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Frø af ugræs
»Frø af ugræs er føget over
hegnet,« hedder det i Johan
Ottesens folkekære vise Det
haver så nyligen regnet fra
1890. Her i Danmark har vi
ofte kunnet overbevise os
selv om, at det ideologiske
ukrudt kommer til os udefra.
Det er en beroligende tanke,
at det totalitære, nationalistiske og racistiske var noget,
som de tyske soldater havde
med i rygsækken, da de marcherede ind over grænsen
den 9. april 1940 – og som kun
spredte sig til ganske få danskere, der allerede på forhånd var karakteriseret som
afstumpede afvigere.
Det forsimplede billede
har for en stor del overlevet
til i dag. Vores forestilling om
en nazist er stadig karikeret:
En sadistisk SS-officer med
en signeret udgave af Mein
Kampf i inderlommen. Eller
en ung, karseklippet fyr, der
har meldt sig under nynazismens faner for at kompensere for sine mindreværdskomplekser efter en traumatisk barndom.
Bag karikaturerne gemmer sig imidlertid en mere
kompleks virkelighed. Det
ideologiske ugræs havde også rødder i vores egen have.
Allerede længe inden den tyske besættelse lod kendte
forfattere, engagerede socialdemokrater og dygtige
dagbladsredaktører sig fascinere af den stærke leders
hårde hånd og tilsluttede sig
dele af nationalsocialismens
totalitære ideologi, og mange andre havde sympatier for

nazismens politiske og kulturelle udtryk.
Kritik af demokratiet
Politiske ekstremer og antiparlamentariske strømninger var i det hele taget en integreret del af mellemkrigstidens mentale klima. Over
alt i Europa var der i perioden
en udbredt skepsis over for
demokratiet, som mange opfattede som svagt og besværligt. Kritikere fra højre og
venstre satte spørgsmålstegn ved folkestyret og
drømte om øget velstand og
en ny stærk stat, og der gik et
sus igennem Europa, da de
totalitære regimer kom til
magten op igennem 20’erne
og 30’erne.
De store danske aviser beskrev med slet skjult fascination Sovjetkommunismens
indtog i 1917, Mussolinis fascistiske magtovertagelse i
1922 og Hitlers nationalsocialistiske regime fra 1933. Betagelsen af kommunismen
skiftede dog hurtigt til hård
kritik i den brede offentlighed.
Hitlers nazistiske aktiviteter havde derimod en mere
vedvarende
fascinationskraft. Han var karismatisk og
handlekraftig, og han hverken røg, drak eller løb efter
kvinder. Da han indførte de
såkaldte ’jødelove’, der
blandt andet forbød jøder at
stemme, anså de fleste danskere det ganske vist for nogle temmelig skrappe metoder, men det rimede samtidig
udemærket med holdningen

i mere antisemitiske kredse,
at der blev gjort noget ved ’jødespørgsmålet’. Da tusinder
af tyske flygtninge med jødisk herkomst i 30’erne søgte
om opholdstilladelse i Danmark, blev hovedparten da
også afvist ved grænsen. Daværende justitsminister K.K.
Steinckes officielle begrundelse var, at de tyske jødelove
var almindelige borgerlige
love.
Dansk racehygiejne
Fra 1920’erne lå Danmark i
front med udvikling af metoder til racehygiejne med
stærk politisk forankring i
form af steriliseringslovene,
som i lige så høj grad var en
socialdemokratisk som højreradikal ide. Den danske
pendant til det tyske nazistparti, DNSAP, opstod allerede i 1930 og kom ind i Folketinget med tre mandater i
1939. Efterfølgende meldte
en række Socialdemokrater
sig ind i partiet. I Konservativ
Ungdom hilste medlemmerne med strakt højre arm til
vælgermøderne, og i KU’s
studenterblad luftede man
udelt begejstring for Hitler.
Mens der blev bygget KZlejre syd for grænsen, og jagten gik ind på jøder, intellektuelle og politiske modstandere, blomstrede kultursamarbejdet mellem Danmark
og Tyskland op. I organisationen Nordische Gesellschaft blev der afholdt fælles
koncerter, foredrag, teaterforestillinger og litteraturmøder. Dannebrog og hagekors

hang side om side, og nogle af
arrangementerne blev indledt med taler om den nordiske races uforlignelige værdi
og kulturelle særegenhed.
Samarbejdet begyndte i
1930’erne og fortsatte – om
end i afmattet form – under
besættelsens første år.
Var alle danskere da nazister inderst inde? Naturligvis
ikke. Kun ganske få gik aktivt
ind i det danske nazistparti,
ligesom kun en mindre gruppe meldte sig under DKP’s
kommunistiske faner. Men
det er heller ikke ekstremerne, der er vigtige i det store
billede. Der vil til alle tider
være en C.F. von Schalburg,
en Johnny Hansen, en Martin
Andersen Nexø eller en Gotfred Appel – mennesker, der
hægter sig på en politisk utopi og holder fast til den bitre
ende. Det er ikke i sig selv så
foruroligende.
Det bekymrende er, hvad
der får flertallet til at lukke
øjnene for overgreb på minoriteterne. Det var det, der
skete i mellemkrigstidens
Europa. Spørgsmålet til historien – og til nutiden – er,
hvordan vi kan forstå og forhindre de mekanismer, der
fører til barbari og demokratiets fald. Hvor starter den
glidebane, der fører til tilsidesættelse af fundamentale
menneskerettigheder, som
vi oplevede i mellemkrigstiden og under Anden Verdenskrig? Starter den med
volden, eller begynder den
lang tid før?
Søren Heuseler
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Jazz

Jiddischbug og teaternegre
Den amerikanske jazz blev i mellemkrigstidens Danmark modtaget med fascination og afsky. Den inspirerede en
generation til at gøre oprør mod ensretning og puritanisme og vende sig mod nationalisme og racefordomme. Men
samtidig blev den mødt af dyb modvilje fra en stor del af befolkningen, og efter den tyske besættelse, hvor jazzens løfter
om frigørelse skulle stå sin endelige prøve, blev fronterne for alvor trukket op
af Sofie Lene Bak

pellerede til utugt, og den livsstil, der fulgte
med, var usædelig og tøjlesløs. Allerede i
1930’erne begyndte et opgør med de unge
swingpjatters og deres livsstil.
Blandt de engagerede kritikere af de nymodens fænomener omkring jazzmusikken
var komponisten Carl Nielsen, der i 1931 i forordet til bogen Levende Musik – Mekanisk
Musik omtalte den moderne musik som »en
Skøge, som tilbyder sig fra aabne Døre og
Vinduer, fra Kælderhalse og stinkende JazzBuler«. Fire år senere indledte præsten Gunnar Engberg et offentligt korstog mod sædernes forfald med et krav om moralsk oprydning i alt fra bademode og jazzmusik til
strandlitteratur og hårlængder, og i 1937 tog
en række ungdomsorganisationer tråden op
under førerskab af bl.a. DSU-formanden H.C.
Hansen. I en kampagne vendt mod ’smudslitteraturen’ fordømte ungdomsorganisationerne den nye amerikaniserede massekultur
og modernitetens moralske og kulturelle forandringer.

Da Louis Armstrong ankom til København i
1933, blev han hyldet af begejstrede fanskarer:
Den amerikanske jazz havde indledt erobringen af Københavns koncertsale. Grammofonplader og danserestauranter fulgte efter.
Den nye særprægede genre, der havde rod
i afroamerikansk sydstatskultur, greb først og
fremmest de unge. Inspireret af italienske
venstreorienteredes dyrkelse af Amerika
som et oprør mod fascismens ensretning og
militarisering adopterede danske unge en ny
tøj- og livsstil. Langhårede ’swingpjatter’ i
stramme bukser og gummisko og piger i plisserede nederdele og herrejakker dukkede op
i det danske gadebillede som symboler på et
ungdomsoprør, der indebar en krigserklæring mod nazismens ideal om renskuret autoritetstro. Senere, da krigen medførte importforbud mod grammofonplader, blev jazzen
home-made med sprudlende danske talenter
som Leo Mathisen.
Jazzen blev dog langtfra modtaget med
samme begejstring af alle. De unge, som tog Det første kulturelle offer
den nye musik til sig, var et mindretal, og bå- Karakteristisk for kampagnerne mod moderde jazzmusikkens og de unges opgør med au- nismen og dens forskellige kulturelle og samtoriteter og traditioner fremprovokerede en fundsmæssige udtryksformer var dens polikraftig modreaktion. Jazzen og den livsstil, tiske store bredde. Den traditionelle skelnen
der tilsyneladende fulgte med de unges be- mellem politisk højre og venstre er således
gejstring for den nye musik,
helt utilstrækkelig, når man
syntes for mange at være en
vil forstå mellemkrigstidens
underminering af traditio- Jazzmusikken, der minder kulturelle klima. Den kulturnelle samfundsværdier og om Kattens Jammerhyl,
radikale mobilisering, som vi
konservative dyder. Den nye
husker bedst – fra seksuel frimusik blev en trussel mod en såvel som den jødiske
gørelse til modernistiske
velkendt
samfundsform, såkaldte Kunstmusik,
kunstarter – blev mødt med
hvor familien og arbejdet var maa opfylde enhver Ven
dyb skepsis og modvilje fra et
de primære identitetsskabredt flertal af befolkningen.
af den ægte Musik med
bende faktorer, der samtidig
Modernismens fortalere var
satte grænser for friheden, og sand Rædsel
trods stor indflydelse og genhvor nationaliteten var et Dansk Antijødisk Liga
nemslagskraft en minoritet,
rodfæstet fællesskab og sekder var i modstrid med den
sualiteten et indadvendt taalmindelige og konservative
bu. Jazzmusikken var en antikulturforståelse, som var udtese til alt dette, mente kritibredt på tværs af det politiske
kerne; den var usædelig og
spektrum. Det gjaldt også
pervers, fordi rytmerne apmodtagelsen af jazzen.

Modstanden mod det løsslupne og ansvarsløse tøjeri havde ikke alene karakter af
generationsopgør, men rummede også – ikke
uden lighed med 1968-generationens ungdomsoprør – ideologisk brod. Jazzen blev anset for unational og upassende og eksemplificerede for mange den farlige, amoralske modernitet, hvis indtog ikke alene truede de unge sjæles, men hele samfundets sundhed.
Jazzen blev da også det første kulturelle offer for den tyske besættelse den 9. april 1940.
Med henvisning til tidens alvor indstillede
den danske Statsradiofoni (det nuværende
Danmarks Radio) og Københavns Kommune
i 1940 alle jazzkoncerter og jazzundervisning,
og beslutningen om at genindføre jazzen i
dansk radio få år senere – før befrielsen – skal
da heller ikke ses som nogen egentlig anerkendelse af jazzens kulturelle kvalitet, men
snarere som et populistisk forsøg på at kapre
lyttere fra BBC’s nyhedsudsendelser.

som lige dele ureflekteret ungdomsoprør og
bevidst kulturkamp. Den anså jazzmusikken
for at være jødernes redskab i en systematisk
underminering af den sande, rene germanske
musikkultur og moral, og jitterbug blev til
’jiddischbug’ og ’jødelus’. Moderniteten i
dens mange afskygninger fik i nationalsocialisternes propaganda et jødisk stempel, og i
deres racistiske verdensbillede evnede de at
forene tilsyneladende modstridende antiamerikanske og antikommunistiske argumenter. I 1942 kunne Dansk Antijødisk Liga således påberåbe sig Antikominternpagten i bekrigelsen af swingpjattevæsenet, som et led i
den fuldkomne sammensmeltning: kommunistisk = jødisk = amerikansk.

Propaganda mod ’jødernes redskab’
Kravet om moralsk oprustning vandt bred tilslutning under besættelsens alvor, og i visse,
snævrere kredse, indgik kampen mod de nye
tendenser tilmed i en decideret antisemitisk
og racistisk kulturkamp. I det lille danske antisemitiske parti Nationalsocialistisk Arbejderparti, som senere antog navnet Dansk
Antijødisk Liga, dyrkedes en rabiat antisemitisme. Partiet hentede en stor del af sit ideologiske gods i det tyske smædeskrift Der Stürmer, men mange af grundelementerne blev
også hentet i samtidens danske kulturdebat:
modviljen mod den dekadente elitekultur og
den påståede usædelighed samt en indædt
antikommunisme og antiamerikanisme.
I det nazistiske sprogbrug var den moderne kultur entartet – udartet og degenereret.
Den aggressive tone i Dansk Antijødisk Liga,
som bl.a. kom til udtryk i urovækkende udsagn som »den Dag er gudskelov ikke så fjern,
da disse unge Mennesker vil blive klippede
og sendt i Arbejdslejr«, går som et ekko af ønsketænkning gennem mangen en rosende
omtale af tyske arbejdslejre og væmmelsen
ved ungdommens luner.
I Dansk Antijødisk Liga kendte man sygdommens årsag:
»Her, ligesom til så mange andre Onder i
Verden, finder man Jødedommen som Ophavsmand«, hed det i partibladet Kamptegnet.
Det antisemitiske verdensbillede bød kulturpessimismen trods og havde derved en
særlig tiltrækningskraft.
Nationalsocialisterne i Dansk Antijødisk
Liga fortolkede i overensstemmelse med det
racistiske verdensbillede swingpjatteriet

Terror mod Tivoli
I besættelsens sidste år fik nazisternes vrede
over den trodsigt løsslupne underholdning
for alvor konsekvenser. Besættelsesmagtens
terror blev rettet mod en række kulturelle institutioner, herunder Koncertsalen, Glassalen og Dansehallen i Tivoli. At netop Tivoli
skulle blive terrormål havde flere årsager.
Dels kunne man ramme mange almindelige
danskeres følelser ved at ødelægge det, der
for mange stod som et markant nationalsymbol. Dels var havens to direktører, den kommunistiske og kulturradikale Kjeld Abell og
Victor Lemkow, der havde jødisk baggrund,
en anstødssten. Endelig foregik der umoralske ting i Tivoli, set med nazistiske øjne: I
Glassalen spillede Leo Mathiesen, og
swingpjatterne morede sig på dansegulvet.
Desuden blev flere musikere med jødisk baggrund, bl.a. sangerinden Rachel Rastenni,
chikaneret af danske østfrontsfrivillige på orlov.
I det tyske gesandtskabs radioafdeling var
man allerede i 1941 bestyrtet over det stigende antal ’jødiske’ udsendelser i dansk radio,
især i grammofonprogrammerne, og efter
samarbejdspolitikkens sammenbrud den 29.
august 1943 blev værker af jødiske komponister undertrykt i radioen. Dansk Antijødisk
Liga lå på linje med besættelsesmagten i deres foragt for tidens kulturelle nybrud. Ligaen
foragtede »denne vor degenererede Tid, som
nu ligger i forgudelse af Negerkonger og Negerdronninger samt semitiske Helaber«. Når
foredragstilhørere i Dansk Antijødisk Liga
blev belært om musikken »fra Afrikas dunkleste Urskove isprængt jødisk Degeneration« var det med en karakteristisk dobbelttydighed af fryd og foragt – langt fra ulig den
borgerlige bornertheds reaktion på fænomenet Josephine Baker, ’den bronzefarvede Venus’, som gæstede – og væltede – København
tilbage i 1928.

