyr eller måske bare grisens Danmarkshistorie, for den samlede svinebestand 
var i 2020 mere end det dobbelte af befolkningstallet. Det kunne være blevet til 
historier om vores ændrede forhold til og manipulation med naturen, eksport og 

9 Bøving-Petersen, Leth og Weden: Beretning, xiii.
10 Se f.eks. Busch: Recipes.
11 Skyggebjerg og Zwisler: Talende ting, 23-24.
12 Se f.eks. Porter: Trust in Numbers og Porter: The Rise in Statistical Thinking.
13 Meadows m. l.: Limits to Growth.
14 Se f.eks. Morgan: “Making Measuring Instruments” om BNP.
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internationale relationer, automatisering, organisationsformer (andelsbevægel-
se), transport, mad, sundhed, kulturelle normer, religion, indvandring og meget 
andet. Kort sagt en historie, der kunne strække sig fra vildsvin(ehegn) over ba-
coneksport til verdens mest moderne slagteri og diskussioner om frikadeller i 
børne haven.

Hvad jeg generelt efterspørger, er en historieskrivning, der i højere grad ny-
tænker Danmarkshistorien ved at være mindre antropocentrisk, mindre begi-
venhedshistorisk orienteret og have mere fokus på hverdagens (langsomme og 
ofte forholdsvis ubemærkede) forandringer end den traditionelle politiske histo-
rieskrivning, der dominerer En danmarkshistorie. Jeg efterspørger en historie, der 
dels i højere grad supplerer bogens forvaltnings-, konge- og retshistoriske kilde-
mæssige grundlag med andre kilder (for inspiration se f.eks. www.tekniskkul-
turarv.dk og www.ing.dk/danmarkshistorie), dels i mindre grad har nationalsta-
ten og dens skiftende grænser som sit afsæt. Det tror jeg kunne have været en 
fornyelse, som f.eks. de kommende gymnasielærere, der vil blive undervist efter 
den nye bog, kunne have haft glæde af, når de senere står over for unge optaget 
af globale klimaforandringer, men også af en hverdag med globale teknologier 
som smartphones og lyrejser og computerspilsfællesskaber på tværs af grænser.

Er det fortsat et ønske at lade den politiske historie være styrende og do-
minerende, kunne man i højere grad have åbnet sprækker til de mange andre 
spændende fortællinger fra bindestregshistorieland ved at inkludere alternati-
ve vinkler som faktabokse med fortællinger om papir, beton, tal, grise og andre 
ikke-menneskelige rejsefæller. Det ville jeg have fundet spændende, dengang jeg 
blev undervist i Danmarkshistorie på Aarhus Universitet. Og det behøver ikke at 
stå i modsætning til den kanoniserede konge- og krigshistorie, men er jo netop 
lettet sammen med den på utallige måder. Befæstningens betonhistorie er alle-

rede nævnt, og selv papiret har sin egen krigshistorie. A4-standarden blev udvik-
let under 1. verdenskrig som en del af bestræbelserne på at effektivisere tysk in-
dustri og senere udbredt til andre lande, herunder Danmark i 1953. Og sidst, men 
ikke mindst, illustrerer udviklingen i den politiske kommunikation og debat på 
glimrende vis betydningen af skiftende kommunikationsmedier fra pergament 
over telegrafer og aviser til Twitter. Spørgsmålet er måske, om vi overhovedet 
kan forstå den politiske udvikling, hvis vi ikke har blik for alt det andet, der også 
har en historie.
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ET PAR KOMMENTARER TIL 
EN DANMARKSHISTORIE 

  MO GE NS RÜ DIGE R

Først og fremmest vil jeg hilse En danmarkshistorie velkommen. Der er brug for 
den. Især til universiteternes undervisning i lange linjer, oversigtsforløb, eller 
hvad den slags bliver kaldt, hvor der har manglet en konsistent  grundbog. Ud fra 
de præmisser er der tænkt over tingene, både fagligt og pædagogisk, og man kan 
roligt være tryg ved validiteten af indholdet. Dertil fungerer kombinationen af 
bog og videoer fint, også i undervisningssammenhænge, siger jeg ud fra at have 
brugt tekster og videoer om perioden efter 1945 på hjemmesiden de sidste to år. 
Videoerne er gode opsummeringer af teksten, lige til at servere for studerende, og 
både intro-videoen med Thorsten Borring Olesen og Bjørn Poulsen og intervie-
wet med Helle Strandgaard bringer andre perspektiver på banen.

Kort sagt: Det er som undervisningsbog, den grundlæggende skal vurderes. 
Og netop på det grundlag er det en rigtig god bog. Fokus er i høj grad på det politi-
ske og økonomiske med en god dækning af det internationale og globale. Det hav-
de jeg også ventet, forfatterne taget i betragtning. Set i det lys er de efterfølgende 
kommentarer egentlig lidt uretfærdige. Men sådan er det.

Den første kommentar vedrører periodiseringen, der jo er en nødvendig øvelse 
i et værk som dette, et pædagogisk redskab som signalerer, at noget er ved at være 
overstået, og noget nyt er ved at opstå eller tage form. Mit spørgsmål, som mere er 
en slags re leksion end en kritik, går på, om periodisering kun er et pædagogisk 
signal om et sporskifte, eller om periodiseringen betyder noget for indholdet og 
det fokus, der lægges på den historiske udvikling. Lidt et fodgængeragtigt og re-
torisk spørgsmål, for det er banalt, at der er en sammenhæng. 