Tivoli i brand. Under Besættelsen bliver
Glassalen i Tivoli samlingssted for de unge swingpjatter, der danser til musik af Leo Mathiesens
orkester. Mange er forargede over swingpjatternes påklædning og attitude – og også tyskerne og
de danske nazister ser med foragt på den amerikansk inspirerede ungdomskultur. Natten mellem
den 24. og 25. juni 1944 udløser en nazistisk
terrorgruppe en række bomber i Tivoli, der blandt
andet ødelægger Glassalen og Koncertsalen.
Foto: W. Winkelmann/Scanpix

Rædsel over kattens Jammerhyl
Mellemkrigstiden var både nationalt og internationalt begunstiget med fremtrædende
jazzstjerner med jødisk baggrund, men samtiden forstod først og fremmest jazzen som
sort musik. Racefordomme i den offentlige
debat om musiklivet var legio og udløste en
række stereotyper om ’negrenes’ barnagtige
og letpåvirkelige væsen og deres musikalitets
primitive oprindelighed. Racetænkningen
kom imidlertid også til udtryk i præsentationen af jødiske kunstnere. Når BT den 19. november 1937 omtalte »Jazz’ens Skaber La
Rocca« som »italiensk Jøde, en Blandingsrace, der har skabt flere verdensberømte 
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Entartete Kunst
Med nationalsocialisternes
magtovertagelse
bliver der indført
en kunstpolitik,
der forbyder den
modernistiske
kunst i Tyskland
– især abstrakt
kunst, kubisme,
ekspressionisme
og surrealisme.
Den kunst, som
ikke passer i nazisternes ideologi,
bliver stempelt
som ’Entartete
Kunst’ (på dansk
’vanskabt kunst’
eller ’degenereret
kunst’). På store
turnerende
udstillinger fremvises de stemplede værker for
befolkningen, så
de kan se, hvilken
kunst de skal holde sig fra. Inden
for musikken er
det især jazzen,
der fordømmes af
Hitler-regimet.
Her er en forsideillustration til
udstillingskataloget for den nazistiske udstilling
’Entartete Musik’
i Düsseldorf 1938.
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Josephine Baker, den amerikanskfødte franske kunstner, sætter København på den anden ende, da hun i 1928
optræder i Dagmarrevyen med sang og sensuel dans - kun iført et skørt af vippende bananer. Efter premieren bliver
hun voldsomt nedgjort i hovedstadens aviser, som kalder hende ’Den barfodede negergås’ og ’En mellemting
mellem missing link, en cirkusklovn og en varietédanserske’. Også den ellers frisindede Poul Henningsen kan ikke
sætte sig ud over racestereotyperne, da han i Politikens spalter forsvarer hende med ordene ’Hvorfor skal det være
perverst, at vi opløftes ved mødet med et dybt naturligt menneske?’ Foto: Golden Days/Popperfoto/Polfoto

Musiknavne end nogen anden«, reflekterede
det et almindelige synspunkt: at visse racer
besad en særlig musikalitet. Jøder skulle således have et særligt musikalsk anlæg i forhold
til moderne musik. Det er bemærkelsesværdigt, at begrebet »Blandingsrace« her tilsyneladende angav kulturblanding – italiensk
og jødisk – ikke egentlig racebiologisk blanding – og det viser da også racebegrebets
mange betydninger i mellemkrigstiden. Men
antisemitisme, fremmedangst og racisme var
simplificeringsfaktorer, som slog igennem i
den ’stuerene’ kulturdebat, hvor man kunne
benytte sig af den tilfældige omstændighed,
at kunstneren var jøde, sort eller fremmed.
Dansk Antijødisk Liga beskæftigede sig ikke stort med klassisk racisme mod sorte. I den
nazistiske optik kunne der imidlertid skabes
analogi mellem sorte og jøder, bl.a. gennem
den brutale association om aber og i antydninger om urtidige raceblandinger. I en nazistisk optik var jazzen ikke-arisk og derfor pr.
refleks jødisk:
»Et Folks Sjæl genspejler sig i Musikken.
Vi ved, hvorledes der ser ud i den jødiske Sjæl,
naar vi tænker på den Jødemusik, som man
serverer for os. Jazzmusikken, der minder om
Kattens Jammerhyl, saavel som den jødiske
saakaldte Kunstmusik, maa opfylde enhver
Ven af den ægte Musik med sand Rædsel.«
Negeroperaen
I sommeren 1942 offentliggjorde Det Kongelige Teater sit program for den kommende
sæson. En hovedattraktion var opsætningen
af den amerikanske jazzopera Porgy og Bess,
George Gershwins (1898-1937) opera fra 1934
om en gruppe sorte landarbejderes hårde liv i
Charleston. Operaen havde premiere den 27.
marts 1943. Der var, som avisen Social-Demokraten den 24. marts 1943 skrev, tale om »en
begivenhed i europæisk musikliv«, og det ikke kun fordi operaen havde europæisk urpremiere. Forestillingen blev opført af Det Kongelige Teaters ensemble med sortsværtede
ansigter og sunget på dansk. Nationalscenen
lagde an til et modigt opgør med samtidens
jazz- og racefordomme.
Allerede inden premieren tegnede satsningen til at blive et tilløbsstykke. Køerne hobede sig op foran teaterets billetluger. Ved
premieren var medieomtalen massiv.
Social-Demokraten beskæftigede sig med
operaen over en hel avisside, og avisens anmelder hæftede sig navnlig ved »Folkelivsbillederne fra en Neger-Ghetto og den fremmedartede Stemning, der frembringes ved
Udpenslingen af South Carolina-Negrenes
primitive Følelsesliv, deres lette Sind med
dettes pludselige Omslag fra højeste Livsglæde til dybeste Sjælslidelse samt deres af de
Hvide paaklistrede Kristendom, der endnu
ytrer sig som Urskovsfolkets Afgudsdyrkelse
og giver sig saa typiske Udslag i deres Smertes-Hymners eksalterede, katte-jamrende
Spirituals«.
Ved den amerikanske premiere i 1934 havde sådanne stereotyper i forestillingen vakt
de amerikanske anmelderes harme, men Social-Demokraten hæftede sig ikke ved fordommene og beskrev endog med antydning
af skuffelse en scene, »hvorunder Negerdyret
Crown betvinger Bess og igen får Pigebarnet
i sin Magt. Det Optrin er vist nok tænkt adskilligt stærkere spillet end vort Opera-Personale her har vovet sig til.«
Social-Demokraten mente nok, at der var
tale om »En i Sandhed respektindgydende
Indsats«, men også at »den vil vække Diskus-
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sion, saa kraftigt Rytme-Operaen pirrer baade i Øjne og Øren på Publikum«. Jazzen havde ikke mistet sit usømmelige præg.
Generelt havde anmelderne indvendinger
mod opførelsens manglende autenticitet. Social-Demokratens anmelder kaldte det »et
Vovestykke for europæiske Sangere at skulle
erstatte Negrenes primitive Oprindelighed i
Musikudøvelsen med bevidst Kunst«, og National Tidendes anmelder var ganske overbevist om, at hverken rytme eller den ejendommelige syngestil kunne gå sangerne og orkestret »i Blodet«. De var og blev »Teatrenegre«.
De borgerlige avisers anmeldere kunne
dog berolige deres læsere med, at operaen ikke havde ret meget med jazz at gøre. Berlingske Tidendes anmelder var modstræbende
underholdt og indfanget af operaens »straalende Udførelse«. Men nogen beundrer af
Gershwin var han ikke og advarede læserne
om, at »for Hot-Jazz’ens Dyrkere vil Porgy og
Bess være en Skuffelse.«
Jyllands-Posten uddybede sagen:
»Musikken var ikke Jazz af den sædvanlige
Art, der ofte er saa ulidelig, fordi den kun er
Imitation og ikke udtrykker noget i den hvide
Efterligners eget naturlige Væsen, men kun
Skaberi og sensationel Støj ...«
Men anmelderen var revet med, »man maa
beundre Den kgl. Operas Kunstnere, Kor saavel som Solosangere, at de i den Grad havde
formaaet at omskabe sig og illudere som
Mennesker af en vidt forskellig, fremmed Race.« Undervejs kunne han ganske glemme, at
hverken komponist eller sangere jo egentlig
var gennemmusikalske »Negre«.
Opgør med antisemitismen
Fælles for pressens modtagelse af operaen
var begejstret sindsoprivelse. Operaen var
eksotisk og fremmedartet og nærede drømme om en anden tid og en verden, som danskerne i stigende grad vendte blikket og håbet
imod. Vist var scat-sang og sortsværtede operasangere i sig selv sensationer, men publikum og kritikere havde flere grunde til at juble over nationalscenens dristighed. Ikke bare havde jazzen gjort stormende indtog på nationalscenen, det skete med en amerikansk
komponist med jødisk baggrund, idet Gershwin var søn af russisk-jødiske indvandrere, og
med et portræt af afroamerikansk folkeliv.
Modtagelsen var en eksplosion af entusiasme over amerikansk kultur, som man nu
forbandt med frihed, demokrati og etnisk
mangfoldighed. Det var et opgør med mellemkrigstidens tendenser til antiamerikanisme og antisemitisme, og et samtidens velmente opgør med racismen.
Mere entartet kunne det næsten ikke blive,
og besættelsesmagten opfattede da også forestillingens opgør med de nazistiske idealer

Kamptegnet
Ugebladet Kamptegnet udkom fra 1939-1943
som partiavis for Nationalsocialistisk
Arbejderparti/Dansk Antijødisk Liga. Men
den var meget mere. På sit højeste havde
ugebladet et oplag på 14.000 og blev
formentlig læst af mange flere. I lighed med
vore dages tabloidaviser var Kamptegnets
mærkesager sex, kendisser og kriminalitet,
og skønt bladet vakte væmmelse på grund
af dets vulgære antisemitisme, fulgte
nysgerrighed og nyfigenhed med.

som en uvenlighed. De danske nazisters harme steg til et nyt crescendo. Dansk Antijødisk
Liga hylede mod »Neger-skuepladsen i København« og »Jødekomponister [der] tjener
Millioner på de hvides Dumhed«.
Kureret for nazisme, men ikke racisme
De færreste danskere ville – uanset deres syn
på jazzmusikken – gå så vidt som nationalsocialisterne i Dansk Antijødisk Liga. Men selv
den mest ekstreme version af nazismen opstod ikke i et vakuum. Den hentede tværtimod flere grundelementer fra den almindelige kulturforståelse, end vi måske bryder os
om at tænke på. Racefordomme var en indarbejdet del af den danske kulturdebat – også
blandt de anmeldere, der tog overvejende positivt imod opsætningen af Porgy og Bess.
Såvel operaen som anmeldelserne af den
var gennemsyret af racefordomme om sorte,
skønt det skete gennem medfølelse med de
undertrykte og fascination af urkraft. Stereotyper om ’Negrenes’ barnagtige og primitive
væsen, om mænd med dyrisk seksualitet og
faretruende raffinerede kvinder blev overalt
tegnet med ureflekteret nedladenhed og slet
skjult racisme (bl.a. med ikke så få analogier
mellem aber og sorte eller Jyllands-Postens
»de vilde Naturbørn«).
Racismen mod sorte var en integreret del
af en tankegang, der skelnede mellem udviklede og primitive racer, et tankesæt som påvirkede såvel skolebøger som videnskab. Nazismen havde nok – efter besættelsen – kureret danskerne for antisemitiske racefordomme, men racisme mod sorte havde uforandret
fodfæste. Opgøret med den nazistiske raceideologi var således hverken før eller efter
krigen reflekteret og konsekvent.
De gennem generationer indarbejdede racistiske stereotyper vendt mod sorte, ledsagede – upåvirket af besættelsessituationen –
fortsat forståelsen af den amerikanske jazzmusik. I 1944 blev operaen, på grund af bombetrusler og tysk pres, taget af plakaten efter
22 opførelser for fulde huse.

Gå i dybden med
mellemkrigstiden
på

Foto: Jens Lindhe

Foto: Popperfoto/
POLFOTO

Foto: Det Danske Filminstitut

Foto: POLFOTO

På FaktaLink kan du ﬁnde temaartikler om historiske og aktuelle emner.
FaktaLink rækker bredt, og i hen ved 300 udførlige artikler kan du bl.a.
blive klogere på menneskerettigheder i Kina, skoleskyderier i USA,
Muhammed-tegningerne, Det Osmanniske Rige, krigen i Afghanistan,
kulturradikalismen, hooliganisme og meget, meget mere.
Temaartiklerne er fyldt med links og tips til videre læsning. Mange
artikler rummer bl.a. links til Bibliotek.dk, som giver dig mulighed for
at bestille uddybende litteratur til afhentning på dit lokale bibliotek.
FaktaLink.dk er derfor et fantastisk værktøj for fx lærere, studerende
og skoleelever, der gerne vil trænge dybere ned i et bestemt emne
og samtidig have sikkerhed for, at informationerne er bearbejdede
og vurderet kildekritisk. De ﬂeste artikler leveres af Mediefabrikken
Journalistik / Dagbladet Information.

Sofie Lene Bak er historiker, ph.d., ved Det
Kongelige Bibliotek

Find hvad du søger på www.faktalink.dk - start med
gratis at læse vores artikler om mellemkrigstiden.
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Grønbech og Ringen
Religionshistorikeren Vilhelm Grønbech
(1873-1948) er en markant skikkelse
herhjemme i første halvdel af det 20.
århundrede. Hans virke spænder bredt:
fra store, vidtfavnende kulturfremstillinger af det gamle Norden og det gamle
Hellas over dybdeborende analyser af
kunstnere, forfattere og mystikere til
politiske og kulkturkritiske foredrag, avisog tidsskriftsartikler og bøger.
Foto fra bogen ’Skorpionens gift’ af
Johannes Adamsen

Et broderskab,
der endte i krigen
Stærk kulturpessimisme, litterære ambitioner
og fascination af germansk åndsliv ledte en lille gruppe
unge mænd ud på et idealistisk vildspor i slutningen af
1930’erne
Af Anita Brask Rasmussen

En aften i 1939 sad Ole Wivel, der senere skulle blive grundlægger af det indflydelsesrige
litteraturtidsskrift Heretica og direktør for
forlaget Gyldendal, på beværtningen Café
Kronborg i Hestemøllestræde i det indre København. Han og en gruppe venner havde
netop overværet en koncert i Slotskirken og
sad nu og nød en øl, mens de som så ofte før
diskuterede kunst og litteratur. De havde
mødt en mand til koncerten, som de gerne ville tale med. Hele natten om muligt. Ole Wivel
skriver i sin første erindringsbog, Romance
for valdhorn, at han ikke husker, hvem der forærede ham en bog af Vilhelm Grønbech. Men
han erindrer tydeligt den aften på Café Kronborg, hvor han mødte bogens tyske oversætter. Han skriver, at Fritz Waschnitius »lukkede os inde i en ring, hvor harmonien mellem
den indre og den ydre verden et øjeblik blev
en mægtig realitet«.
Dér i den dunkle belysning på Café Kronborg blev grunden lagt til et venskab mellem
en gruppe af mænd, der søgte en helhedsforståelse af verden i en tid, hvor kunsten og
åndslivet blev skubbet i baggrunden af en
grænseløs tiltro til videnskaben. Sådan oplevede de det, som så mange andre intellektuelle i Europa. Kulturpessimismen var udbredt
og fandt også grobund i Danmark, hvor den
lille gruppe forstod, hvilket spor der på det
tidspunkt indgød mest respekt i litterære
kredse, og fulgte det. Før krigen anede ingen,
at sporet kunne ende blindt.
Østrigeren Fritz Waschnitius blev et naturligt samlingspunkt for denne løse kreds af
unge mænd, der kaldte sig Ringen efter et
værk af en af deres foretrukne tyske digtere

Stefan George. Ud over Fritz Waschnitius be- Grønbechs forelæsninger gjorde stort indstod Ringen af Ole Wivel, Louisianas senere tryk på Ringens medlemmer, og Ole Wivel
grundlægger Knud W. Jensen, maleren Sven tog det med sig i grundlæggelsen af det for
Havsteen-Mikkelsen, værtshusejeren og ma- den generations digtere fuldstændig uomleren Erik Johansen, den tyske kontormedar- gængelige litterære tidsskrift Heretica. Både
bejder Peter Tramsen og den dyrlægestude- forfatteren Martin A. Hansen, Ole Wivel og
rende Niels Holger Nielsen, men også andre en anden af Hereticas grundlæggere Bjørn
følte en tilknytning til den unge gruppe Poulsen, skrev nekrologer, da Vilhelm Grønkunstnere, heriblandt maleren Helge Ber- bech døde i 1948.
tram samt maleren Oluf Høsts søn Ole Høst.
Sammen meldte Ringen sig til en forelæs- Grønbechs kulturopgør
ningsrække på Borups Højskole i efteråret Teorien om, at den moderne europæiske kul1939. Foredragsholderen var professor ved tur befandt sig i en krise, var hele præmissen
Københavns Universitet, religionshistorike- for Ringens indgangsvinkel til litteraturen.
ren Vilhelm Grønbech, der gjorde oprør mod Den præmis leverede Grønbech med sit kulde teorier, der herskede på området. Han turopgør, der tog sin begyndelse mange år
gjorde faktisk oprør mod hele den europæ- før, Ringen deltog i foredragsrækken.
iske kultur, der på det tidspunkt var domineGrønbech følte sig ansporet af den religiøret af evolutionsteorier. Han var den danske se og livsanskuelsesmæssige uro og søgen,
frontkæmper blandt de europæiske kultur- han som religionshistoriker oplevede, fulgte
pessimister, og hans forskefter Første Verdenskrigs afning i antikke og primitive
slutning. Efter Anden Verkulturer lagde fundamentet Nu må vi høre op med vor
denskrig blev uroen erstattet
til det bud på en vej ud af kri- sentimentale jammer
af angst, mente han. For ham
sen, som han talte om ved fovar krig ikke årsagen til krirelæsningerne på Borups over krigens forfærdeligsen, den var virkning. ResulHøjskole og skrev om i vær- hed (...) Vi skulle i stedet
tatet af, at videnskaben i alket Kampen for en ny sjæl fra se virkeligheden i øjnene: mindelighed og evolutions1940. Det første skridt skulle
i særdeleshed var bleDette er resultatet, dette teorien
ifølge Grønbech være et opvet anvendt til ren europæisk
gør med dualismen (se note er det paradis vi har
selvforherligelse; Kulturens
nedenfor) og den fornægtel- stræbt efter
begyndelse blev opfattet som
se af ånd, som han mente do- Vilhelm Grønbech,
de lavere instinkters overvinminerede videnskaben. Og i
delse, og han påpegede det
bestræbelserne på at gene- religionshistoriker ved en morsomme i, at engelske evotablere kontakten til det ån- forelæsning i april 1941
lutionsteoretikere af en eller
delige var kunsten det vigtiganden grund anså den engelste middel.
ske gentleman for at være udOverværelsen af Vilhelm
viklingens endemål. For ek-

sempel Tylors såkaldte trinsstige, der placerer aboriginer på det nederste trin af udviklingen og den noble gentleman på det øverste. Jo mere andre kulturfolk ligner den vestlige, jo mere mennesker er de. Som nævnt ren
europæisk selvforherligelse.
Et af den europæiske kulturs grundlæggende dogmer, dualismen mellem ånd og natur, får gennem videnskaben en dybere begrundelse end før, og evolutionsteoriens lære om the survival of the fittest bliver en myte,
der retfærdiggør den europæiske kulturs
konkurrenceforherligelse,
magtfuldkommenhed og magtliderlighed. Sådan karakteriserer Grønbech den periode i verdenshistorien, hvor europæernes kolonisering af Verden
var på sit højeste, og videnskabelige landevindinger blev hæmningsløst efterstræbt,
det 19. århundrede.
Vilhelm Grønbech ønskede en anden virkelighed. En hel virkelighed. Den materielle,
sociale, økonomiske, produktionsmæssige
virkelighed og den åndelige, historiske, videnskabelige, religiøse og kunstneriske virkelighed burde for ham at se være en del af én
og samme organisme. Hvis de to sider af helheden ikke længere hænger sammen som et
organisk materiale, ja så indfinder kriserne
sig, mente Grønbech. Det var denne virkelighedsopfattelse, der især optog de unge mænd
i Ringen. De dyrkede de antikke digtere og
søgte tilbage mod den tid, hvor ånd og natur
var forenet i ét. Hölderlin, Rilke, George, Goethe og Dante. Sammen diskuterede de Nietzsche, som også Grønbechs teorier kunne
sammenlignes med. Også for Grønbech var
Gud død. I hvert fald for det moderne menneske – i den betydning, at det ved den ekstreme
tiltro til dualismen havde mistet enhver kon-
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Ole Wivel og Karen Blixen. Som ung er Ole Wivel
stærkt fascineret af religionshistorikeren Vilhelm
Grønbechs teorier om genetablering af det
åndelige via kunsten. Efter Anden Verdenskrig
bliver Wivel en central person på det
københavnske kulturparnas. Blandt andet er han i
perioderne 1954-63 og 1970-80 direktør på
Gyldendals Forlag. Her ses direktør Wivel sammen
med en af forlagets store forfattere, Karen Blixen,
til reception for efterårets bogudgivelser 1957.
Foto: Hakon Nielsen/Scanpix

Videre læsning
J. Prytz-Johansen: ’Religionshistorikeren
Vilhelm Grønbech’, Gyldendal 1987.
Johannes Adamsen: ’Skorpionens gift.
Vilhelm Grønbechs kritik af kristendom og
kultur i lyset af Herders og Nietzsches tænkning’, Forlaget Hovedland 2002.
Ejvind Riisgård: ’Vilhelm
Grønbechs kulturopgør bind I’,
Gyldendal 1974.
Anita Brask Rasmussen: ’Hånden
over Ole’, Informations Forlag
2008. Udkommer 18. sept.

Ringen

takt med det åndelige. Vilhelm Grønbech tetspolitik i barske vendinger og roste frimente altså, at krig blot var resultatet af den hedskampen.
krise, som europæerne selv var skyld i, og da
han samtidig mente, at krisen kun kunne Fra ånd til handling
overvindes ved at gøre rent bord, var han hel- Krigen fik ikke helt den samme betydning for
ler ikke entydigt ked af, at krigen kom igen. Grønbechs disciple i Ringen. De unge mænd
Ved en forelæsning i april 1941 sagde han:
var i langt højere grad optaget af germansk lit»Skal vi ud af vor kultur nytter det ikke at teratur og kultur, mens Grønbech foretrak
forbedre; der er kun eet: oprør, trods!«
den engelske. Det gjorde hele forskellen. En
Og i et interview med Politiken 9. novem- del af Ringens medlemmer mente, at et Eurober 1941 udtalte han:
pa under germansk herredømme var ønsk»Nu må vi høre op med vor sentimentale værdigt. For dem var der kræfter i det tyske
jammer over krigens forfærdelighed, med al åndsliv, der var værdige og parate til at lede
vor tale om hvorledes onde magter er sluppet resten af Europa tilbage til den hele virkeligløs og hvorledes samvittighedsløse menne- hed. Især satte de deres lid til den tyske digter
sker kaster folkene ud i dette. Vi skulle i stedet Stefan George – også han ønskede at skabe en
se virkeligheden i øjnene: Dette er resultatet, ny kultur, at genforene ånd og natur. Både Gedette er det paradis vi har stræbt efter. Vi har orge og Grønbech mente, at kunsten skulle
selv skabt de kræfter som nu råder rundt om have den opdragende rolle, når krisen var
os. Vi må forstå at dette er resultatet af at vi overstået, og en ny kultur skulle realiseres.
har fornægtet verden. Det
At dele af Ringen støttede
som sættes uden for mennetyskerne, er imidlertid ikke
skelivets varme, der bliver Dit nederlag er
ensbetydende med, at de var
vor træl, men også vor fjen- uigenkaldeligt. I dette
nazister. For eksempel er der
de.«
ikke noget, der tyder på, at
Taget i betragtning, at fald, du veed det, river du
gruppen var antisemitisk;
Grønbech på dette tidspunkt alt det med dig, som hidtil tværtimod assisterede Ole
talte fra et land, der var besat, har været imellem os. Min Wivel og Knud W. Jensen sekunne man risikere at misfornere modstandsbevægelsen,
foragt for dig er stor, og
stå, hvor hans loyalitet lå.
da jagten på danske jøder gik
Hvordan kunne han bagatel- jeg er utrøstelig
ind. Men deres kærlighed til
lisere tyskernes ansvar for Ole Wivel i et brev til Erik
tysk kultur, deres overbevisstormen på Europa? Vilhelm Johansen, da han valgte
ning om, at Europa befandt sig
Grønbech var dog på ingen
i en kulturkrise og deres formåde på tyskernes side. Han ikke at kæmpe for SS
herligelse af handlingen som
var på handlingens side. Krivejen ud af enhver krise, blev
gen var uundgåelig og derfor
den kombination, der resulteogså nødvendig, og han kritirede i, at de i begyndelsen af
serede den danske neutralikrigen glædede sig over ty-

skernes fremmarch. Ole Wivel roste i breve og
digte de to medlemmer af Ringen, Erik Johansen og Ole Høst, for at have meldt sig til SS, og
da forskellige omstændigheder gjorde, at Erik
Johansen alligevel ikke tog af sted, skosede
Wivel ham for det i et brev den 1. februar 1942:
»Da du tog beslutningen om at gaa i krig,
rystede du med fuld ret enhver forpligtelse af
dig. Den som vil døden vinder livet. Jeg nærede ærbødighed for dig og min tro paa dig fornyedes … At du vilde staa fast til trods for denne sidste prøvelse var saa dybt befæstet i mit
hjerte, at jeg frydede mig over at kunne triumfere, fordi du – min ven – bekræftede den heroiske holdning, der har baaret alt det vi var
og er. Dit nederlag er uigenkaldeligt. I dette
fald, du veed det, river du alt det med dig, som
hidtil har været imellem os. Min foragt for dig
er stor, og jeg er utrøstelig.«
I Vilhelm Grønbechs teorier fandt Ringen
det frø, som i kombination med kærligheden
til den germanske kultur og troen på poesiens
opdragende kvaliteter voksede sig til en tæt
skov, hvor de for uigenkaldeligt vild.
Anita Brask Rasmussen (f. 1980) er journalist ved
Dagbladet Information og forfatter til bogen
’Hånden over Ole’ om broderskabet Ringen og det
danske kulturparnas’ bagatellisering af Ole
Wivels fascination af germanske ideer i
begyndelsen af Anden Verdenskrig.
Dualisme er en filosofisk fagterm, der betegner
metafysiske teorier, der enten hævder
eksistensen af to, og kun to, substanser, eller
hævder, at alt værende er opdelt i to
grundlæggende forskellige typer eller skal
forklares ud fra to klart adskilte og uafhængige
grundprincipper.

I begyndelsen af det nye årtusinde blev det
afsløret, at to så prominente skikkelser i det
danske kulturliv som Ole Wivel (1921-2004,
billedet) og Knud W. Jensen (1916-2000)
havde tilhørt et åndeligt broderskab, der i
begyndelsen af Anden Verdenskrig glædede
sig over den tyske fremmarch i Europa.
Broderskabet, der var kendt under navnet
Ringen, bestod af en
kreds af malere,
digtere og litterært og
kunstnerisk interesserede unge mænd, der så
sig så blinde på kulturpessimismen og blev
så fascinerede af den
germanske heroisme,
at de ønskede germansk herredømme i
Europa.
Ole Wivel grundlagde
tidsskriftet Heretica,
der, mens det udkom
fra 1948-1953, opnåede
en status i dansk
litteratur, som ikke siden er overgået. Han
blev siden direktør for forlaget Gyldendal og
ledte det til den førerposition på det danske
bogmarked, som det endnu besidder.
Desuden gjorde han et stort arbejde i dansk
kultur- og uddannelsespolitik. I 2001 kunne
Jyllands-Posten bringe digtet ’Korset’ skrevet
af Ole Wivel i 1941, hvor han opfordrede
danske mænd til at kæmpe for Tyskland.
Knud W. Jensen var Ole Wivels gode ven og
finansierede i mange år Wivels litterære
virke. Det var ham, der købte aktiemajoriteten i Gyldendal og krævede Wivel ansat
som direktør. Senere udlevede han sine egne
kunstneriske ambitioner og grundlagde
kunstmuseet Louisiana.
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Vagthund med
ideologisk bid
Fascinationen af totalitære ideologier og stærke
ledere bredt funderet i det danske samfund i
mellemkrigstiden. Den offentlige vagthund ønsker
Danmark for danskere og logrer for verdens diktatorer
Af Karina Søby Madsen

Året er 1938, og vinteren trænger sig på i
Tyskland. I løbet af natten mellem den 9. og
10. november opsøger ophidsede nationalsocialister en række jødiske medborgere, tæver
dem og smadrer deres hjem. Et stort antal jødiske butikker ødelægges, og synagoger sættes i brand. Omkring 100 jøder prygles ihjel,
og mellem 25.000 og 30.000 arresteres og deporteres efterfølgende til koncentrationslejrene Dachau, Sachsenhausen og Buchenwald. Som forklaring på den ’spontane demonstration’, der senere bliver kendt som
Krystalnatten, bruger den nazistiske propagandaminister Goebbels mordet på en tysk
diplomat, der kort forinden er blevet myrdet
af en sindsforvirret polsk jøde i Paris.
Den 15. november, fem dage efter Krystalnatten, bringer Jyllands-Posten en leder, der
forklarer, at vi herhjemme også har bemærket
jødernes »uheldige Egenskaber«, men at disse egenskaber hovedsageligt har konsekvenser for Tyskland. Lederskribenten konkluderer: »Naar man har fulgt Jødespørgsmaalet i
Europa i Aartier, kan man til en vis Grad forstaa Tyskernes Animositet overfor Jøderne
[...] Man maa indrømme Tyskland, at det har
Ret til at skille sig af med sine Jøder.«
Avisen tager afstand fra de voldsomme
metoder, der anvendes i Tyskland, og foreslår, at tyskerne i stedet deporterer jøderne til
eksempelvis et af de tyske koloniområder i
Afrika.
Citatet er ikke enestående. I årene mellem
Første og Anden Verdenskrig florerer en heftig værdidebat i danske tidsskrifter og aviser
om emner som demokrati og parlamentarisme, kirke og religion, kunst og kultur, skole og
opdragelse, kønsroller og seksualliv, samt ik-

ke mindst videnskab og raceteori. Et tema, krigstiden er Danmark det land i verden, hvor
der går igen, er ideen om den rene folkesjæl. der er flest aviser pr. indbygger. Da antallet
Om et sundt folkelegeme, som ikke bør infi- kulminerer, er der mere end 175 danske aviser.
ceres af eksempelvis jøder. Fascinationen af Men i modsætning til i dag, hvor aviserne ikde totalitære ideologier, der blomstrer rundt ke er direkte talerør for politiske partier, er
omkring i Europa, afspejles tydeligt i alt fra aviserne dengang knyttet til de fire store parIndre Missions Tidende til Konservativ Ung- tier: Venstre, Det konservative Folkeparti,
doms studenterblad. I en artikel i Indre Mis- Socialdemokratiet og Det radikale Venstre.
sions Tidende fra 1933 hedder det f.eks.:
Derfor kalder man det også for ’fire-blads-sy»Da Hitler efter Rigsdagsbranden foretog stemet’.
sit revolutionære Kup i Tyskland blev StillinBlandt de landsdækkende aviser har den
gen med ét forandret paa alle Omraader. Hav- radikale avis Politiken det største oplagstal,
de negative, opløsende Kræfter hidtil syntes men de konservative aviser Berlingske Tiat forene sig om at styrte det tyske Land og dende, Jyllands-Posten og Dagens Nyheder
Folk i bundløs Nød og Ulykke, syntes nu alle har til sammen et væsentligt større oplag. Det
positive opbyggende Kræfter at faa overta- socialdemokratiske dagblad Social-Demoget.«
kraten er den mindste af de store landsdækOg i Konservativ Ungdoms studenterblad kende danske aviser, men til gengæld er dens
fra december 1933 står der i artiklen »Det nye synspunkter spredt over hele landet via den
Tyskland« om Hitler, at »denne Mand [maa] socialdemokratiske provinspresse. Sådan
være af en særlig Støbning – have en særlig har hver af de fire store partier aviser i hver
Mening, som han ved sin Velenkelt provinsby.
talenhed og personlige OpTiltrængt Mussolini
førsel kan faa sine Medbor- Man maa indrømme
gere til at indse er den rigtige Tyskland, at det har Ret til Fra 1917 og frem til starten af
og fæste Lid til.«
20’erne er det især revolutioMen en ting er små ekstre- at skille sig af med sine
nen i Rusland, der fascinerer
me tidsskrifter og snævre JøderS
på avisernes redaktionsganmiljøer – en anden ting er, at Leder i Jyllands-Posten
ge. I en leder fra 1917 skriver
der også på de store danske
redaktøren af Social-Demofire dage efter
dagblade findes en fascinakraten, Frederik Borgbjerg:
tion af, hvad der sker f.eks. i Krystalnatten i november
»Fremtiden vil med BeItalien og Tyskland.
gejstring, med lysende Øjne
1938
Mediebilledet ser denlære om den store russiske
gang noget anderledes ud
Revolution – den ny Indledend i dag. Efter at grundloven
ning til en ny Tid. Vi Socialiaf 1849 har givet trykkefrister genoplever ved Synet af
hed, er der sket en voldsom
den russiske Revolution sovækst i antallet af selvstæncialdemokratiets
gyldne
dige dagblade. I mellemBarndom. Vi forstaar, hvad

der bruser i Blodet på de 170 Millioner, der
gennem Lenins eller Trotskys Taler stifter
Bekendtskab med Marx’ og Engels friske
Ungdomstanker.«
Betagelsen af kommunismen skifter dog
hurtigt til hård kritik, både i den borgerlige,
radikale og socialdemokratiske presse. Til
gengæld vokser interessen for udviklingen
sydpå i de liberale og konservative aviser med
Benito Mussolinis tilegnelse af magten i Italien den 31. oktober 1922. Fire dage efter Mussolinis fascistiske magtovertagelse skriver Jyllands-Postens lederskribent:
»Den meget stærke Mand, som Mussolini
ubetinget er, er netop, hvad det misregerede
italienske Folk trænger til.«
Lederskribenten fortsætter:
»Det er et interessant Eksperiment, der nu
begynder, og det vil rundt i Europa blive fulgt
med levende Opmærksomhed. Lykkes det
Mussolini at gøre ende paa det Kaos, som Politikerne har ført Landet ud i, vil der være tilføjet det parlamentariske Styre et Grundskud, og det ikke blot i Italien.«
Ifølge historiker Niels Kayser Nielsen fra
Aarhus Universitet, der blandt andet forsker
i nationalisme og nordisk samt østeuropæisk
historie i mellemkrigstiden, kan man drage
en parallel mellem fascinationen af udviklingen i Sovjetunionen og interessen for personer som Mussolini og senere Hitler:
»Fascinationen af såvel kommunismen,
fascismen som nazismen har at gøre med en
mistro til det parlamentariske system i mellemkrigstiden. I 20’erne er der kontinuerlige
regeringsskift over store dele af Europa, og
der florerer en idé om, at man ikke rigtig kan
gøre noget ved verdenskrisen. Selv i Socialdemokratiet mener man, at parlamentarisme
er ensbetydende med sniksnak og beslut-
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ningsløshed, og ledere som Lenin, Mussolini
og Hitler kommer i store dele af befolkningen
til at fremstå som frugtbare alternativer,«
vurderer han.
Hans Hertel, der er professor i nordisk litteratur ved Københavns Universitet og har
forsket i mellemkrigstidens litteratur og kulturdebat, supplerer:
»Man skal tænke på, at det danske demokrati er helt nyt i starten af det 20. århundrede.
Parlamentarismen er blevet etableret som
princip i 1901, og mange er usikre på, hvad det
betyder for Danmark. Hos de konservative er
der udpræget skepsis over for den almene
valgret. Desuden er de eksisterende partier
klassepartier, som fører interessepolitik. I både kommunistiske og fascistiske kredse ønsker man en stærkere stat, og det mener man
ikke, at demokratiet kan tilbyde.«
Den stærke agitator
De store danske aviser er
især imponerede over Adolf
Hitlers agitatoriske evner og
folkelige appel. I den borgerlige presse fremkalder det
beundring, hvordan han formår at samle folket som én
nation. Som Jyllands-Posten
skriver i artiklen »HitlerDiktatur« fra den 25. marts
1933:
»Man mene om Hitler,
hvad man mene vil, eet er i alt
Fald givet: han har genrejst
Tyskland i national Henseende.«
Den første internationale
kampdag under Hitlers regime, den 1. maj 1933, beskrives