Bogens periodisering er, synes jeg, fornuftig i den forstand, at der kan argu-
menteres for de valg, der er truffet. 1973, for eksempel, giver god mening, hvis 
man lægger vægt på Danmarks medlemskab af EF, der indiskutabelt var en helt 
afgørende politisk begivenhed, fordi landet ”blev tættere integreret i nye interna-
tionale rammer” (s. 369). Politisk sendte valget i december 1973 det politisk-par-
lamentariske system ud i et udfordrende og retningsdiffust årti. Oliekrisen var 
ligeledes en disrupter, der ik stor ind lydelse på produktion og hverdagsliv, men 
man kan diskutere, om 1973 giver helt så meget mening i forhold til økonomien 
– der havde længe være krisetegn – og kulturelt blev sporskiftet kun sporadisk. 
Min pointe er ikke en kritik af 1973 som brud lade, snarere at det også kunne 
være både pædagogisk og fagligt lærerigt at fremlægge de kriterier, der ligger til 
grund for valget. En præcisering, der ville respektere, at historien forløber i for-
skellige tider og rytmer.
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Lidt irkantet sagt er der periodiseret ud fra en traditionel politisk-økonomisk 
tilgang til historien, og det er bestemt et fair valg, om end, nåja, lidt traditionelt. Men 
hvordan mon en periodisering ville se ud, hvis man prøvede at droppe den impli-
citte forståelse af den politiske statshistorie som det basale i historiefremstillingen 
og som rammesættende for udviklingen? Historiefaget har udviklet sig betydeligt 
de sidste 40 år eller deromkring, og det ville være rart at se en danmarkshisto-
rie, der re lekterede denne udvikling. Så hvilke kriterier skal man bruge i en pe-
riodisering? Hvilken historie ønsker vi at skrive? Titlen i ubestemt ental og foror-
det lægger op til, at der er andre fortællinger og periodiseringer, hvilket er et godt 
udgangspunkt, men det kunne have været italesat lidt skarpere i de enkelte afsnit.

Min anden kommentar er, at der er lidt for meget paradis-på-jord over fortæl-
lingen: Danmark klarer sig økonomisk bedre end de leste andre lande, demokra-
tiet fungerer lidt bedre osv., osv. Men der er jo også de strukturelle problemer 
som uligheder i forhold køn og sociale vilkår eller infrastrukturer, der fastholder 
landet i fossil fortid?  Og hvad med kon likterne, de hovedløse beslutninger (som 
f.eks. genindførelsen af kul i elsystemet som reaktion på oliekrisen), funktionsfej-
lene (f.eks. i lovgivningsprocesserne), de grimme sager (f.eks. tvangs lytningen 
af de grønlandske børn i 1960’erne), magtbrynde, korruption osv.? Et eksempel 
kunne være de såkaldt alternative lertal i 1980’erne. Fodnotepolitikken var et 
vigtigt kon liktområde, som bliver behandlet grundigt og kompetent, men de an-
dre elementer i det alternative lertal, kon likterne omkring miljø, energi, kultur, 
retspolitik (herunder indvandring), var ligeledes vigtige – og samlet set var det 
ud over parlamentarisk fnidder en kon likt mellem forskellige livssyn. 

Og hvor er de demokrati-udfordrende kræfter henne i billedet? I stort set hele 
den demokratiske periode har Danmark haft en højre løj, der har udfordret rets-
staten. Kritikken af demokratiet har også haft udbredt genklang på venstre løjen, 
og i det hele taget har hovedparten af de politiske kræfter på et tidspunkt lirtet 
– eller mere end det – med ideer på kanten af demokratisk tankegang (f.eks. ter-
rorlovgivningen i 2001 og coronahåndteringen), som oftest tæt knyttet sammen 
med nationalistiske udskejelser. Danmark scorer højt i demokratimålinger, men 
det er jo ikke ensbetydende med, at demokratiet ikke mødes af totalitære tanke-
gange og udfordringer.

Det tjener En danmarkshistorie til ære, at den ikke er lukket om sig selv, men 
netop lægger op til, at man kan diskutere den – og med den. Det er et fremskridt i 
forhold til tidligere danmarkshistorier, men det ændrer ikke på, at der fortsat sav-
nes en danmarkshistorie, som i højere grad re lekterer den hverdag, der har væ-
ret danskernes – i al deres mangfoldighed – siden tidernes begyndelse.

MO GE NS RÜ DIGE R

L E K T OR ,  DR . PH I L .
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A A L B ORG U N I V E R S I T E T
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OM AT REDIGERE EN 
ÉTBINDS DANMARKSHISTORIE

  S T E E N BUS C K

En danmarkshistorie a løser en tidligere danmarkshistorie i ét bind med titlen 
Danmarks historie i grundtræk (Aarhus Universitetsforlag 2000), som Henning 
Poulsen og jeg redigerede. Også den var skrevet af en række århusianske histori-
kere, nemlig Helge Paludan, Erik Ulsig, Carsten Porskrog Rasmussen, Gerda Bon-
derup, Erik Strange Petersen, Henning Poulsen og Søren Hein Rasmussen, i alt 
syv forfattere, hvor den nye har elleve. Dengang som nu var der altså tale om et 
samleværk. Jeg skal i det følgende skitsere nogle af de problemer, der dengang 
var forbundet med at få så mange forskellige hoveder til at lave noget nogenlun-
de sammenhængende, og dernæst undersøge, hvordan problemerne er søgt løst 
i den nye.