i rosende vendinger i hovedparten af de toneangivende aviser. I Politiken hæfter man sig
især ved, at Hitler kan samle så mange tilhørere, og avisen kalder det en decideret »Folkevandring i Hagekorsets Tegn«. Også Berlingske Tidende er imponeret over tilskuermængden, og i artiklen »Halvanden Million
Mennesker samlede til Nazis store MajdagsFest i Berlin« fra den 2. maj 1933 er budskabet,
at Hitler har formået at give arbejdernes dag
dens egen indre mening ved at gøre arbejderne til en del af den nazistiske folkebevægelse
samt ved at skabe et nationalt sammenhold
på tværs af befolkningsgrupper. Underforstået: og afskaffet den organiserede arbejderbevægelse.
I Jyllands-Posten får læserne et genoptryk
af Hitlers 1. maj-tale. Social-Demokraten er
den eneste af de store aviser, som er ubetinget
kritisk i forbindelse med de tyske 1. maj-aktiviteter. Avisen kalder arbejderne for »Gidsler« og skriver endvidere:
»Medens Arbejderførerne
Den meget stærke Mand, sidder i Koncentrationslejre,
som Mussolini ubetinget fylder Hitler Arbejderne
med Fraser.«
er, er netop, hvad det
Ifølge historiker Niels
misregerede italienske
Kayser Nielsen har man i
1930’erne den overbevisning,
Folk trænger til
at nationalismen er demoLeder i Jyllands-Posten
kratiets løftestang, og det er
fire dage efter Mussolinis med den forståelse in mente,
magtovertagelse i Italien at vi skal betragte udsagnene
i datidens aviser. Et godt eksempel er en artikel fra Dagens Nyheder den 21. maj
1933. Her er budskabet, at på
trods af den enorme arbejdsløshed, der hersker i Tyskland, har Hitler formået at

skabe sammenhængskraft i befolkningen,
fordi han har en »haard og brutal Herskerhaand«.
I en kronik af en jurastuderende i Politiken
fra den 30. januar 1933 benyttes argumentet
på Danmark. Kronikøren argumenterer for,
at man godt i rolige tider kan bekende sig til
demokrati, men at man i »unormale« tider
med arbejdsløshed og økonomiske samt politiske omvæltninger må vende sig mod andre,
mere brugbare, styreformer.
Fascinationen af den stærke leder er et
gennemgående træk i aviserne, som ofte
fremhæver Hitlers evner til at styre begivenhederne. 1. maj-dagen i 1933 er blot et eksempel. Et andet eksempel er den boykot af jødiske forretninger, som nazisterne gennemfører den 1. april 1933. I den forbindelse udtrykkes en anerkendelse af Hitlers effektivitet og
hans organiseringsevner i Politiken. Avisens
artikel »Nazis Gidsler« indledes således:
»I uudsletteligt Dybtryk vil Billedet af
Tyskland i Gaar aftegne sig paa Historiens
Blade. Blodige Begivenheder forefaldt ikke,
Boykottingen mod Jøderne gennemførtes
med prøjsisk Orden og Disciplin. Men aldrig
heller er en saadan Aktion blevet iværksat
med saa uhyre Magtmidler, med en saa omsigtsfuld Organisation.«
Avisen tager afstand fra aktionen igennem
overskriftens brug af ordet ’gidsler’, men den
indledende tekst er alligevel fuld af betagede
gloser.
Et træk ved Hitler, som fremhæves i en
række af dagbladene, er, at han er asket. Han
hverken drikker, ryger eller er interesseret i
damer, hedder det. Blandt andet skriver Dagens Nyheder den 15. juni 1933:
»Det er ikke tilfældigt, at den Mand, der i
Dag er Rigets Kansler, er en Asket – han 

Den første internationale kampdag under
Hitlers regime, den 1. maj 1933, beskrives i
rosende vendinger i hovedparten af de
toneangivende danske aviser. I månederne op
til festdagen har nazisterne foretaget grove
overgreb på sin egen befolkning: Den 4. marts
er den første koncentrationslejr blevet oprettet
i Dachau med politiske modstandere af
regimet som de første fanger. Den 1. april har
nazisterne gennemført en national boykot af
jødisk ejede butikker og virksomheder. Den 7.
april bliver jøder på offentlige poster afskediget, heriblandt skolelærere og univeristetsprofessorer. Foto: Statsbiblioteket i Århus

De store aviser
Oplagstal 2. halvår 1933:
Berlingske Tidende
Oplag: 93.406
Politisk tilknytning: Konservativ.
Jyllands-Posten
Oplag: 25.453
Politisk tilknytning: Konservativ.
Dagens Nyheder
Oplag: 51.797
Politisk tilknytning: Konservativ
Politiken
Oplag: 111.082
Politisk tilknytning: Radikal
Social-Demokraten
Oplag: 60.000
Politisk tilknytning: Socialdemokratiet
Kilde: Harry Christensen: Hitler 1933 i dansk
presse. Munksgaard, 1972.
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Medlemmer af Konservativ
Ungdom marcherer igennem de
københavnske gader i 1933 med
skrårem og blankpudsede støvler, og
KU’s studenterblad fra december
samme år beskriver rosende ’Det nye
Tyskland’. Men også i den borgerlige
presse er der en overordnet
fascination af de ting, der sker syd
for grænsen. Fem dage efter
Krystalnattens overgreb og mord på
jøder i Tyskland bringer JyllandsPosten en leder, hvor der bl.a. står:
’Selv herhjemme, hvor Jøderne aldrig
har naaet en så dominerende Stilling
som i de mellemeuropæiske Lande,
har man i de senere aar bemærket
deres uheldige Egenskaber. Der er
mange Jøder, som har vist sig at
være gode danske Mænd, der er
utallige Jøder, som stille og hæderligt passer deres Dont uden at gaa
nogen for nær – men der er ogsaa
paafaldende mange Jøder, som paa
en lidet tiltalende Maade er blevet
Forgrundsfigurer i Svindelaffærer og
maaske ikke mindst i de uappetitlige
Pornografi- og Fosterdrabsaffærer,
som er forekommet i de senere aar.
Også indenfor dansk Forretningsliv
optræder der Jøder, hvis Metoder
ikke er nogen Pryd for Standen.[...]
Man kan indrømmer Tyskland, at det
har ret til at skille sig af med sine
Jøder. Men til gengæld kan man stille
det Krav, at det sker på anstændig
Vis.’ (Jyllands-Posten, den 15.
november 1938). Foto: Scanpix

ryger ikke, han drikker ikke, han er Vegetar,
og Penge bryder han sig ikke om.«
Hitler fremstilles således som en seriøs
statsleder, der i modsætning til f.eks. den socialdemokratiske formand Thorvald Stauning ikke forfalder til livets nydelser.
Pressefrihed under pres
Selv om de danske aviser har ytrings- og trykkefrihed, lægger den radikale udenrigsminister Peter Munch allerede fra marts 1933 en
pressepolitisk linje, der opfordrer til at skildre situationen i Tyskland så neutralt som muligt. I et referat fra udenrigsministerens informationsmøde med pressen den 6. marts 1933
hedder det:
»Vi kan paa Grund af dansk Presses Holdning overfor tyske Forhold blive Genstand for

en meget ubehagelig og for os skadelig Behandling i den tyske Presse, og med Henblik
herpaa beder jeg den danske Presse i saa stort
Omfang som muligt bestræbe sig for ikke at
tage Parti, hvoraf dog ikke følger, at jeg vil forlange en farveløs Bedømmelse.«
Peter Munch forklarer på mødet, at han
frygter at miste de to zoner i Nordslesvig,
som Danmark fik tilbage i 1920 igennem en
folkeafstemning i området, men som der ikke
eksisterer nogen fredstraktat på. Pressen følger i vid udstrækning Munchs linje. Professor
Hans Hertel siger:
»Der er tale om det, jeg kalder kulturneutralisme. Det vil sige, at aviserne lod som om,
de var neutrale, fordi de gerne ville tækkes
Tyskland. Selvcensuren var dog farlig for
danskerne, for det var svært at finde oplys-

’En fest for det nationale Tysklands genopstandelse,’ skriver Berlingske Tidende på forsiden af avisen
den 2. marts 1933 efter åbningen af Rigsdagen i Potsdam. Foto: Statsbiblioteket i Århus

ninger om, hvad der foregik syd for grænsen.
Social-Demokraten fortsatte med en kritik af
udviklingen i Tyskland, men man måtte til et
tidsskrift som Kulturkampen, hvis man skulle have reelle oplysninger om, hvad der foregik i Tyskland. Desværre berettede det blad
ikke også om forholdene i Sovjet, og dermed
blev det nemt for den borgerlige presse at afvise det som kommunistisk.«
Kulturneutralisme eller ej. I 1938 fyrer Politiken den markante kritiker Poul Henningsen (PH), som har taget klart afstand fra de
nazistiske og fascistiske sympatier i Danmark. Den officielle begrundelse er, at PH
som redaktør af Kulturkampen har tilladt et
angreb på Politiken i bladet, men den egentlige grund er formentlig, at PH’s linje er en belastning for regeringens kulturneutralistiske
politik, og at PH konstant bliver kaldt kommunist af den borgerlige presse, især efter at
han lavede sin Danmarksfilm i 1935.
Litteraturprofessor Hans Hertel siger:
»I store dele af den borgerlige presse er
der en markant antiparlamentarisme og sympati for Hitler i 30’erne. Det er også en reaktion på, at højrepartierne har mistet magten
til Socialdemokratiet, og de radikale sidder
tungt på den. I den højreorienterede presse
bliver socialdemokrater, radikale og kommunister set som en fælles fjende, hvis nationale
sindelag man kan så tvivl om.«
Tid til forenklinger
I de senere år har der været trukket paralleller mellem 1930’ernes og nutidens danske debatklima. Både politikere, debattører og
kunstnere har for eksempel anført, at tonen i
debatten om flygtninge og indvandrere er
blevet forrået. Kirsten Thorup er en af de forfattere, der har deltaget i debatten. I romanen
Førkrigstid fra 2006 skildrer Thorup stemningen i Danmark i 1930’erne, og hun har efter
romanens udgivelse givet udtryk for, at holdningen til muslimer i nutiden giver hende
mindelser om holdningen til jøder i 30’erne.
Men kan man overhovedet trække sådanne
paralleller? Ikke ifølge historiker Niels Kayser Nielsen:
»Det giver ikke mening at sammenligne de
to årtier. Nutidens debat har meget lidt med
30’erne at gøre. Man kan tale om, at der i dag
er sket en omvending af, hvem der er ’de gode’

og ’de onde’. I dag er det venstrefløjen og de
radikale, der mener, at ytringsfriheden kan
gradbøjes. Vi savner ærlig talt en figur som
Poul Henningsen, der stod fast på og forsvarede de demokratiske værdier.«
Ifølge litteraturprofessor Hans Hertel skal
man altid være varsom med den slags sammenligninger, men: »Jeg mener dog, at der er
visse paralleller mellem den måde, man talte
om ’den jødiske fare’ i 30’erne, og den måde,
det er lykkedes at skære alle muslimer over
en kam og gøre dem til det altoverskyggende
problem i dagens Danmark. Det handler bl.a.
om behovet for at skabe fjendebilleder. Det er
igen blevet stuerent at tale om ’Danmark for
danskere’ og om, at det sande folkelegeme ikke bør inficeres. Jeg synes også, at vi ser visse
paralleller til 30’ernes sort-hvide enten-ellerretorik. I 30’erne betragtede den borgerlige
presse nationalismen som et bolværk imod
kommunismen og forsvarede derfor Tyskland. Det kan minde om, hvordan meningsdannelsen efter 11. september 2001, både i
USA og her, er blevet til, at enten er du ukritisk for ’krigen mod terror’, eller også støtter
du fjenden. Antiterrorlovgivningen har også
hos os medført drastisk overvågning og indskrænkninger i vores borgerlige rettigheder.
På tilsvarende vis agerede Jyllands-Posten i
forbindelse med Muhammedtegningerne:
Enten er man for tegningerne og dermed
ytringsfriheden, eller også er man imod
ytringsfriheden. Parallellen er en udpræget
tendens til forenkling.«
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Berlingske Tidende
Jyllands-Posten
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Socialpolitik

Socialister på afveje
Mange danske nazister var i udgangspunktet socialt engagerede
mennesker, der drømte om et samfund uden krig, konflikter og fattigdom. Men
de manglede respekt for folkestyret, siger historiestuderende Martin Grunz
Af Malene Fenger-Grøndahl
En mor sidder ved sit barns seng og synger
Solen er så rød, mor. Sangen er skrevet for
over 80 år siden, men indgår stadig i putteritualet i mange danske familier. De færreste
ved, at sangen er skrevet af forfatteren Harald
Bergstedt (1877-1965), og endnu færre er klar
over, at Bergstedt, der også er manden bag Jeg
ved en lærkerede, var blandt de danskere, der
efter et stærkt engagement i Socialdemokratiet skiftede partikortet ud og meldte sig ind i
DNSAP, den danske pendant til det tyske nazistparti.
Harald Bergstedt arbejdede som landsbyskolelærer, indtil han i 1915 debuterede som
digter. Lærerjobbet inspirerede ham til at
skrive en række sange, der udkom i fire bind
under titlen Sange fra provinsen, blandt dem
de to førnævnte ’landeplager’. Sangene var
fulde af idyl og angst for, at denne idyl ville
blive ødelagt af udefra kommende kræfter.
Tænkt blot på ræven, der i aftensangen »går
derude« og får den lille dreng til at kræve døren låst, og som i sangen om lærkerne »vil bide« og får drengen til at love, at »ingen skal få
vide, hvor lærkereden er«.
Bergstedts romantiske beskrivelser af det
danske landskab og livet i den danske provins
passede godt med den socialdemokratiske
bevægelse, og da Bergstedt tilmed var engageret i socialt arbejde og i 1920 meldte sig ind
i partiet, var det oplagt, at han benyttede sine
evner som skribent. I 1927 blev han ansat på
A-pressens hovedavis, Social-Demokraten,
og sideløbende hermed skrev han teaterstykker, digte, sange og prologer, som blev brugt i
Arbejderbevægelsens propaganda. Til hans
organisationslyrik hører digtet Danmarks
børn, lad sangen klinge, som han skrev til den
socialdemokratiske børneorganisation, DUI.
Tredje strofe lyder sådan:
Og nu lyder nye toner
for vort øre, kammerat –
Saml alverdens millioner,
byg den store verdensstat!
Rejs et land, hvor vinden farer
fuld af tusind hamres klang!
Alle strande bytter varer,
alle hænder travlt i gang!

Strofen er gengivet i en artikel af den prisvindende historiestuderende Martin E. O. Grunz,
der har specialiseret sig i arbejderbevægelsens historie i Danmark og forbindelserne
mellem Socialdemokratiet og nationalsocialismen. Om strofen skriver Grunz:
»Her er det ikke længere provinsielle forhold, der idylliseres, men en fremtidig utopisk verden, som Bergstedt forestiller sig, at
DUI’erne vil opbygge. Bergstedts vision er et
samfund bestående af enige, arbejdsomme
kammerater, som har overvundet de reaktionære kulturbundne kræfter, der bandt deres
forfædre. (…) Målet er den store, moderne, effektive, sociale verdensstat.«
Drømmen om det effektive samfund
Det er netop Harald Bergstedts utopi om et
effektivt samfund uden plads til politisk modstand, der fører ham på afveje og ender med,
at han tilslutter sig DNSAP. Hvad det angår,
ligner hans historie mange andre socialdemokrater og socialistisk engagerede danskere, der under den tyske besættelse tilsluttede
sig DNSAP. De anså deres drøm om et ensrettet samfund for at være realiseret i Det Tredje Rige, og deres længsel efter at realisere utopien i Danmark var stærkere end de barrierer,
der burde have bremset dem. Det vurderer
Martin Grunz på baggrund af sine studier:
»Som medlemmer af et demokratisk parti,
der baserede sig på parlamentarismen, burde
Bergstedt og andre med ham have støttet demokratiet, retten til forskellighed og politisk
opposition samt åbenheden i samfundet.
Men deres ønske om at skabe en effektiv stat,
der kunne skabe social sikkerhed og vækst,
var så stærkt, at de satsede på den totalitære
tyske stat. Samtidig valgte de at acceptere eller se bort fra de elementer i nationalsocialismen, som vi i dag forbinder med nazismen:
antisemitismen og racismen,« siger han.
Opgøret efter krigen førte til fængselsstraf
og ærestab for Bergstedt og mange andre, og
siden er der ifølge Martin Grunz fulgt en dæmonisering, som gør os blinde for nuancerne
i den nazistiske bevægelse og dens sammenhæng med samfundsudviklingen. Bergstedts
engagement i nazismen blev stort set glemt
og er kendt af de færreste, der synger hans
sange i børneværelset.
»Det almindelige billede af en nazist er

Bomholdt vs. Bergstedt
Læs mere om Harald Bergstedts politiske
engagement i ’Ildsjæl på vildspor – en biografi
om Harald Bergstedt’ af Ida Nilsson,
University of Southern Denmark Studies in
Scandinavian Languages and Literature,
2004.
Læs mere om Julius Bomholt i Den poetiske
politiker: Julius Bomholt af Ole Hyltoft,
Bomholtkomiteen, 2000.
Martin Grunz’ artikel ’Cirklen’ om danske
socialdemokraters overgang til DNSAP – med
fokus på forholdet mellem Bergstedt og
Bomholt – findes på hjemmesiden
www.historie-nu.dk/cirklen.pdf

Julius Bomholt (1896-1969), forfatter, socialdemokratisk politiker og Danmarks første
kulturminister. Foto: Åge Sørensen/Scanpix
Harald Bergstedt (1877-1965), forfatter,
medlem af Socialdemokratiet og
senere DNSAP. Foto: Scanpix

den sadistiske SS-mand eller den forbitrede
nynazist med en traumatisk barndom. Derfor
glemmer eller overser vi, at umiddelbart
sympatiske figurer som digteren Harald
Bergstedt var blandt dem, der gik over til nazismen. Vi er ikke bevidste om, at nazismen
var en ganske bred bevægelse, som var forbundet med generelle tendenser i mellemkrigstidens Danmark,« siger Grunz.
»Der er naturligvis al mulig grund til at tage afstand til nazisme, både ny og gammel –
men ser vi kun på nazister som karikaturer,
overser vi det væsentligste: at nazister var
mennesker og begik deres rædselsgerninger
af de samme grunde, som alle andre mennesker begår grusomheder. Som andre totalitære ideologier havde nazismen ingen stopklods; der var en ligegyldighed over for modstanderne – men det var et tidstypisk træk for
mellemkrigstiden. Der var en tro på, at en ny
tid var undervejs, og at en ny verden kunne realiseres ved hjælp af konsekvente og nyskabende metoder,« siger han.
Opgør med karikaturerne
Netop drømmen om det moderne samfund
uden sociale problemer, konflikter og krig var
baggrunden for, at nogle socialdemokrater
flirtede med og engagerede sig i nazistpartiet.
For andre var det dyrkelsen af hjemstavnen,
en revitalisering af grundtvigianismen eller
’det ægte danske’, der kammede over i en nationalsocialistisk version. Det var altså i mange tilfælde ikke rendyrket ondskab eller racehad, der fik almindelige danske socialdemokrater til at engagere sig i nazismen med liv og
sjæl, understreger Martin Grunz.
»Jeg vil gerne gøre op med det karikerede
billede af nazister som rene sadister og nynazister som sølle stakler. Det er vigtigt for mig
at understrege, at nazisme i mellemkrigstiden slet ikke fremstod så ekstremt, som nynazisme gør i dag. Nazismen stod i den eksotiske afdeling i det politiske supermarked,
sammen med Retsforbundet, DKP m.fl., men
det var ikke en stort set uopdrivelig vare, som
det er i dag. Dengang var demokratiet i høj
grad til debat, og ikke kun nazisterne anså folkestyre for at være en blindgyde,« siger han.
Den manglende respekt for folkestyret er
dog efter Martin Grunz’ mening afgørende,
når man skal forstå danske socialdemokra-

ters tilslutning til nationalsocialismen.
»En mand som Harald Bergstedt var allerede tidligt optændt af ideen om et ensrettet
samfund, hvor det væsentlige var, at tingene
fungerede, ikke at folket havde medbestemmelse. Staunings samarbejdspolitik med tyskerne fik sågar Bergstedt til at mene, at hans
linje var i overensstemmelse med Staunings
idealer, og at det var Socialdemokratiet, der
fjernede sig fra Staunings linje,« siger han.
I julen 1940 skrev Bergstedt således et brev
til Socialdemokratiets daværende formand,
Hans Hedtoft-Hansen, hvor han kritiserede
ham for en opfordring til at give tyskerne en
’kold skulder’:
»Naar jeg i sin tid forlod de demokratiske
Partier og gik ind i det socialdemokratiske
Parti, var det hverken af Enfoldighed eller for
Levebrøds Skyld, men fordi jeg troede at det
skulde berede Overgangsformen til et regulært socialistisk samfund (…) at Tyskerne
kraftigt kritiserer Demokratiet, det kan vi andre dog kun græde over med tørre Øjne. Saa
slipper vi for det job. (…) Demokratiet, Folkestyret, det er godt til at vælte en gammel og
forhadt Tid, er ude af Stand til at opbygge en
ny,« skrev Bergstedt.
»Her ser vi den afgørende forskel på de to
kulturpersonligheder og socialt engagerede
politikere Harald Bergstedt og Julius Bomholt,« siger Martin Grunz og fortsætter:
»Mens Bergstedt var blevet fjende af folkestyret, fik nationalsocialismen, fascismen og
kommunismens udtryksformer derimod
Bomholt til at sætte demokratiet desto højere.«
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Bomholt og Bergstedt havde ellers været
tætte politiske allierede. Bomholt havde berømmet Bergstedts forfatterskab, og i 1930’erne arbejdede Bergstedt og Bomholt ud fra en
fælles ide om, at der sammen med arbejderklassens fremvækst ville vokse en særlig arbejderkultur frem, som skulle støttes via
kunst, der udtrykte arbejderklassens vilkår
og interesser. I Bomholts øjne var Bergstedts
litteratur et eksempel herpå, og da Bergstedt
i 1937 fyldte 60 år, skrev Bomholdt en rosende
biografi om ham. Allerede året efter skiftede
Bomholt dog standpunkt og begyndte at advare mod dogmatisering og ensretning inden
for kunsten.
Splittelse blandt socialdemokrater
Splittelsen mellem Harald Bergstedt og Julius Bomholt spejler en splittelse, der fandt
sted blandt en gruppe socialdemokrater, der
fra 1941 og frem mødtes i Grundtvighus for at
drøfte krigens betydning for Socialdemokratiet og Danmark. Blandt deltagerne var kommende statsminister Jens Otto Krag og Per
Hækkerup og Henry Grünbaum, der senere
skulle blive ministre under Krag, samt tidligere formand for DsU (Danmarks socialdemokratiske Ungdom) i København Børge Jacobsen.
De to førstnævnte brød med gruppen i
1942 i protest mod en stigende tyskvenlig linje blandt flere af de øvrige deltagere, heriblandt Børge Jacobsen. Jacobsen skulle på et
tidspunkt, ifølge Jens Otto Krag, have sagt, at
han »ville skide på, hvem der vandt krigen,
når bare den danske arbejdsmand fik bedre
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kår«, og da Jacobsen siden meldte sig ind i
DNSAP, var det ifølge ham selv, fordi han ikke
nærede tillid til Socialdemokratiets socialpolitiske formåen, men i stedet så en gylden
fremtid i »de erhvervspolitiske og også de socialpolitiske Impulser, der udgår fra Nationalsocialismen«, som han formulerede det i
sin jomfrutale som DNSAP’s repræsentant i
Københavns borgerrepræsentation i december 1942.
I kølvandet på Børge Jacobsen meldte en
række socialdemokrater sig under DNSAP’s
faner, og ved valget til borgerrepræsentationen i 1943 opnåede partiet to procent af stemmerne. Ved folketingsvalget året efter opnåede det dog kun uændret tre mandater, og der
blev aldrig tale om noget folkeligt gennembrud for nazisterne. Efter krigen blev de lagt
for had, og mange blev idømt fængselsstraffe.
Bergstedt fik to års fængsel.
I 1953 opsøgte Bergstedt sin tidligere ven
og partifælle Julius Bomholt, der nu var højt
respekteret folketingsmedlem og undervisningsminister. Bergstedt forsøgte at overbevise Bomholt om, at han fortjente oprejsning.
Bomholt afviste imidlertid Bergstedts bøn
om hjælp:
»Nu har du ingen anden Opgave tilbage
end at DØ OG BLIVE FULDSTÆNDIG
GLEMT – indtil din Digtning engang paany
kan stige frem for os alle,« sagde Bomholt
ifølge Bergstedts egne erindringer.
Demokratiet har sejret
Bomholts ønske om, at Bergstedts digtning
skulle blive værdsat uden at blive associeret

med hans nazistiske fortid, kom til at holde
stik. Det er både godt og skidt, mener Martin
Grunz:
»Bergstedt skrev fantastisk, og jeg sætter
stor pris på hans litteratur. Men samtidig mener jeg ikke, at vi må glemme Bergstedts tid
som nazist. Tværtimod bør vi forske mere i,
hvad der drev mennesker som ham. Bergstedt var på mange måder et produkt af sin
tid, og for mig at se var det afgørende, at han
ikke tog folkestyret alvorligt nok,« siger han.
»Jeg mener ikke, at vi i Danmark og Europa
i dag står over for nogen sammenlignelig
trussel fra totalitære ideologier. Demokratiet
har sejret – ikke fordi demokratiet i sig selv
kan skabe et konfliktfrit samfund som det,
mange af nazisterne drømte om, men fordi
det kan afbøde de værste katastrofer og kan
give alle mulighed for at deltage. Demokratiet er langtfra nogen perfekt styreform, men
jeg tror, at de færreste i dag kan se noget alternativ. På den måde har demokratiet vist sin
overlegenhed, ved at give plads til modstandere,« siger Martin Grunz.
Selv om han ikke ser nogen trusler, der kan
sammenlignes med mellemkrigstidens totalitære bevægelser, fastholder han dog, at det
er vigtigt at nuancere billedet af nazismen.
»Alt andet ville være intellektuel dovenskab. Vi er forpligtet til at forstå de mekanismer, der var på spil. Det kan forhåbentlig gøre
os i stand til at afkode de tendenser i retning
af det totalitære, som stadig findes, for eksempel i lukkede religiøse eller politiske miljøer, hvor man mener at have patent på sandheden,« siger han.

Bustur. I ønsket om indførelsen af en
nationalsocialistisk samfundsmodel retter
en række Socialdemokrater deres blik mod
det tredje rige. Forfatteren og socialdemokraten Harald Bergstedt deltager i 1942
i en Tysklandstur for danske presse- og
kulturfolk arrangeret af repræsentanter for
den tyske besættelsesmagt.
Foto fra bogen ’Ildsjæl på vildspor’

Grunz og ’den glade nazisme’
Martin Grunz holder Under Golden Daysfestivalen et foredrag med titlen ’Den glade
nazisme. Dansk national socialisme før
racekrig og folkedrab’ (www.goldendays.dk).
Titlen er inspireret af begreberne ’den glade
kristendom’ og ’den glade socialisme’.
’Den glade kristendom’ betegner grundtvigianismens mere lyse og positive syn på
menneskelivet i modsætning til pietismens
og Indre Missions mere ’strenge’ kristendom.
’Den glade socialisme’ er et begreb, som
blandt andet bruges af historiker Claus Bryld
til at betegne tendenser i den socialistiske
bevægelse i de ’uskyldige’ år inden Første
Verdenskrig, leninismen i Rusland og den
økonomiske krise fra 1929-33.
’Den glade nazisme’ er Grunz’ eget begreb,
som han bruger for at nuancere billedet af
nazismen. Han ønsker at understrege, at der
blandt danske nazister var mange, hvis
udgangspunkt ikke var racehad, men snarere
en utopi om et velfungerende samfund.
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Kulturpolitik

Litteratur i ideologiens tjeneste
Bogkamp. I 30’erne bliver kunsten spændt for stærke ideologiske stridsvogne og benyttet som kulturpolitisk redskab.
I Danmark bekæmpes ’smudslitteraturen’. Syd for grænsen sættes bøgerne i brand
Af Karina Søby Madsen

Efteråret trækker sig sammen om den unge
fører for det nationalsocialistiske parti, Adolf
Hitler. Året er 1924, og han sidder i sin celle
dømt for højforræderi for sin andel i det mislykkede kupforsøg mod republikken i München året før. Han arbejder på en tekst, der senere skal blive udgivet under titlen Mein
Kampf, et antisemitisk kampskrift, der ud
over sine mange udfald mod jøderne også
omfatter analyser af den kulturpolitiske baggrund for det, Hitler opfatter som det tyske
samfunds sammenbrud.
Denne dag er Hitler i gang med et afsnit om
kunstens medvirken til sammenbruddet og
nødvendigheden af en radikalt anderledes
kulturpolitik. Han dikterer indholdet til sin
trofaste kampfælle og sekretrær Rudolf Hess:
»For tresindstyve år siden ville en udstilling af såkaldte dadaistiske ’oplevelser’ simpelt hen have været utænkelig, og arrangørerne været kommet på en galeanstalt, mens
de nu præsiderer i kunstforeninger. Denne
syge kunne ikke være dukket op dengang, fordi den offentlige mening ikke ville have tålt
den og staten heller ikke have set roligt til. Det
er nemlig statsledelsens sag at forhindre et
folk i at henfalde til åndeligt vanvid.«
Forfaldet skal ifølge Hitler standses ved at
rense kunst, litteratur, film, presse, og endda
plakater, for alle degenererede manifestationer, så alle disse udtryksformer i stedet kan
tjene én samlet moralsk, politisk og kulturel
ide.
Set med nutidens øjne virker Hitlers kulturpolitiske overvejelser formodentlig både
radikale og skræmmende på de fleste. Men
helt alene med i hvert fald visse af sine ideer
var den unge nationalsocialist ikke. Tværtimod var der – også i en dansk kontekst – tanker, som delvist rimede på Hitlers.

Fire år senere skriver socialdemokraten dyrker Kristensen eksotismen og skønheJulius Bomholt i artiklen »Ned med Høkerli- dens kaos i sine værker, men i begyndelsen af
teraturen!« i tidsskriftet Rød Ungdom:
1930’erne foretager han en kovending, og i et
»Arbejderne er saa smaat begyndt at faa radioforedrag med titlen »Kunst, Økonomi,
deres egen Digtning. [...] En stor Hindring vi- Politik« fra 1932 udtaler han, at det, som han
ser sig imidlertid paa Vejen fremefter, og det og hans generation foretog sig i deres unger Høkerliteraturen, eller som man ogsaa dom, var en forvildelse. Han konkluderer:
kunde kalde den: Middelstandsliteraturen.
»Ungdommen maa opgive sin æstetiske
Denne Literatur svarer nøje til Smaaborger- Ubevidsthed helt, det vil sige ... blive politisk,
skabets Interesser og Ideer. [...] Hele denne ellers bliver den kun svingende og lunefuld.«
Literatur i Glansomslag burde fjernes fra ArIfølge lektor Johnny Kondrup er størstebejderhjemmene og erstattes med en virke- delen af det, vi i dag betragter som ’den gode
lighedstro Arbejderdigtning, en Digtning, litteratur’ fra 30’erne, venstreorienteret:
der sætter Arbejdet i Højsædet.«
»Det er forfattere som Hans Kirk, Hans
Ideen er, at litteratur, der ikke støtter op Scherfig, Kjeld Abell, H.C. Branner og Poul
om arbejderklassens nye selvbevidsthed og Henningsen. I anden række kommer bl.a. Hade socialistiske idealer, bør bekæmpes.
rald Herdal og Knut Becker.«
Bomholt er ikke alene med det synspunkt.
Heraf er Hans Kirk og Hans Scherfig i en
Han er en fremtrædende og toneangivende periode medlem af DKP, mens Poul Henskikkelse i Socialdemokratiet og i det litteræ- ningsen i borgerlige kredse bliver betegnet
re liv i Danmark, og han skal da også over 30 år som kommunist. Kondrup fortsætter:
»Af store konservative ånder er der kun Jasenere blive Danmarks første kulturminister
efter to perioder som undervisningsminister cob Paludan, som hovedsageligt udfolder sig
i 1950 og 1953-57. På det tidspunkt har Bom- i 20’erne, og som holder op med at skrive
holt ændret sit kulturpolitiske standpunkt en skønlitteratur efter Jørgen Stein (1932-33). Og
del. Men da han skriver sin artikel i Rød Ung- så er der Karen Blixen, der står som en fremmedartet aristokratisk fugl i
dom, er han i overensstem30’ernes socialrealistiske litmelse med tidsånden. Litteteratur. De forfattere, hvis
raturen er ved at blive ideolo- Hele denne Literatur i
sympatier går i retning af nagisk, og netop 1930’ernes lit- Glansomslag burde
zismen og fascismen, er stort
teratur er ifølge lektor i dansk
set glemt i dag. Det er Harald
ved Københavns Universitet, fjernes fra ArbejderBergstedt, Valdemar RørJohnny Kondrup »nok den hjemmene og erstattes
dam og Orla Eggers. Kaj
mest gennempolitiserede, vi med en virkelighedstro
Munk er måske den eneste
har haft«.
Arbejderdigtning, en
undtagelse.«
Kristensens kovending
Digtning, der sætter
Ikke kun litteraturen, men
også den litterære debat bliSom en forfatter, der i særde- Arbejdet i Højsædet
ver politiseret i 30’erne. I
leshed markerer overgangen Socialdemokraten Julius
modsætning til i dag er littetil 30’ernes politiserede litteraturen dengang et centralt
ratur, peger Johnny Kondrup Bomholt i 1928
medium for meningsdannelpå Tom Kristensen. I 20’erne