Efter gentagne klager gennem 1970’erne og 80’erne fra gymnasieskolen over, 
at vore kandidater havde for ringe paratviden om historien i hele dens udstræk-
ning, indførte vi på Historisk Institut i 1989 en række ”lange-linje”-forelæsninger 
om verdenshistorien og danmarkshistorien som et tilbud til de studerende, der 
ønskede at forbedre deres almene viden. Det viste sig ikke at være nok med et til-
bud. I 1995 indførte vi obligatorisk eksamen i begge discipliner. Eksamen kræver 
tekst. Vi fandt en tilfredsstillende amerikansk lærebog i verdenshistorie, i dan-
markshistorien måtte hver forelæser selv inde tekster frem af et passende om-
fang. Behovet for en samlet fremstilling blev hurtigt indlysende. Kollegerne Jens 
Engberg og Anders Bøgh havde udgivet hver en danmarkshistorie, men de var 
begge for korte og for venstredrejede. Tidsånden var jo gennem irserne og halv-
femserne rykket kraftigt til højre.

Jeg indkaldte som ansvarlig leder af kurserne forelæserne til et møde for at 
drøfte mulighederne. Vi blev enige om en periodeopdeling med 1340, 1523, 1720, 
1848, 1914 og 1945 som skilleår, og om, at indholdet skulle omhandle grundtræk 
i udviklingen og ikke være en opremsende kompilation af facts som gamle dages 
lærebøger. Men hvad er grundtræk? Vi skitserede fra redaktionens side en tema-
tisk opdeling med en rækkefølge for hvert afsnit nogenlunde som følger: geogra-
isk udstrækning, økonomi, folketal og socialstruktur, politik, retssystem og for-

valtning, kultur. Folk gik hjem og skrev. Vi mødtes og diskuterede udkastene. Ikke 
særlig grundigt, og det stod ikke klart, hvor hårdt der skulle redigeres. Carsten 
Porskrog Rasmussen og jeg ønskede en kraftig redaktion, ældre historikere som 
Helge Paludan, Ulsig og Henning Poulsen mente, at hver forfatter skulle have frie 
hænder. Det var dog den enkelte specialist, som kendte stoffet og kilderne bedst, 
mente de. Resultatet blev derefter. En meget ujævn danmarkshistorie med en ud-
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talt mangel på sammenhæng mellem de enkelte afsnit. Jeg trøstede mig med, at en 
række grundtræk trods alt var til stede: et  nogenlunde sammenhængende billede 
af konjunkturudviklingen fra klima- og epidemikriser til markedskriser, af klas-
sestrukturens udvikling fra feudalsamfund til borgerligt samfund, af statens ud-
vikling fra kongerige til magtstat, retsstat, demokrati og velfærdsstat og af kul-
turlivets sekularisering. 

En danmarkshistorie fremtræder med sit lotte hardcover, mange lere illu-
strationer af høj kvalitet og frem for alt med sin online-udgave suppleret med 
ilm, uddybende artikler og kilder som en stor forbedring i forhold til den gam-

le, som da heller ikke er fundet værdig til at nævnes i det ire sider lange forord. 
Hvordan med indholdet? 

Periodiseringen er ny på to punkter, siger redaktørerne i deres introduktion 
på nettet til den nye danmarkshistorie, nemlig skilleårene 1523 og 1973. Vi havde 
nøjagtigt de samme skilleår. Nye i forhold til vores periodisering er kun to andre 
skilleår, nemlig 1660 og 1814, hvor vi havde 1720 og 1848. Jeg skal om lidt kom-
me ind på konsekvenserne. Perioden 1914-1945 nævnes i forordet også som en ny 
periodisering i forhold til den ofte anvendte. Vi havde nøjagtigt den samme. Vort 
forbillede var en udmærket gymnasielærebog med titlen Fra krig til krig, skrevet 
af trotskisten Lars Hedegaard, senere kendt som islamofob. 

Om prioriteringen af stoffet inden for hvert kapitel hedder det i forordet:  ”Vi 
har valgt en temmelig fast opdeling af stoffet for hver periode med præsentati-
on af landets geogra iske område, internationale relationer, politiske forhold, og 
hvad man kan kalde kulturhistorie.” Den politiske historie er hovedsagen frem 
for kulturhistorien. Det er jo godt for den, der siden irserne har lidt under kultur-
historiens hegemoni. Men i restmængden ”kulturhistorie” indgår åbenbart både 
den økonomiske historie, socialhistorien og kulturen forstået som åndsliv. Det er 
jo ikke så godt for den, der mener, at økonomien og socialstrukturen er grundla-
get for politik og kultur, som de leste af os, der lavede Danmarks historie i grund-
træk, mente. Det giver en anden prioritering og rækkefølge. 

Noget bekymret gik jeg i gang med læsningen. Nået til 1660 var enhver be-
kymring foreløbig gjort til skamme. Efter en indledning om rigsdannelsen før 
1050 følger tre fremragende kapitler, der hænger meget bedre sammen end den 
gamles tilsvarende. Prioriteringen og rækkefølgen er ikke den i forordet annon-
cerede, men glædeligvis en, der ligner vores til forveksling med økonomi og so-
cialstruktur før politik og kultur. Afsnittene om den politiske udvikling har som 
annonceret stor vægt, men ikke forrang. De udmærker sig bl.a. ved, at ordet ”stat”, 
der i den gamle optrådte allerede i tidlig middelalder, først forekommer henimod 
1523, nogenlunde samtidigt med at Macchiavelli fandt på dette ord. Før da holder 
forfatterne sig til de meget bedre ord ”rige”, ”kongemagt” og ”centralmagt”. 

De to næste kapitler om udviklingen 1660-1914 holder ikke mål. Periodiserin-
gen har en væsentlig del af skylden. Den gamle bogs bedste kapitel, Carsten Por-
skrog Rasmussens ”Magtstat og enevælde”, satte udviklingen frem mod 1720 af 
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magtstaten og dens væsener, især skattevæsenet og retsvæsenet, i en klar sam-
menhæng med den økonomiske og sociale udvikling og navnlig med Svenskekrige-
ne og den nye stormagtsmagtbalance efter 1648. Synd og skam, at man har skåret 
denne udvikling af magtkoncentrationen og opbygningen af et moderne statsap-
parat over med skilleåret 1660. Kapitel 4 om tiden 1660-1814 er skæmmet af usik-
kerheder mht. rækkefølgen, som hverken følger forordets eller de tidligere kapit-
lers. Udenrigspolitikken og økonomien kommer for sent og den sociale udvikling 
for tidligt. Kapitel 5 om tiden 1814-1914 følger som det første i bogen nogenlunde 
forordets ”faste opdeling”. Det starter med den politiske udvikling, forstået som 
udviklingen fra helstat til nationalstat med snævert fokus på den nationale og de-
mokratiske udvikling i Danmark og Hertugdømmerne. Der er ikke meget udblik 
til den internationale politiske udvikling, og den gennemgribende modernisering 
af statsapparatet mellem 1784 og 1848 bliver skåret over ved år 1814. Behandlin-
gen af den økonomiske udvikling står foran en fyldig og god fremstilling af de so-
ciale forhold, men er ikke tilfredsstillende. Kolonipolitikken fylder i begge kapit-
ler for meget og endnu mere i netsupplementerne, og den internationale kontekst 
med kapitalismens gennembrud for lidt. I det hele taget bliver konjunkturudvik-
lingen fra 1600-tallets klimakrise til 1800-tallets markedskriser utydelig i bogen. 
1600-tallets krise ses som resultat af Trediveårskrigen og andre staters toldmure, 
og landbrugskrisen efter 1814 ses udelukkende som resultat af Danmarks krigs-
deltagelse på fransk side med deraf følgende in lation og statsbankerot, ikke som 
del af en international lavkonjunktur mellem de to europæiske industrialiserings-
bølger. Endvidere fremstilles konjunkturbevægelsen fra 1840 som opadgående 
uden andet end kortvarige kriser. The great depression fra 1873 nævnes ikke. Og 
den økonomiske politik er fremstillet i et liberalistisk lys. Hvor bliver statsinter-
ventionismen i Christian Ditlev Reventlows jordpolitik og Schimmelmanns avan-
cerede penge- og inanspolitik med bl.a. ”statsbankerotten” af?

De tre sidste kapitler om tiden 1914-2020 har nogenlunde rettet sig efter for-
ordets ”faste opdeling” i geogra isk område, internationale relationer, politiske 
forhold og kulturhistorie. Dog er i kapitel 7 om efterkrigstiden økonomien puttet 
ind mellem de internationale relationer og politikken. Men alt i alt er der kommet 
nogle klare lange linjer gennem det 20. århundredes historie ud af det uden for 
mange opremsninger af ting, der skulle med for fuldstændighedens skyld. 

En danmarkshistorie er ikke nogen dårlig grundbog for historiestuderende. De 
første tre kapitler og de sidste tre er hver for sig mere sammenhængende med 
klarere udviklingslinjer end, hvad vi præsterede med Danmarks historie i grund-
træk, men forskellen er for stor mellem de indledende og de afsluttende kapitler 
og usikkerhederne i de to mellemste så store, at vi også denne gang har fået en 
ujævn danmarkshistorie med mangel på sammenhæng mellem alle dele. Det er 
stadig svært at redigere en ét-binds danmarkshistorie, når den skal stykkes sam-
men af kapitler skrevet af forskellige forskere med forskellige opfattelser af, hvad 
der er vigtigst, og forskellig vilje til at rette sig efter redaktionens forskrifter. 
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HVAD ER NATIONALHISTORIE? 
KOMMENTARER TIL EN DANMARKSHISTORIE

  U F F E Ø S T E RG Å R D

Mine kommentarer gælder både den trykte version og den elektroniske version. 
Begge er velproducerede og velskrevne. Især er den elektroniske version en vel-
lykket anvendelse af mediets muligheder. Den elektroniske version indledes med 
en diskussion mellem de to redaktører om muligheden af en national danmarks-
historie i dag. Søren Mørchs påstand i Den sidste danmarkshistorie med undertit-
len: 57 fortællinger af fædrelandets historie fra 1996 om, at nationalhistorie er et 
overstået kapitel i dagens globaliserede verden, afvises kort uden videre argu-
mentation. Den afvisning bør udbygges med en oversigt over danmarkshistorier-
ne fra C.F. Allens Haandbog i Fædrelandets historie fra 1840 over Danmarks Riges 
Historie I-VI 1899-1902 til Politikens Danmarks Historie 1-14, 1962-1964, redigeret 
af Hal Koch og John Danstrup suppleret med ti bind under overskriften Danmarks 
historie uden for Danmark, 1980-87, redigeret af Svend Ellehøj og Kristof Glamann 
om Norge, Island, Grønland, danske udvandrere, Slesvig og Holsten, Skånelande-
ne samt kolonierne i Indien, Afrika og Vestindien. 