Den 10. maj 1933 foretager nazisterne en række offentlige bogafbrædninger af ’ikke-arisk’ litteratur i de større tyske byer. Foto: Scanpix

se og debat, og de litterære debattører udgøres af en broget skare af forfattere, kritikere og
politikere. Fælles for dem er en idé om, »at
kunsten-for-kunstens-skyld [er] et ganske
underlødigt standpunkt«, som litteraturkritikeren Steffen Hejlskov Larsen udtrykker det i
artiklen »30’ernes litterære kritik« i Tilbageblik på 30’erne. Digteren skal videregive en
erfaring og have et budskab til læseren, som
skal puttes ind i værket, og budskabet bør være ideologisk og revolutionært. Det er der
enighed om både blandt højre- og venstreorienterede kritikere og debattører. Den konservative litteraturhistoriker og kritiker Hakon
Stangerup agiterer således for en nationalistisk litteratur, mens den socialdemokratiske
skribent Hartvig Frisch i radiodiskussionen
»Litteratur og Kritik« i december 1930 siger
følgende om kritikerens rolle:
»Kritikerens vigtigste Spørgsmaal over
for Digterværket maa være dette: Hvad vil
Digteren? Det vil sige: Er der en Mand bag Ordene? Har Værket Bud til vor Tid? Derefter
kommer Spørgsmaalet, hvordan Værket er
lykkedes Digteren.«
Anmelderen Henning Kehler, der ønsker
en kristeligt markeret litteratur, siger i samme radiodebat, at hvis digteren føler sig hævet over det moralske valg, er han »kun en ussel Dillettant, en af gold Kunstnydelse fordærvet Personlighed [...] et stakkels Vrag,
som maatte anbringes paa et Asyl«.
I takt med, at idealet om en litteratur baseret på klare budskaber og værdier vinder
frem, fostres en idé om, at litteratur, der ikke
passer til idealerne, bør bekæmpes. Eksempelvis skriver anmelderen Richardt Gandrup
i tidsskriftet Tidens Problemer i 1938:
»Trykkefrihedens aandskulturelle Klenodie er inden for Litteraturen blevet formasteligt udnyttet af Snyltere«, og han kræver ligefrem, at politiet sætter en stopper for dette
snylteri. Gandrup mener formentlig ikke for
alvor, at politiet skal sættes ind imod de formastelige, men hans tekst bærer præg af en
voldsom, krigerisk retorik ikke uden lighed
med den, der præger den kulturpolitiske
hetz, som finder sted i samtidens Tyskland.
Hitler og den degenererede litteratur
Siden Hitlers fængselsophold er situationen i
Tyskland næsten totalt forandret. I marts 1933
vinder Hitler en kneben sejr ved Rigsdagsvalget, og straks efter indleder han sin kulturkamp. Den manifesterer sig for litteraturens
vedkommende i første omgang som skriftlige
angreb. I marts 1933 offentliggør nazisterne et
opgør med den ikke-tyske litteratur på de offentlige biblioteker. Det sker i avisartiklen
»Erklärung und Aufruf« (’Forklaring og opråb’) skrevet af bibliotekar og journalist
Wolfgang Herrmann og bibliotekar Wilhelm
Schuster. Kort tid efter offentliggør førstnævnte Herrmann en liste over bøger, der bør
forbydes, fjernes og destrueres. Siden følger
flere lignende artikler og lister.
Den 14. april 1933 offentliggør den nazistiske avis Völkischer Beobachter artiklen
»Zwölf Thesen wider den undeutschen
Geist« (’12 teser imod den utyske ånd’), der
former sig som et angreb på bøger skrevet af
jøder, pacifister og prodemokrater. Få uger
senere, den 10. maj 1933, eskalerer begivenhederne med bogafbrændinger i en lang række
tyske byer, hvor bøger af forfattere som Sigmund Freud, Karl Marx, Bertolt Brecht, Erich
Maria Remarque, Stefan Zweig og Henri Barbusse bliver tilintetgjort.
I 1935 udgiver nazisterne en officiel vejledning til biblioteker og boghandler, som angiver, hvad der må udgives og udlånes, og hvad
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Indflydelse. Både forfattere
fra venstre- og højrefløjen
bliver påvirkede af de stærke
ideologiske strømninger i
Europa. Nederst tv. er det
Kjeld Abell og med uret
Valdemar Rørdam, Hans
Scherfig, Poul Henningsen,
Jacob Paludan og Kaj Munk.
Foto: Arkivfoto/Scanpix

der skal forbydes. Blandt de forbudte værker
er alle bøger af bl.a. marxistisk, kommunistisk, bolsjevistisk, jødisk og pacifistisk karakter.
Udrensning af smudslitteraturen
Syv dage efter nazisternes første bogafbrændinger bringer den danske avis Vestkysten en
rejsebeskrivelse fra Tyskland under overskriften »Rengøring og Rigsværn. Indtryk fra
en Rejse«. Her hedder det:
»Der er en Foranstaltning, som man maa
yde Nazi-Revolutionen, og den nye tyske
Aand, sin mest uforbeholdne Anerkendelse
for. Det er det Rengøringsarbejde, effektive
Rengøringsarbejde, den har gjort paa det ’litterære’ Omraade [...] Den Effektivitet, hvormed dette Udrensningsarbejde er blevet gennemført, og de absolut propre Resultater, der
er opnaaet, taler afgjort til stor Ære for NaziRevolutionens etiske Kraft paa dette Omraade.«
Entusiasmen over Hitlers litterære udrensning er overvældende, ikke kun i Vestkysten, men også i National-Socialisten. I en artikel fra 1937 hedder det:
»Naar man undersøger det, viser det sig, at
der saa godt som altid staar enten Jøder eller
Kommunister bag Smudslitteraturen. Dels
giver denne ’Industri’ glubende Fortjeneste,
og dels undergraver den Folket, saa der slaas
2 Fluer med et Smæk. Men hvem faar Tillid til
Alvoren i den nye ’Kamp’ mod Smudslitteraturen, naar ikke alene ’Arbejderbladet’, men
ogsaa KU-Jøden Poul Meyer findes i den nye
Fronts første Rækker?«
Som det også fremgår af citatet, er der i
brede kredse enighed om, at visse typer litteratur bør bekæmpes. Uenigheden går alene
på, hvilken type litteratur der skal sættes ind
over for.
Den konservative kritiker Hakon Stangerup kritiserer Hitlers litteraturpolitik for at
slutte op om forældet hjemstavnsdigtning i et
forsøg på at fremelske stor samfundslitteratur. I artiklen »Digtning og Diktatur« fra artikelsamlingen Litteraturen rundt fra 1935 fastslår Stangerup ligefrem, at »Diktaturet dræber digtningen«. Nationalsocialismen som
sådan tager han dog ikke afstand fra. Sidst i artiklen skriver han, at hvis »nationalsocialismen fænger som Idé og ikke som Forordning,
har den Mulighed for at skabe en ny tysk Litteratur, en germansk Digtning, som er Poesi
og Aand«.
Forskellige danske skribenter udtrykker
således mere eller mindre sympati for Hitlers
kulturpolitiske linje. Samtidig foregår der et
konkret kulturpolitisk samarbejde mellem
den tyske og danske bogbranche, hvilket for
eksempel udmønter sig i bogudstillingen
»Das deutsche Buch«, der løber af stabelen
den 2. til 12. september 1937 på Charlottenborg i København. Udstillingen er arrangeret
i et samarbejde mellem Nordische Gesellschaft, Københavns Boghandlerforening samt
tyske litteratur- og boghandlerforeninger
med hjælp fra det tyske Reichsschifttumskammer.
Fra tysk side tager man sig af indholdet af
udstillingen, som blandt andet omfatter værker med tyske fremstillinger af Danmark,
oversættelser af danske videnskabsmænd og
forfattere, 500 bind med skønlitteratur, som
nazisterne fremhæver som førende værker,
en stor samling nationalsocialistisk politisk
litteratur samt en række raceteoretiske og
forhistoriske værker. Udstillingen er prydet
af danske og tyske flag samt billeder af Christian X og Hitler.
Det åbenlyse samarbejde med Hitlers na-

zistiske styre omkring bogudstillingen fremprovokerer en markant modreaktion i form af
en såkaldt modudstilling arrangeret af tyske
flygtninge i samarbejde med Frisindet Kulturkamp, en organisation, der arbejder aktivt
imod fascismen, men til gengæld er ukritisk
over for udviklingen i Sovjetunionen. Modudstillingen, der får titlen »Den tyske Kulturkamp«, præsenterer den litteratur, som i
Tyskland bliver brændt på bålene, eksillitteratur samt de bøger, »Das deutsche Buch« ikke fandt nationalsocialistiske nok.
Politiserede perioder
Hitlers kulturpolitik er, uanset dens radikalitet, ikke uden sammenhæng med tidsånden i
øvrigt. Den kan tværtimod, ligesom kulturpolitikken i Stalins Sovjetunionen, anskues
som en ekstrem variant af datidens litteraturpolitiske strømninger. I 30’erne er der tale om
en tidsånd, som er optaget af en politisk og
opdragende litteratur. I Hitlers kulturpolitik
ses en forvrængning og ekstrem videreførelse af de generelle litteraturpolitiske idealer.
Han ønsker udelukkende en litteratur, der repræsenterer hans budskab, præsenterer verden, som han udlægger den, og opdrager i
hans billede.
Også i senere perioder har litteraturen været centrum i en kulturpolitisk kamp præget
af politisering. Professor i nordisk litteratur
ved Københavns Universitet, Hans Hertel,
har nævnt 1960’erne som en periode, hvor litteraturen og litteraturdebatten i Danmark er
præget af stærk politisering. Ifølge Johnny
Kondrup er det svært at drage paralleller til
nutidens kulturkamp, forskellene springer
mere i øjnene:
»Litteraturen og litteraturdebatten i dag er
langt mere afkoblet fra det politiske liv. Litteraturen har fået en hel anden stilling i samfundslivet, end den havde i 30’erne. Den er
blevet et tilbud blandt mange andre i et samfund, der først og fremmest konsumerer kultur, og langt hen ad vejen er den blevet afpolitiseret. Den brede litteratur er i høj grad blevet underholdning og den smalle litteratur er
mere optaget af sine egne, æstetiske spørgsmål end af samfundsspørgsmål.«
Dog mener Kondrup, der er en tendens til,
at politikerne gerne vil benytte litteraturen
ideologisk:
»VK-regeringens litteraturkanon er et eksempel på det. Litteraturkanonen er en måde
at bruge litteraturen på, men vel at mærke fortidens litteratur, som jo er helt ufarlig. Den
kan ses som et udtryk for et ønske om at få os
borgere til at tænke og tale om noget andet, alt
imens velfærdssamfundet stilfærdigt demonteres. Kanonprojektet er et konservativt
politisk projekt, som ikke udspringer af nogen trang i nutidens litteratur til at være politisk engageret.«
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Nordische Gesellschaft

’Skyklap-mekanismen
er stadig den samme’
Skalkeskjul. I mellemkrigstiden deltog danske musikere og sangere i store tyske
kulturarrangementer, hvor Dannebrog og hagekors hang side om side. De fleste var ikke
nazister, men lukkede øjnene for, at de blev brugt i tysk nazistisk propaganda. Det samme
kunne ske i dag, mener Lasse Olufson, der har specialiseret sig i 1930’ernes dansk-tyske
kultursamarbejde

af Malene Fenger-Grøndahl

Sidste sommer deltog Lasse Olufson sammen
med fire andre medlemmer af orkestret Gny i
et stort vikingemarked i det nordvestlige Polen. Blandt gæsterne var en gruppe nynazister med kronragede hoveder og t-shirts med
påskriften »100 % Aryan Blood«. Gnys medlemmer vidste på forhånd, at koncerten kunne tiltrække unge med den slags holdninger.
Myten om den nordiske races glorværdige
fortid i vikingetiden lever blandt nynazister
rundt omkring i Europa. Derfor havde Lasse
Olufson og de andre på forhånd talt om, hvad
de skulle gøre, hvis nogen blandt publikum
begyndte at heile under koncerten.
»Vi var enige om, at så ville vi afbryde koncerten med det samme. Heldigvis blev det ikke aktuelt, men jeg tror, at det er vigtigt at have afklaret den slags på forhånd. Ellers risikerer man at miste overblikket og blive inddraget i noget, man ikke kan stå inde for,« siger
Lasse Olufson.
Udover at spille i Gny og tre andre bands,
der dyrker så forskellige genrer som metal og
reggae, arbejder Lasse Olufson som formidlingsmedarbejder på Lejre Forsøgscenter. På
den måde deler han sin tid mellem musikken
og sin interesse for historie. Begge dele indgik i hans specialeafhandling på musikvidenskab. I afhandlingen undersøgte han den kulErnst Schäfer repræsenterer fra 1934 Nordische
Gesellschaft i Danmark og er københavnerkorrespondent for den nazistiske partiavis
Völkischer Beobachter. Efter krigen bliver
Schäfer og hans folk anklaget for at have deltaget
i ledelsen af de danske nazisters efterretningstjeneste samt være de tyske tropper behjælpelige
den 9. april. Københavns byret idømmer alle
implicerede otte måneders fængsel med
efterfølgende udvisning af Danmark.
Foto: Scanpix

turudveksling, der fandt sted mellem Danmark og Tyskland i regi af organisationen
Nordische Gesellschaft i 1930-1945. I den periode arrangerede Nordische Gesellschaft
koncerter, foredrag og teaterforestillinger,
udgav tidsskrifter og organiserede rejser og
udflugter med forskelligt kulturelt indhold.
Arrangementerne foregik primært i Tyskland, især i Lübeck, og formålet var at introducere så mange skandinavere som muligt
for ’den nordiske tanke’, en version af racetanken, som baserede sig på ideen om den nordiske races uforlignelige værdi og troen på nødvendigheden af at forhindre racens og dermed den nordiske kulturs undergang. De nordiske deltagere i Nordische Gesellschafts arrangementer tjente i propagandaen over for
den tyske befolkning som eksempler på den
nordiske races bevaringsværdige kulturelle
særegenhed og det racemæssige og kulturelle fællesskab mellem skandinaverne og det
tyske folk. Det var altså et samarbejde, som på
overfladen handlede om udveksling af finkultur, men i realiteten var skalkeskjul for nationalsocialistisk propaganda med det formål at skabe grundlag for en nazistisk magtovertagelse i Skandinavien.
Fascination af stærke ledere
Blandt de danske deltagere i samarbejdet var
journalister, forfattere, tegnere, skuespillere,
komponister, sangere og musikere, og Lasse
Olufsons formål med sit speciale var at dokumentere samarbejdet og nuancere billedet af
de dansk-tyske forbindelser. Men som musiker og musikhistoriker var han særligt interesseret i at forstå, hvad der drev de danske
musikere og komponister til at samarbejde
med et nationalsocialistisk foretagende som
Nordische Gesellschaft.
»Jeg har i mange år interesseret mig for
mellemkrigstiden. Det var en bizar periode,
hvor der blev sat spørgsmålstegn ved demokratiet, og hvor der var en dyb fascination af
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Nordische Gesellschaft
I 1921 blev Nordische Gesellschaft (NG)
etableret som en handelspolitisk forening
med udgangspunkt i Lübeck. Frem til 1933
arbejdede selskabet især med handel og
turisttrafik mellem Tyskland og Skandinavien.
I 1933-34 blev NG ideologisk ensrettet og
tjente herefter som en organisation, der
skulle formidle den nationalsocialistiske
ideologi og ’den nordiske tanke’ (en version af
raceideologien, der byggede på ideen om den
nordiske races unikke og uundværlige
karakter) via kulturudveksling.
NG arrangerede koncerter, udstillinger,
foredrag, filmvisninger og producerede
radioudsendelser, tidsskrifter og
bogudgivelser. De fleste aktiviteter foregik i
Tyskland, hvor NG i 1939 havde over 40
kontorer. Der var dog også aktiviteter i
Skandinavien, bl.a. i København.
De kulturelle arrangementer blev brugt i