Den bedste titel var Danmarks Riges Historie, idet den modsat den lade vits 
fra 1970’erne ikke behandlede de velhavendes historie, men den danske statslige 
enheds territoriale historie. Denne redegørelse kunne eventuelt udbygges med 
en kort diskussion af forskellen mellem dansk og norsk tradition for nationale hi-
storier i mange bind til forskel fra den manglende tradition i Sverige – der dog er 
ændret i de senere år med Dick Harrison (red.) Sveriges historie i otte bind, Nord-
stedts Förlag 2009-2013, skrevet af professionelle historikere, samt den mere 
fortællende enmandsfremstilling af Herman Lindquist, Historien om Sverige i 11 
bind, 1992-2006, der indtager en position i stil med Palle Laurings ti bind Dan-
marks historie fra 1954 til 1979, der nåede frem til 1700-tallet.

Det foreliggende værk er udformet uden forskningsdiskussioner, men denne 
overordnede diskussion om danmarkshistorierne burde nok være taget, både i 
den trykte og den elektroniske version. Værket er beregnet for universitetsstu-
derende, og hverken genren nationalhistorie eller emnet ’Danmark’ er selvfølge-
lige. Tilstrækkelig er derimod præsentationen af valget af periodiseringsprincip-
per. Periodiseringen er klar og vellykket med opdeling i otte kapitler, der bevidst 
deler ved store begivenheder, ikke ved vilkårlige hele og halve århundreder som 
Politikens og Gyldendals historie, 1-16, redigeret af Olaf Olsen 1988-91, 2. udg. i 17 
bind 2002-2005. 

Roses skal opbygningen i fem afsnit, der i alle otte kapitler indledes med en 
redegørelse for statens territoriale udstrækning og politiske sammensætning. 
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Danmark som politisk enhed skildres med anvendelse af begreberne konglome-
ratstat og nationalstat. Det første begreb er udviklet af Harald Gustafsson, mens 
nationalstat tages for pålydende værdi som identitet mellem folk, stat og nation i 
en småstat efter 1864/1920. I de sidste tre kapitler indledes med en redegørelse 
for rigsfællesskabet. Begreberne konglomeratstat og nationalstat udgør den te-
oretiske dimension i værket. De bruges konsistent, men uden eksplicit begrun-
delse.

Året 1050 er valgt som Danmarks begyndelse, men heldigvis er der et optakts-
kapitel om Jellingemonarkiet i 900-tallet. Det viser behovet for en diskussion af 
stat, stamme og kongemagt, forholdet til de større statsdannelser fra Romerriget 
til Karolingerriget og arkæologernes resultater. Gode eksempler på, hvordan det 
kan gøres, er antikhistorikeren Peter Ørsteds uretfærdigt oversete Danmark før 
Danmark. Romerne og os fra 1999 og arkæologen Jeanette Varbergs bestseller Vi-
kingerne fra 2019.

Det er godt. Derimod savner jeg et regionalt perspektiv i værket, der er skre-
vet ud fra et centralt perspektiv, både når staten var samlet, og når den ikke var. 
Bagsiden af hovedstadens dominans er, at det meste af landet er blevet til ’ud-
kant’. Hans Helge Madsen har overbevisende skildret rødderne til nedtoningen 
af ’udkanterne’ i Danmark i bogen Skæv og national. Dansk byplanlægning 1830-
1938, 2009. Den resulterende ubalance i landets tra ikale infrastruktur analyse-
res som et resultat af bevidste valg blandt politiske og økonomiske beslutnings-
tagere. Ved at trække på Steen Bo Frandsens historiske undersøgelser af Jylland 
som region, Poul Thestrups grundige kortlægning af jernbanernes udvikling, An-
ders Monrad Møllers beskrivelser af skibsfarten og mange andre enkeltstudier 
tegner Madsen et overbevisende billede af den tra ikale centraliseringspolitik, 
der er blevet ført i Danmark i lere hundrede år under enevælde og parlamenta-
risk styre. Samtidig anfører han lere eksempler på selvstændige, men a brud-
te, udviklinger, først og fremmest i Nord- og Vestjylland, de områder, der i plan-
læggerkredse lidet smigrende omtales som ‘udkantsdanmark’ eller ligefrem den 
‘rådne banan’, i modsætning til den ‘fede pølse’ eller ‘millionbyen’ i Østjylland fra 
Kolding til Randers (skildret i Danmark på Vippen, 2015).

Der har nemlig hele tiden eksisteret et stort alternativt udviklingspotentiale i 
Jylland, især uden for det Østjylland, som er blevet den regionale vinder med ska-
belsen af den centrumsløse østjyske millionby langs motorvejen fra Kolding til 
Randers – der blev delt med regionsreformen i 2007. Den selvstændige vestjyske 
økonomi er forklaringen på det for mange overraskende forhold, at andelsmejeri-
bevægelsen i 1882 ikke begyndte i de egne, vi normalt betragter som de mest ’ud-
viklede’, men længst mod vest i landsbyen Hjedding nær Ølgod, hvor man stadig 
kan besøge den oprindelige bygning – der nu er omdannet til museum. Årsagen er, 
at disse egne slet ikke var ’underudviklede’, men lå på den vestlige oksevej – ’driv-
vejen’ – hvor stude fra Lim jords-egnene i århundreder blev drevet til markeder-
ne i Hamburg og Amsterdam via Husum, Tønning og Itzehoe. 
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Vestjylland har siden 700-tallet stået i tæt forbindelse med især Friesland, 
Holsten og Nederlandene, foruden Norge og England over Nordsøen. Denne set 
fra København så jerne ’udkant’ var i virkeligheden indtil for nylig en aktiv del 
af det internationale økonomiske verdenssystem, som Immanuel Wallerstein i i-
rebindsværket The Modern World-System har analyseret fra 1500-tallet til 1. ver-
denskrig (udgivet hhv. 1974, 1980, 1989 og 2011). Vest- og Nordjylland tog sig kun 
underudviklet ud i hovedstadens perspektiv. Anskuer man Danmark historisk 
korrekt som bestående af forskellige historiske regioner eller provinser, er der 
intet som helst underligt i, at selvorganiseringen i andelsbevægelsen begyndte i 
vest og først sent nåede de ’udviklede’ egne på Sjælland. Og aldrig slog an i hoved-
staden – bortset fra boligsektoren med andelsboligerne. 

Konkurrencen mellem andelsmejerier og privatejede mejerier er blot ét ek-
sempel på 1800-tallets kamp mellem forskellige kapitalistiske organiserings-
principper, hvor det ikke er nemt at afgøre, hvilke der var mest moderne. Det er 
heller ikke et tilfælde, at det var i Vestjylland, bønderne allerede i anden halvdel 
af 1700-tallet slog sig sammen om at købe og ’slagte’ herregårdene. Det var mu-
ligt, fordi herregårdene her stod økonomisk relativt svagt, men først og fremmest 
fordi bønderne på de gode engjorder på grund af studeeksporten kunne opsamle 
den fornødne kapital, som de anvendte til jordopkøb, ikke luksusforbrug i byer, 
som der næsten ingen var af på vestkysten i Jylland. 

Tidligere var man fuldstændig klar over disse realiteter, der i 1800-tallet rum-
mede en dynamik, der blev kaldt ’bølgen fra Vesterhavet’. København var langtfra 
det selvfølgelige centrum i den sammensatte helstat, der ud over Slesvig og Hol-
sten havde et tyngdepunkt i den fælles kultur omkring Kattegat og Skagerrak, 
som Poul Holm har analyseret i Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Katte-
gat og Skagerrak ca. 1550-1914 fra 1991. Aalborg, Skagen, Kristiansand og Larvik 
var vigtige byer i et alternativt netværk, der bandt Nordjylland og Sydnorge sam-
men i en region med tætte forbindelser til Vestsverige.

Anskuer man udviklingen ud fra et regionalt perspektiv, bliver man klar over, 
at vore dages fysiske infrastruktur ikke er nødvendige resultater af ’naturen’, 
men et resultat af bevidste valg. Disse bevidste valg førte til, at Danmark blev 
ændret fra en nationalt sammensat helstat (konglomeratstat) til en centraliseret 
nationalstat. Begge statstyper krævede et centrum, men følgerne for infrastruk-
turen blev forskellige, idet centraliseringsgraden blev meget større i den natio-
nale enhedsstat efter 1864 på grund af dens mindre størrelse. Også selv om man 
i dansk politisk tradition næsten altid har camou leret centralismen som lokalt 
selvstyre. Det begyndte som en politisk kamp mellem to demokratiske princip-
per, det regionale og føderale, som man kan se personi iceret i den radikale demo-
krat Anton Frederik Tscherning og den nationalliberale centralist Orla Lehmann, 
der formulerede sit program i en tale i 1838 under overskriften I Danmark gives 
der ikke regioner. Dermed mente han, at der ikke burde være regioner. Udtalelsen 
var møntet på selvstændige initiativer i Stænderforsamlingen i Viborg, især i 
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form af anlæg af jernbaner, men den sammenfatter paradigmatisk den national-
liberale centralisme, der resulterede i borgerkrigen mellem 1848 og 1851 og søn-
derlemmelsen af den lernationale helstat med nederlaget i 1864.

Både Tscherning og Lehmann var vigtige aktører i omvæltningen 1848, der 
resulterede i indførelsen af demokrati i Danmark. Men hvor Tscherning ønskede 
opretholdelse af den nationalt blandede helstat organiseret som en føderation – 
’samstat’ kaldte han det – kunne supernationalisten Orla Lehmann ikke få lan-
det centraliseret nok under Københavns herredømme, selv om det endte med at 
koste landet den mest udviklede tredjedel. Til det formål prægede Lehmann det 
uheldsvangre slogan ’Danmark til Ejderen’, der førte til borgerkrig såvel med de 
regionalt såvel som med de tysknationalt tænkende i Slesvig og Holsten. Men også 
til undertrykkelse af alle tilløb til selvstændig udvikling i Jylland. Denne under-
trykkelse tog siden form i Hedeselskabets udviklingsstrategi med sloganet Hvad 
udad tabtes skal indad vindes. En mere passende overskrift ville være ”Kolonise-
ringen af Jylland”.