totalitære bevægelser og stærke ledere i store
dele af den danske befolkning. Det afspejlede
sig på mange måder. Man indførte begreber
som ’tropsfører’ og ’gruppefører’ i spejderbevægelsen, og ordet ’propaganda’ blev brugt
som synonym for en positiv form for folkeopdragelse. Socialdemokratiets berømte kampagne ’Stauning eller kaos’ skal også ses i den
sammenhæng. Men den brede indflydelse,
som de totalitære ideologier havde, er blevet
fortrængt. I stedet har vi bygget en kollektiv
erindring op, som fokuserer på besættelsen
og på, hvem der gjorde modstand mod tyskerne, og hvem der samarbejdede aktivt med
dem. Vi glemmer, at der går en lang periode
forud, hvor befolkningen havde kendskab til,
hvad der foregik i Tyskland, men ikke tog aktivt afstand fra det,« siger Lasse Olufson og
uddyber:
»Generelt hersker der en myte om, at vi
godt nok samarbejdede med Nazityskland på
det politiske og økonomiske område, men at
vi rent kulturelt gav dem den kolde skulder.
Forskellige steder stødte jeg på oplysninger,
der pegede i en anden retning. Det gav mig
ideen til at kigge nærmere på kulturudvekslingen i regi af Nordische Gesellschaft, og mit
arbejde med afhandlingen bekræftede, at der
var tale om et relativt udbredt samarbejde,
hvor kultur og politisk propaganda var tæt
vævet sammen.«
Hagekors og propagandataler
Nordische Gesellschaft bestræbte sig på at
give et positivt billede af ’det nye Tyskland’ til
så mange repræsentanter fra det skandinaviske åndsliv som muligt, blandt andet ved at
invitere dem til selskabets Reichstagungen,
de årlige rigsstævner. Omgivet af hagekorsfaner og de skandinaviske landes flag propaganderede højtstående tyske nazister for nationalsocialismens raceideologi, og kultursamarbejdet mellem Tyskland og Skandinavien blev bundet sammen med den øvrige udvikling i Tyskland. Talerne vekslede med mu-

sikopførelser, digtoplæsning, festmiddage og
ferniseringer. I 1935 holdt Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP f.eks. et foredrag med titlen ’Nordische Rasse und Nordische Weltanschauung in den Kämpfen unserer Zeit’ og fire år senere talte han under
overskriften ’Die Schicksalgemeinschaft des
Blutes unter den germanischen Völkern’.
I alle årene fra 1934-1939 var der dansk deltagelse ved rigsstævnerne, de fleste år også
danske musikere og komponister. Ved den
fjerde Reichstagung i 1937, der havde tysknordiske trafikforbindelser som tema, lå det
samlede deltagerantal mellem 3.000 og
7.000, heraf mellem 200 og 1.000 danskere. Af
disse var de fleste unge mennesker og studenter. Derudover var der repræsentanter fra
det tyske mindretal samt danske nazister.
Danmark var officielt repræsenteret af gesandten i Berlin, og herudover deltog præsidenten for Nordisk Speditør Forbund og direktøren for Københavns Havne, der begge
var blandt talerne. Blandt de officielle tyske
deltagere var stabschef for SA, Viktor Lutze,
SS-Gruppenführer Heidrich og SS-Reichsführer Himmler.
I rigsstævnets musikalske del deltog Studentersangforeningen, hvis kor gav to koncerter med kgl. kammersanger Henry Skjær
som solist. Efter rigsstævnet fortsatte koret
på en koncertturné til Berlin. Hele rejsen hav
de officiel karakter. I en beretning om

Den stærke leder dyrkes i hele Europa.
I spejderbevægelsen bliver der indført begreber
som ’tropsfører’ og ’gruppefører’, og ordet
’propaganda’ bliver brugt som synonym for en
positiv form for folkeopdragelse. Op til
Folketingsvalget 1935 er budskabet fra den
socialdemokratiske statsminister Thorvald
Stauning til vælgerne kort og klart: ’Stauning
eller kaos!’. 46 procent af danskerne stemmer
på Socialdemokratiet. Foto: Erik Refner/Scanpix

propagandaøjemed, og ved de årlige
rigsstævner blev der holdt politiske taler af
højtstående tyske nazister.
1934-39 drev NG et forfatterhus i Travemünde, hvor unge forfattere fra Tyskland og
Norden boede sammen hver sommer.
Blandt de danske deltagere i kulturudvekslingen var forfattere som Johannes Buchholtz,
Svend Borberg, Arne Sørensen og Thit Jensen,
komponisterne Ebbe Hamerik, Niels Otto
Raasted og Knudåge Riisager (sidstnævnte
skrev siden ’Danmark Frihedssang’).
Tegneren Robert Storm-Petersen var medlem
og leverede en række humoristiske striber til
selskabets tidsskrifter.
Efter 1940 svandt NG’s aktiviteter ind, da det
blev udkonkurreret af andre tyske
propaganda-enheder, og aktiviteterne
ophørte i 1944-45.
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Nordische Gesellschaft
InformationogNordische Gesellschaft
Efter krigen, i november 1945, bragte
Dagbladet Information en artikel om
Nordische Gesellschaft, der blandt andet
handlede om selskabets kontor i København.
Om dagligdagen i huset stod der:
’I dette Hus færdedes tyske Nazister,
Embedsmænd fra Dagmarhus, notoriske
Gestapofolk og Hipomænd og endelig om end
naturligvis i ikke mindre Grad de pæne
københavnske Bedsteborgere, som havde
fundet det sikrest at tegne sig en Forsikring
for at komme med ind i det nye Europa. Men
Villaen blev også anvendt til ganske andre
ting. Bl.a. hævdes det med Bestemthed, at
der i Lokalerne har været holdt tysk Krigsret
over baade danske og tyske Statsborgere.’
Artiklen var den første af en række artikler
om Nordische Gesellschaft, som Information
trykte i slutningen af november 1945.
Generelt var artiklerne meget kritiske over
for selskabet og de danske deltagere i
aktiviteterne – især over for personer, der
havde meldt sig ind i foreningen efter den
tyske besættelse af Danmark. Nogle dage i

træk trykte Information således en liste over
medlemmer, der havde meldt sig ind efter
den 9. april 1940. Avisen ville offentliggøre
alle navne på dem, der havde meldt sig ind
efter besættelsen. Men projektet blev aldrig
ført til ende. Den 1. december 1945 kunne
man læse følgende bemærkning sammen
med uddraget af medlemslisten:
’Vi afslutter i Dag vort Uddrag af Listen over
dem, der meldte sig ind i ’Nordische
Gesellschaft’ efter den 9. april 1940. At nævne
alle, der gjorde det, vilde føre for vidt – det
drejer sig om flere Hundrede mere eller
mindre blakkede, som paa denne Maade
forsøgte at købe sig en Fribillet, naar
Tyskland, som de troede, havde vundet
Krigen. Den sidste liste ser saaledes ud.’
Lasse Olufson nævner Informations
artikelserie i sin afhandling og undrer sig
over, at avisen valgte ikke at bringe resten af
medlemslisten. Han vurderer, at det kan
skyldes, ’at de havde fået en henstilling fra
enten regeringen eller efterretningstjenesten
om at lade være’.

Chefideologen. Alfred Rosenberg er helt fra
begyndelsen en central skikkelse i det tyske
nazistpart, NSDAP. Han er en af de første, der
melder sig ind i partiet, og i 1933 bliver han
udnævnt til den øverste leder af nazipartiets
udenrigsafdeling APA. En af Rosenbergs opgaver
er at give oplysninger om nationalsocialismens
væsen og mål til udlandet, specielt udlændinge,
som besøger Tyskland eller opholder sig som
journalister. Til det formål oprettes afdelinger
med forskellige geografiske områder, bla.
Norden. I løbet af 1933-34 bliver Nordische
Gesellscahft til et direkte organ for afdeling
Nordens udenrigspolitik. På Nordische
Gesellscahfts årsstævner forklarer Alfred
Rosenberg om organisationens ideologi. Billedet
er fra det 3. årsstævne 1936, hvor Rosenberg
holder tale over temaet ’den nordiske
forpligtigelse’. Foto fra Der Norden nr. 8, 1936

turen skriver en af deltagerne om ankomsten aabne Plads foran den gamle Byport. ... Det
til Lübeck:
blev en imponerende Opvisning af baade Mi»På kajen var der stor Opmarch af Hitler- litær og Hitler-jugend. Efter Baalfesten jog
Jugend og S.A. Folk i snorlige Geledder. Fa- Kulden de fleste tilbage til Kvartererne. En lilnerne smeldede, og klingende Musik med le trofast Skare af Kammerater blev uopfornordiske Nationalmelodier hilste os velkom- dret tilbage som Fanevagt for det Dannebrog,
men.«
som tyske Studenter havde laant os. Dette
Også koncerterne blev positivt modtaget, Dannebrog blev hilst af de Tusinder af Menbåde af publikum og presse.
nesker, der trods den bidende, skarpe Blæst i
»Vore Nordiske Sange, hvortil vi tilføjede Timevis havde kantet Gaderne.«
Naglers morsomme ’Ständschen im Schnee’,
»Studentersangerne blev dygtigt brugt af
blev modtaget med rungende Klapsalver af tyskerne til propagandaformål, og de lod sig
det begejstrede Lübecker-Publikum ... vi villigt bruge. Det virker, som om de lod sig riNordboere kunde glæde os ved at have gjort ve med af stemningen og var i stand til at se
en Indsats, der blev karakteriseret med Su- bort fra, at den ideologi, de blev brugt til at
perlativer i den tyske Presse,« stod der i sang- propagandere for, var årsag til, at intellektuelforeningens jubilæumsskrift.
le og kunstnere blev marginaliseret og forStudentersangerne deltog også i rigsstæv- fulgt. Formodentlig var studenterne ikke nanets kulmination, den store solhvervsfest, zister. Men de undlod at tage stilling. Det er i
der havde næsten religiøs karakter. SS-folk virkeligheden det, der gør det så interessant.
spillede på lur omgivet af faDet, der skete i Nazityskland,
ner med hagekors, og der var
kunne jo netop ske, fordi så
parader med grupper fra Hit- Vi Nordboere kunde
mange mennesker så passivt
lerjugend. Ved solhvervsfe- glæde os ved at have
til,« siger Lasse Olufson og
sten i 1937 bidrog Studenternævner flere eksempler på
sangforeningens formand gjort en Indsats, der blev
den nærmest naive begejved at recitere digtet Vendt karakteriseret med
string, som de danske deltamod den hellige Flamme af Superlativer i den tyske
gere i arrangementerne udHans Hartvig Seedorf Pederviste.
Presse
sen, og de danske studenter
Den danske forfatter Musdeltog i det hele taget ifølge Studentersangforeninse Gjedde, der overværede
foreningens egen beskrivel- gens jubilæumsskrift
opsætningen af Den Politiske
se i festlighederne med for- om deltagelsen ved den
Kandestøber, beskrev over
nøjelse:
for Morgen Berlingske Ti»Flankeret af Fakkelbære- fjerde Reichstagung i 1937 dende receptionen i forbinre og med Trommer og Piber
delse med forestillingen ved
marcherede nordiske og tyrigsstævnet i 1936:
ske Studenter gennem den
»Da vi kom ind i Bygninflagsmykkede By til den store
gen, lyste der os en Pragt i

Møde, der ikke kunde have været mere straalende ved Napoleons Hof – glimrende Uniformer og blændende Toiletter overalt.
Blandt Damerne saa jeg den hollandske Forfatterinde Jo van Ammers Küller og Fru
Furchtwängler. Fru von Scholtz-Klink holdt
en Velkomsttale og blev omringet af tyske
Kvinder, der nærmest tilbeder hende. Morsomt var et andet Moment. De smaa HitlerPiger sang en Sang med Omkvæd: Dann
kommt mein Liebchen. Midt i sidste Tone gik
Døren op, og ind traadte Himmler, Chef for
det hemmelige tyske Politi!«

Gesellschaft et tidsskrift, som indeholdt meget direkte propagandistiske artikler. Et blad
fra 1934 indeholdt f.eks. et forord af Berlins
politipræsident, der også var leder af Nordische Gesellschafts kontor i Berlin, der skrev
om det tyske folks evige ’Blutverbundenheit’
med den nordiske race og slog fast, at selskabet havde stillet sig i racetankens tjeneste. I
senere artikler blev besættelsen af Danmark
fremstillet som en hurtigt overstået konflikt
mellem to broderfolk.
Enkelte danske kunstnere afslog Nordische Gesellschafts invitationer af ideologiske
årsager, og da selskabet i 1937 arrangerede en
Få tog stilling
stor bogudstilling i København, valgte en
Lasse Olufsons arbejde viser, at kun en min- gruppe danske forfattere at lave en moduddre del af de danske deltagere i kulturudveks- stilling, men kun ganske få af de, der valgte at
lingen åbent identificerede sig som nazister deltage i Nordische Gesellschafts arrangeeller nazisympatisører, mens langt størstede- menter, ytrede sig kritisk undervejs. Generelt
len tilsyneladende ikke tog aktivt stilling til holdt de danske gode miner til slet spil, og
den ideologi, Nordische Gemeldte ikke offentligt ud med
sellschaft var eksponent for.
boykot eller andre former for
Lasse Olufson understreger, Den brede indflydelse,
protestmarkeringer. Tværtiat han ikke kan vide, præcis som de totalitære
mod udviste nogle af deltahvilken viden de enkelte delgerne ifølge Lasse Olufson
tagere har haft om forholde- ideologier havde, er
stor kreativitet for at legitine i Tyskland. Men at de har blevet fortrængt. I stedet
mere deres deltagelse.
haft adgang til oplysninger har vi bygget en kollektiv
»Nogle forsvarede deres
om de generelle forhold i
deltagelse ved at påstå, at arerindring op, som
Tyskland, er der ingen tvivl
rangementerne havde en
om, mener han. Dels bragte fokuserer på besættelsen rent kulturel karakter. Det
danske aviser artikler om og på, hvem der gjorde
minder lidt om dem, der i dag
forholdene, dels gjorde visse modstand mod tyskerne
mener, at man kan adskille
danske politikere opmærkpolitik og sport og deltage i
som på, hvad der foregik. Lasse Olufson, cand.mag.
OL i Kina uden at tage stilling
Desuden bragte flere danske i musikvidenskab og
til, hvordan OL indgår i det
aviser detaljerede reporta- historie
kinesiske styres propaganda.
ger fra de første rigsstævner.
Andre fokuserede på de økoHerudover udgav Nordische
nomiske og karrieremæssige
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Den 2. september 1937 åbner den store bogudstilling
’Das deutsche Buch’ på Charlottenborg i København.
Udstillingen er arrangeret i et samarbejde mellem
Nordische Gesellschaft, Københavns Boghandlerforening samt tyske litteratur- og boghandlerforeninger
med hjælp fra det tyske Reichsschifttumskammer. Fra
tysk side tager man sig af indholdet af udstillingen, som
blandt andet omfatter en stor samling nationalsocialistisk politisk litteratur samt en række
raceteoretiske værker. Udstillingen er prydet af danske
og tyske flag samt billeder af Christian X og Hitler.
Billedet er fra den danske dronnings besøg på
udstillingen. Fra venstre Københavns borgmester Ernst
Kaper, fru von Renthe-Fink, prinsesse Friederike-Louise
von Hannover, den danske dronning Alexandrine, den
tidligere tyske kronprinsesse Cæcilie, den tyske
gesandt i København Cecil von Renthe-Fink, fru Kaper
og præsident for Reichsschriftumskammer Hans
Friedrich Blunck. Foto fra Der Norden nr. 10, 1937

%BOGDKÐERÐ$ANMARKSÐDIGITALEÐBOGHANDELÐÐ
6IÐSLGERÐOGÐUDLEJERÐBGERÐIÐELEKTRONISKEÐÐ
FORMATER ÐSkÐDUÐKANÐLSEÐBGERNEÐPkÐDINÐ
COMPUTERÐELLERÐPDA
fordele ved samarbejdet. Der var klassiske
musikere og komponister, der via Nordische
Gesellschaft fik tilbudt koncertrækker og opførelse af deres værker i Tyskland, og det var
en unik chance for at komme ind på et stort lukrativt marked. Andre havde allerede før nazisternes magtovertagelse samarbejdet med
tyske kolleger, og for dem virkede det naturligt at forsætte samarbejdet, selv om de politiske og ideologiske rammer ændrede sig,« siger Lasse Olufson.

men de fleste af os ser passivt til,« siger Lasse
Olufson.
Lasse Olufson forsøger selv at være bevidst om de politiske konsekvenser af sine tilog fravalg som musiker. Men hans forskning i
mellemkrigstidens kultursamarbejde har
gjort ham opmærksom på, hvor svært det er
at se klart, når man står midt i begivenhederne.
»Det er nemt at tage afstand fra nazisternes folkedrab på bagskud. Men vi må ikke
glemme, at det begyndte med noget, der så
På med skyklapperne
mere tilforladeligt ud. Det svære er at sætte
Han understreger, at det efter hans mening grænsen, inden det går galt. For hvornår biikke er frugtbart blot at fordømme deltagerne drager man til den glidebane, som de værste
i det kulturelle samarbejde. Dels ser tingene forbrydelser mod menneskeheden altid bealtid anderledes enkle ud i bagklogskabens gynder med?« spørger han.
lys, dels har vi efter Lasse Olufsons mening
Han nævner sit engagement i vikingeorkeogså i dag en tendens til at tage skyklapper på stret Gny som en aktivitet, der stiller ham
for at undgå at se vores medansvar for en po- over for konkrete dilemmaer.
litisk udvikling i øjnene.
»Da vi skulle spille ved en
»Jeg tror, at det er en alfestival i Barcelona, foreslog
menmenneskelig mekanis- Morsomt var et andet
et af bandets medlemmer, at
me, at man vælger ikke at vi- Moment. De smaa Hitlervi tog Dannebrog med som
de noget – eller at ignorere
bagtæppe. Det nægtede vi
sin viden. Man tager skyklap- Piger sang en Sang med
andre, for vi ville ikke identiper på. Det ser vi også eksem- Omkvæd: Dann kommt
ficeres med det officielle
pler på i dag. Hvordan ser vi mein Liebchen. Midt i
Danmarks udenrigs- og asylmon om 50 år på vores alliansiger han.
sidste Tone gik Døren op, politik,«
ce med USA, der af regerin»Vi har også en plade ungen præsenteres som frihe- og ind traadte Himmler
dervejs, og vi ved, at den mudens og demokratiets for- Forfatteren Musse Gjedde ligvis vil vække interesse
kæmper, men som samtidig om en reception ved
blandt nazister, fordi de getilbageholder fanger på Guanerelt er fascinerede af vikinnatanamo-basen uden ret- Reichstagung i 1936
getiden. Derfor har vi talt om
tergang, står bag hemmelige
at lave en markering på covefangetransporter og udleveret, der viser, at vi tager afring til torturstater? Vi ved alstand fra nazisme og beslægle sammen, hvad der foregår,
tede ideologier,« siger han.
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Arkitektur