BEGREBER TIL AT FORSTÅ DANMARKSHISTORIEN
Helstat, småstat, nationalstat, Rigsfællesskab, Kongerige er alle fem nødvendige 
for at forstå ’dansk’ historie. Ordet helstat kendes først fra 1848 som navn for den 
dansk-tyske stat 1814-64 af Kongeriget og hertugdømmerne Slesvig og Holsten 
som pendant til det tyske Gesamtstaat. Men efterhånden er det blevet en dansk 
fagterm for en multinational statsdannelse, svarende til det engelske composite 
state, der er de ineret af den britiske spanienshistoriker John H. Elliot, eller ‘kon-
glomeratstat’, som den svenske nordenshistoriker Harald Gustafsson har lance-
ret. Den tydeligste fortaler for en bredere brug af betegnelsen helstat er Ole Feld-
bæk i talrige arbejder om det oldenborgske monarki i 1700-tallet, klarest i hans 
Danmark-Norges historie 1720-1814 fra 1998. 

Den første historiker, der brugte begrebet helstat om andet end den dansk-
tyske stat mellem 1814 og 1864, var Edvard Holm i bindet Danmark-Norges indre 
Historie 1660-1720 fra 1885, der var begyndelsen til hans omfangsrige skildring af 
det dansk-norske monarki fra 1720 til 1814. I en bisætning fremgår det, at Holm 
med ordet bogstavelig talt mener en ‘hel stat’. Ellers brugte han ikke begrebet, 
men kaldte staten Danmark-Norge. Magtforholdet i staten ændrede sig med tabet 
af Skånelandene og den norske økonomiske vækst i 1700-tallet, så der blev mere 
ligevægt mellem de forskellige dele af det oldenborgske rige, især efter at Slesvig 
i 1720 og Holsten i 1773 blev inkorporeret. Helstatens centraladministration var 
fælles, den tænkte centralistisk og forsøgte at udvikle en fælles patriotisk over-
national identitet for alle dele af det vidtstrakte rige.

Den næste til at bruge ordet helstat om 1700-tallet var den økonomiske histo-
riker Albert Olsen i a handlingen Danmark-Norge i det 18. Aarhundrede, der var 
skrevet som bidrag til en konkurrence om et professorat i historie ved Køben-
havns Universitet i 1936. Ansøgerne skulle på to måneder levere en ”kritisk rede-
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gørelse for hvorledes forbindelsen mellem Danmark og Norge i det 18. århundre-
de virkede på de to folk” Albert Olsens konkurrenter var Hans Jensen, der i 1936 
publicerede Dansk-Norsk Vekselvirkning i det 18. Aarhundrede, og Vilhelm la Cour, 
hvis resultat udkom i 1943. Olsen de inerede ligesom Holm helstaten som en ram-
me, hvor særinteresser kunne strides, men argumenterede ikke nøjere for sit valg 
af ordet. For ham var den lersprogede helstat det modsatte af en nationalstat, en 
stat, man med en moderne term kan kalde multinational, selv om det var før nati-
onalstaternes epoke og derfor ret beset en anakronistisk brug af ordet. Hans Jen-
sen sammenlignede eksplicit Danmark-Norge i 1700-tallet med den dansk-tyske 
helstat, som han så som en ufuldkommen statsdannelse. Han fremhævede i ste-
det den dansk-norske helstat som fuldendt, fordi Norge ifølge Jensen var helt un-
derlagt Danmark, mens hertugdømmerne var løsere tilknyttet og styret gennem 
det Tyske Kancelli. 

Den nationalkonservative Vilhelm la Cour, som efter at have tabt konkur-
rencen til Albert Olsen førte en højt pro ileret retssag mod et medlem af bedøm-
melsesudvalget, Erik Arup, brugte også begrebet om den dansk-norske stat i sit 
bidrag til konkurrencen, der først udkom i 1943. Det gjorde han endda i titlen  Mel-
lem Brødre. Dansk-norske problemer i det 18. Aarhundredes Helstat, som i 2020 er 
genudgivet som e-bog. Men for la Cour var helstaten en centraliseret enhedsstat, 
ikke en multinational stat. Helstaten var ifølge la Cour karakteriseret ved en me-
get høj grad af enhed, modsat Olsen og Jensen. Men han brugte ordet for andet end 
den dansk-tyske stat 1814-1864.

I 1998 udsendte Ole Feldbæk det jerde og afsluttende bind om Danmark-Nor-
ge 1720-1814 som sit bidrag til en norsk-dansk fremstilling af den fælles historie. 
I lighed med Albert Olsen opfattede han helstaten som det modsatte af nationalt 
selvstyre uden dog at forstå den som helt centraliseret i stil med la Cour. Ordet 
helstat optræder ikke i de samtidige kilder, men bruges som analytisk term af 
Feldbæk. Det må dog bemærkes, at der er begrebsmæssig forskel på Feldbæks 
bind om perioden 1720-1814 og nordmanden Ståle Dyrviks forudgående bind om 
perioden 1648-1720, der hedder Truede Tvillingriker og ikke bruger begrebet hel-
stat, men det normative ”tvillingerige”. Der er altså ikke fuld enighed om at bruge 
betegnelsen helstat om det dansk-norsk-holstenske rige i 1700-tallet. 

Småstat er der derimod enighed om. Det er relevant, men Danmark er nok lille 
og a hængig af sine allierede, men er en mellemstor magt i Arktis, og den dansk-
ejede handels låde varetager en meget stor del af verdenshandelen med deraf føl-
gende global interesse i at garantere international søfart.

Idéen om nationalstaten som organisationsform er dog ældre end de nuvæ-
rende grænser fra 1. verdenskrig. Under den franske revolution kombineredes på 
en radikalt ny måde det ældre begreb om nation med det nyere begreb om staten, 
der var udviklet i 1500-tallets italienske republikanske tænkning. Men ingen af 
dem talte om nationer og slet ikke om nationalstater. Selv om sammensmeltnin-
gen af nation og stat i forestillingen om nationalstaten først skete i 1800-tallet, 



234

er denne organisation sammen med ideologien nationalisme uhyre stærk og er 
blevet det dominerende princip i den globaliserede verden. Det fremgår af nav-
net på verdensorganisationen Forenede Nationer, hvor nation betyder national-
stat. Nation og stat ikke er det samme, end ikke i Danmark. Og slet ikke i Rigsfæl-
lesskabet eller Kongeriget, som det hedder i international politik, når det er hele 
fællesskabet, der optræder. Men det gøres der ikke meget ud af.

De tiloversblevne dele af det nordatlantiske imperium kaldes i daglig tale 
Rigsfællesskabet. Reelt er det i 2000-tallet blevet til en føderation af tre natio-
ner, Danmark, Færøerne og Grønland, med nogle fælles statslige opgaver, der va-
retages fra København. Men det er ikke den måde, det opfattes på fra dansk side. 
Forskellen i opfattelsen er et resultat af den komplicerede arv fra tiden som ler-
sproget imperial kolonimagt, som først blev a løst af nutidens småstat efter 1864, 
salget af de tre Vestindiske Øer i 1917, Islands selvstændighed i 1918/1944, det 
reelle selvstyre i Færøerne efter 2000 og selvstyret i Grønland i 2009. 

Min konklusion er at ‘Danmark’ på samme tid er en helstat, småstat, national-
stat, Rigsfællesskab og Kongerige, uden rigtige regioner og med automatisk afvis-
ning af enhver tale om føderalisme, der er det store f-ord i dansk politisk sprog-
brug. Der er efterhånden enighed om, at det er nødvendigt at skelne mellem folk, 
nation og stat, hvis man vil forstå Rigsfællesskabets karakter. Men det er også 
nødvendigt at skelne mellem dem for at forstå det ‘egentlige’ Danmarks skæve 
fordeling af magt, selv om landet fremtræder så ensartet og homogent. At skelne 
bryder bare med en lang dansk tradition for centralisering forklædt som respekt 
for lokalt styre. 

Nederlaget i 1864 har præget den nationale selvforståelse. Men Danmark før 
og efter 1864 er også en nøgle til at forstå hele Europa, der består af to typer sta-
ter. Dem, der ligner Danmark før 1864, og dem, der ligner Danmark efter 1864. 
Danmark har to fortider, en historie som en stor multinational stat og en historie 
som en lille mononational stat. Landet passer ind i begge de europæiske statshi-
storier, og det forklarer den dobbelthed, grænsende til skizofreni, som præger 
Danmarks forhold til EU. Indtil 1864 hørte den danske helstat hjemme i samme 
kategori som Storbritannien, Frankrig, Spanien og Portugal. Det er lande med en 
lang historie bag sig som sammensatte statsnationer med engagement uden for 
egne grænser. Rigsfællesskabet er en ubekvem arv fra denne større stat, som det 
er vanskeligt for nutidens nationalt homogene småstat at håndtere.

Efter 1864 blev Danmark en lille nationalstat, indbegrebet af politologiens 
forestilling om en småstat, der er et land, som er a hængigt af andres beslutnin-
ger. Nationalstaten som enhed af stat og nation opstod efter den franske revoluti-
on og har en relativt kort historie med de nuværende grænser modsat statsnatio-
nerne. Andre stater er opstået gennem en samling som Tyskland, Italien og Polen 
eller gennem afståelser og opdeling. Mange som Norge, Finland og de leste øst- og 
centraleuropæiske lande har kun været selvstændige i hundrede år eller mindre. 
Statsnationerne med den længere historie har været vant til at tænke som stor-
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magter eller koloniherrer. Det særlige ved Danmark er, at landet hører hjemme i 
begge traditioner. 

Mens nationalstater oftest tænker pragmatisk-økonomisk, er tankegangen i 
statsnationerne, at national suverænitet og prestige er af stor betydning. Dan-
skernes identitet er præget af en blanding af de to positioner. Det betyder, at dan-
skerne vakler imellem en økonomisk kultur som nordtyske lutheranske socialde-
mokrater på den ene side og en national selvforståelse om, at landet som et lille 
Storbritannien skal udkæmpe krige i omverdenen. Danmark ser sig som den lille 
i Europa, men er den store i Rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland. Resul-
tatet af den særlige historie er, at man ikke har magtet at indrette Rigsfællesska-
bet som det, det reelt er: En føderation af tre folk, der vil kaldes nationer. I stedet 
har den politiske kultur medført, at det grønlandske samfund er blevet en mini-
udgave af det danske, komplet med grundtvigianisme og brun sovs. Og nu krav 
om selvstændighed, uanset størrelse, økonomi og a hængighed af USA og andre 
stormagter.
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