Den kulturradikale vaccine
mod totalitarismen
I Tyskland rejstes kuldslåede bygningsværker præget af pervers dødsdrift, og
danske arkitekter blev også påvirket sydfra. Arkitekterne Carsten Thau og Kjeld
Vindum guider os gennem de forskelligartede kulturelle og arkitektoniske
strømninger i mellemkrigstidens Europa
af Andreas Tonnesen

De fleste kender de enorme bygningsværker
i Berlin, der dannede de højstemte og monumentale rammer om heilende masseoptog,
der marcherede i takt til Hitlers galoperende
dundertaler. Arkitekten Albert Speer var
manden, der tegnede de enorme nyklassicistiske bygninger, hvis søjler og bombastiske
formsprog pegede tilbage til antikken. Den
fascistiske arkitektur var båret af en stærk og
levende forestilling om at genrejse Tyskland
og etablere storbyen ’Germania’, der med sin
planlagte nord-syd-akse i ekstraordinære di-

mensioner skulle overtrumfe Paris’ prestigeboulevard, Champs-Élysées. De arkitektoniske ambitioner, som Hitler og Speer var sammen om at udvikle, var en afgørende del af
den nazistiske forestilling om at udfolde den
tyske egenkultur, der stod i modsætning til en
engelsk pragmatisk og forloren kræmmermentalitet og den franske civilisation, der var
feminin og overfladisk. Det tyske folk skulle
finde eksistentielt fodfæste inden for dets
egen horisont, og arkitekturen blev tiltænkt
en afgørende rolle i denne proces.
Ifølge Carsten Thau, der er professor ved
Kunstakademiets Arkitektskole i Køben-

Inspiration. Tempelhof-lufthavnen i Berlin (øverst) er tegnet af Albert Speer med Adolf Hitler som
bygherre. Den bliver opført fra 1936-1941. Overformynderiet i København (nederst) er tegnet af Fritz
Schiegel med den danske stat som bygherre. Bygningen blev opført fra 1935-37.
Foto: Scanpix og Jens Lindhe/Golden Days

havn, var den kulturforståelse, der herskede i
nazisternes Tyskland, og som fandt sit udtryk
i den teatralske og monumentale, nyklassicistiske arkitektur, i særlig grad knyttet til en
pervers dødsdrift og ruinkult.
»Det kommer til udtryk ikke bare i SS-uniformernes kranium, men også i alle de såkaldte ’Nacht und Nebel’-arrangementer og marmorsarkofagerne. Arkitekturen er kuldslået
på en helt anden måde end den sovjetiske og
italienske arkitektur og kunst i samme periode. Der er en pervers dødsdrift i den tyske
kulturtanke og arkitektur, som hænger sammen med selve ruinkulten. Man havde forestillingen om en særlig ruinværdi, og man opdyrkede den ved at overdimensionere betonkernen i alle bygningernes vertikale dele. Således ville de stå tilbage som ruiner efter luftangreb. Denne dyrkelse i arkitekturen er også
et symptom på den enorme gambling, der lå i
nazisternes krigseventyr. En gambling, hvori
der også ligger en pervers trang til at erfare
sin egen død, som spilleren, der kaster alle
pengene ind på rouletten og på en vis måde
konfronterer sig med en fatal grænse.«
Den monumentale og teatralske nyklassicisme blev efter Hitlers magtovertagelse i
1933 det letgenkendelige arkitektoniske
formsprog, der underbyggede Førerens heroiske ledelse. Det betød samtidig, at den modernisme, der ellers havde sat sit markante
præg på 1920'ernes arkitektur med udgangspunkt i den tyske arkitektskole ’Bauhaus’,
blev bandlyst. Nazisterne anså den modernistiske arkitektur, der udgik fra Bauhaus-arkitekterne, som civiliseret, urban, dekadent og
kosmopolitisk ligesom jøderne. Bauhausskolen blev derfor lukket i 1933, og 1920’ernes moderne nybrud blev kvalt i den nazistiske ideologis voldsomme fokusering på egenkultur
og identitet.

der udgår fra funktionalismens tro på en ny
og bedre indretning af menneskets liv på et
rationelt grundlag, er i sine greb og forestillinger radikal og revolutionerende. Det ser
man for eksempel i den franske arkitekt Le
Corbusiers vision om, hvordan man skulle
jævne Paris med jorden for at opføre en gennemtænkt og altomfattende ny og fornuftig
indretning af byrummet.«
Le Corbusiers Pariser-vision blev aldrig til
virkelighed, og også i Danmark var der en vis
skepsis over for den moderne funktionalistiske arkitektur, dens konsekvente løsningsforslag og ofte demonstrative radikalitet, bemærker Kjeld Vindum:
»Denne skepsis kommer for eksempel til
udtryk hos en markant samfundsdebattør
som Poul Henningsen. For selv om han så positivt på den modernistiske arkitekturs ambition om at skrælle alt det overflødige væk og
nå ind til et udtryk præget af funktionalitet og
fornuft, så pegede han samtidig på et problem
ved den nye arkitektur: Bygningerne var ikke
altid så fornuftige, som de gerne ville være,
fordi de prøvede at udtrykke, at de var fornuftige.«
»Ambitionen om funktionalitet blev til et
til tider bindende og begrænsende æstetisk
ideal. Arkitekterne ville lave en ny arkitektur,
der var i overensstemmelse med industrisamfundets indretning og behov. Det var derfor, at blandt andet dampskibet, toget og flyet
blev vigtige motiver for arkitekturen. Den citerede disse industrialiseringens genstande i
sine glatte overflader, vinduer og tagkonstruktioner. Men dyrkelsen af industriens billedverden tilsidesatte ofte det funktionelle
og blev til ren æstetik.«
Kay Fisker, en af tidens store danske arkitekter, havde også en vis skepsis over for
funktionalismens demonstrative industrielle æstetik, og han advokerede for en mere reDet moderne vs. det traditionelle
gionalt forankret og særlig dansk arkitektur.
Nazisternes aversion mod Bauhausskolens En hybrid mellem regionalt baseret tradition
modernisme afspejler et mere generelt og modernisme, der var funktionel og moderspændingsfelt i mellemkrigstidens arkitek- ne, men udadtil fremstod som en stilfærdig
tur – mellem den internationale moderne ar- opdatering af en tradition.
kitektur og en mere nationalsindet, tradi»Periodens moderne arkitekter var jo optionssøgende og kulturkonservativ skepsis, pe imod den småborgerlige indretning –
og spændingen mellem disse to tendenser klunkehjemmene med deres tunge gardiner,
udgør faktisk drivkræften i periodens arki- overfyldte interiør og overpolstrede møbler.
tektoniske udtryk blandet andet i Danmark. Man ville fjerne al denne polstring og få lys
Det forklarer arkitekt og lektor ved Kunstaka- ind. Der var en stærk overbevisning om lysets
demiets Arkitektskole i København og redak- helbredende kraft, og tidens arkitektur arbejtør af Arkitekten Kjeld Vindede meget med forholdet
dum:
mellem ude og inde. Et arbej»Modernismen er i sin ide Periodens moderne
de, der var båret af ambitiodemokratisk, den repræsen- arkitekter var oppe imod
nen om en forsoning med naterer industrialisme og fremturen,« forklarer Kjeld Vintidstro, og den bærer forhåb- den småborgerlige
dum
ningerne om en ny og bedre indretning – klunkehjemLængsel efter åndelig opverden i sig. Det manifeste- mene med deres tunge
løftelse
rer sig i den hvide kubiske argardiner, overfyldte
kitektur, som fremstår meget
Selv om der blandt markante
abstrakt i forhold til tidligere interiør og overpolstrede
kulturpersonligheder i petiders arkitektur. Tagene er møbler. Man ville fjerne al rioden var en begejstring for
skåret af, der er vinduer i stål denne polstring og få lys
denne naturlighed, bør man
og i alt det andet, vi kender i
dog ikke se det som et udtryk
dag,« forklarer Kjeld Vin- ind
for, at danske arkitekter og
dum.
Kjeld Vindum, arkitekt
kulturpersonligheder gene»Den moderne arkitektur,
relt sympatiserede med de
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Gundtvigs Kirke i Bisbjerg i udkanten af København
er tegnet af Peder Vilhelm Jensen-Klint. ’Den er det
store tegn, der på ny skal samle folket. På den
måde peger den jo på vækkelsen og Grundtvigs ide
om Danmark som Guds lille ager. Så det at finde
hjem i nationen, men også at finde hjem i sin egen
historie på et folkeligt grundlag, kommer til udtryk i
Grundtvigskirken,’ siger arkitekten Carsten Thau
om kirken, der blev opført fra 1921-1940.
Foto: Jens Lindhe/Golden Days

mere ekstreme ideologier i tiden, som også
opererede med en række forestillinger om en
særlig naturlighed og autenticitet bundet til
folket og jorden, understreger Vindum. Der
var tværtimod en stærk polarisering i mellemkrigstidens danske kulturliv mellem
dem, der var fascineret af tysk kultur, og dem,
der markerede afstand hertil. Men fascinationen af tysk kultur var baseret på andet end nazistiske og antisemitiske sympatier, forklarer
Carsten Thau:
»Der fandtes intellektuelle i Danmark,
som teaterkritikeren Svend Borberg og
kunsthistorikeren Vilhelm Wanscher, der var
tiltrukket af tysk kultur. Denne fascination
var drevet af en længsel efter åndelig opløftelse. Nogle højreorienterede åndsarbejdere
i Danmark så i den tyske kultur muligheden
for at gå op imod den moderne forfladigelse
og funktionsbestemte tankegang. De så den
mulige genkomst af en dybere åndelig fundering af mennesket, som stod i modsætning til
modernismen, der hele tiden ville overhale
sin egen aktualitet gennem fortsatte formeksperimenter, og som mimede industriprodukternes blankhed og de nye kommunikationsformer. Det er en konservativ tankegang, som
lå i hele nyklassicismen og ideen om kultur,
som danskerne gennem Grundtvig og hans
læsning af den tyske filosof Herder i den grad
havde adopteret fra Tyskland. I den sammenhæng spiller forestillingen om kulturen som
et fascinerende alternativ til en hektisk, dekadent samtidig civilisation en markant rolle i
Danmark,« siger Carsten Thau og understreger, at den nævnte tankegang også var at finde
på det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, hvor han og Kjeld Vindum underviser i dag.
»Helt frem til 1930’erne sagde lærerne på
akademiet, at modernismen var bluff. De oplevede, at der var noget letkøbt og overfladisk
ved modernismen, en trang til at være a la
mode, til at være en vogue. Det var blandt andet lærere som Kay Fisker og Ivar Bendtsen,
der formidlede det syn på modernismen,« siger han.

datidens danske byggestil var konservativ, ikke nazistisk. Den var ikke forbundet med Hitlers totalitære ideologi, men med den grundtvigianske tankegang og den socialdemokratiske ide om at reformere byggeriet på et folkeligt grundlag.
Som et tydeligt eksempel på dansk byggeri, der minder om tysk ekspressionisme, nævner han Grundtvigskirken ved Bispebjerg
uden for København.
»Den blev bygget i 1920’erne, og den er jo
på det nærmeste bygget af en million mursten produceret af dansk undergrundsler.
Den har en ’Siedlung’ omkring sig. Den er det
store tegn, der på ny skal samle folket. På den
måde peger den jo på vækkelsen og Grundtvigs ide om Danmark som Guds lille ager. Så
det at finde hjem i nationen, men også at finde hjem i sin egen historie på et folkeligt
grundlag, kommer til udtryk i Grundtvigskirken. Den er derfor meget tæt på noget af det
kulturgods, som fandtes i dele af den nazistiske ideologi, fordi de var så optaget af spørgsmålet om kultur og af, at mennesket skulle
finde et eksistentielt fodfæste i en moderne
og forvirrende verden. Hele det danske murstensbyggeri bærer elementer af den tyske
ide om kultur,« siger Carsten Thau.
Men han understreger i samme moment,
at lighederne mellem datidens danske og tyske arkitektur ikke medfører, at den danske
murstensarkitektur kan kaldes nazistisk:
»Jeg siger ikke, at Grundtvigskirken eller
murstensarkitekturen er nazistisk. Men den
er præget af den samme skepsis over for civilisationen, som lige havde undergået et voldsomt nybrud i form af den internationale modernistiske arkitektur. Den har den sammen
længsel efter at ramme et nationalt tonefald.«

Kulturradikal vaccine
Kjeld Vindum og Carsten Thau er enige om,
at kulturradikalismens store indflydelse på
mellemkrigstidens danske arkitektmiljø fungerede som en vaccine mod nazismens og fascismens totalitære ideologier. Carsten Thau
beskriver det således:
»Arkitektmiljøet levede tæt op ad kunstGrundtvigskirkens klangbund
miljøet, der havde visse inklinationer for den
Det skeptiske, konservative syn på modernis- boheme-agtige livsstil og havde sit udgangsmen resulterede i, at store dele af det danske punkt i det indre København. Det var et frikulturliv vendte sig imod de nye arkitektoni- gjort kulturelt miljø, der havde rødder tilbage
ske tendenser i Europa og i stedet udviklede til tiden omkring Første Verdenskrig og leveen mere pragmatisk byggestil, som for umid- de videre i kulturradikalismen. Men i moddelbar betragtning kan give
sætning til den europæiske
mindelser om arkitekturen i
kulturradikalisme, som GeJeg siger ikke, at Grundt- org Brandes introducerede,
det nazistiske Tyskland.
»Der er byggerier i Dan- vigskirken er nazistisk.
og som forbandt sig til de
mark, der giver visse mindelmest intelligente og oplyste
ser om den store patosformel Men den er præget af den dele af europæisk åndsliv, så
i tysk ekspressionisme. Eks- samme skepsis over for
var mellemkrigstidens kulpressionismen havde en civilisationen (...) den har turradikalisme funderet på
voldsom metafysisk længsel,
en ide om folkelighed og naden sammen længsel
en længsel efter forløsning i
turlighed, som kom til udtryk
historien og en forestilling efter at ramme et
i deres opfattelse af det erotiom at finde hjem. Derfor var nationalt tonefald
ske og af det jævne og virkdele af den fascineret af den Carsten Thau, arkitekt
somme liv på jorden. Kulturtyske nazismes ’Blut und Boradikalismen var i den forden’-tænkning,« siger Carstand et forsøg på at reformusten Thau.
lere kulturel folkelighed,
Men han understreger, at
men på moderne vilkår. Og

fordi den i den grad var i opposition til totalitære regimer, så vaccinerede den så at sige
store dele af den danske arkitektstand imod
fascisme og nazisme. For det var i kulturradikalismen, at en meget stor del af den artikulerede modstand mod nazismens kulturpolitik,
tankeliv og statsform havde sit udspring.«
Enestående dansk arkitektur
Mellemkrigstiden var en brydningstid præget af store modsætninger. Første Verdenskrig havde gjort en ende på den gamle velkendte verdensorden, og man stod nu i en på
én gang skræmmende og fascinerende åben
verden, hvor den stærke følelse af fremtidens
radikale muligheder blandede sig med
længslen efter historisk forankring og sammenhæng. Disse fundamentale kulturelle
modsætninger udgjorde forudsætningerne
for, hvad der ifølge Carsten Thau må betegnes som en enestående periode i dansk arkitekturhistorie:
»Det er sådan set kun inden for teoretisk
fysik, arkitektur og møbelkunst, at Danmark
har et claim to fame internationalt i det 20. århundrede. Du kan ikke finde ét arkitektonisk
eller designmæssigt værk fra det 20. århundrede – internationalt set – hvor dansk arkitektur og design i perioden fra 1930 til 1960 ikke
spiller en afgørende rolle.«

Forklaringen er netop den særlige symbiose mellem periodens umiddelbare modsætninger, vurderer Carsten Thau:
»Man blev opdraget i de formelle proportionsregler i nyklassicismen, men også i den
modernistiske geometri og dens åbenhed
over for et mere egalitært samfund samt i
sunde og hensigtsmæssigt indrettede boliger. Samtidig var der denne ide om kultur, om
at bruge de foreliggende materialer og forsone bygningerne med den natur, de hævede sig
op fra. De tre elementer arbejdede sammen
og skabte et højdepunkt i vores kulturhistorie.«
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