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Den gode og den onde…
Indledning

Katrine Frøkjær Baunvig og Michael Schelde

To traditioner, to åndskæmper med en omfattende virkningshistorie. 
Grundtvig og Brandes, begge bærer af hver deres bevægelse med en 
markant indflydelse på politik, religion og kultur. Allerede i deres sam-
tid var de markante og dannede skole og ikke mindst i det 20. århund-
redes politiske og kulturelle landskab blev de genfortolket, hvorved 
de igen i en ny kontekst kunne skabe ideologiske og kulturelle strøm-
ninger, der tog form i en revitaliseret grundtvigianisme og brandesia-
nisme. Kort sagt: De er og har ikke været til at komme udenom hvad 
enten man er til modspil eller medspil. 

Konflikten mellem grundtvigianisme og brandesianisme har været 
manifest i fortolkningen af Grundtvig og Brandes, og den er ligeså 
aktuel i det 21. århundrede. Det er almindelig kendt; mindre kendt 
er det, at de to bevægelser har påvirket hinanden siden deres første 
sammenstød. De to kæmper kunne have mødt hinanden – Brandes 
var 30 år da Grundtvig døde. Kun ved vi, at Grundtvig har udtalt 
sig om de strømninger Brandes stod bag og, at Brandes har udtalt 
sig om Grundtvig: “Jeg for min Part afskyr ham, men han var Fanden 
Ta’e mig en stor Mand”! I dette udsagn fra Brandes aner man både af-
sky og fascination, for hvorfor afsky en stor mand? Og tilsvarende har 
Grundtvig udtalt sig om det, der skulle blive til det moderne gennem-
brud. I en prædikenen fra januar 1872 skriver Grundtvig: “ …derfor 
finder vi også, at de som nu i Verdens sidste Tider aabenbar bagtale og 
fordømme Ægteskab, Ejendom og Arveret, som er det menneskelige 
og borgerlige Selskabs Grundpiller, de bespotter tillige Guddommen, 
dens Lov, dens Rige, dens Magt og Ære, saa det bliver soleklart, at de 
maa staa og falde med hinanden…”. På mange måder er det et billede 
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på de komplekse følelser, holdninger og synspunkter, der eksisterer og 
fortsat aktiveres mellem de to bevægelser. 

Gang på gang er repræsentanter for de to bevægelser stødt sammen. 
Ofte med de samme synspunkter men i forskellige kontekster, hvil-
ket samtidig har betydet en løbende modernisering eller fornyelse af 
synspunkterne. Læg dertil at de to bevægelser også er blevet angrebet 
fra andre sider i form af blandt andet konservative, kommunistiske og 
teologiske kredse. Over tid er de to bevægelser blevet ‘blandet op’ med 
modstandere og tilhængere og har fået fornyet kraft. Således fik begge 
bevægelser i slutningen af 40’erne og 50’erne en skarpere profil og nye 
mærkater så som ‘kulturradikal’ eller ‘hereticaner’. Herfra trækkes der 
spor helt frem til dagens debat. 

Ambitionen med den bog du sidder med er at sammenholde Grundt-
vig og Brandes og se på, hvordan de anvendes som udgangspunkt for 
forskellige tanker og bevægelser. Samtidig undersøger bogens bidrag 
de fronter og ikke mindst de sammenløb, der har været så mange af 
mellem de to bevægelser. I det følgende introduceres de enkelte bidrag. 

Lone Kølle Martinsen betragter Grundtvig, Ingemann og Brandes 
i et kønsperspektiv. Grundtvig ser kvindeligheden hos Ingemann i en 
positiv optik og ser “hende” som Danmarks største digterinde. Det 
bliver tydeligt hos Brandes, hvordan kvindesynet ændres i slutningen 
af 1800-tallet og konkret beskriver han Ingemann som én sværmerisk 
Sjæl uden iagttagelsesevne og et spinkelt Talent. Bag dette ligger op-
komsten af de nye videnskaber i form af psykiatri og psykologi, hvor-
ved mennesker kan diskvalificeres ud fra dets køn og fysiske formåen. 
Herman Bang blev ramt af samme kritik fra Brandes, idet han opfat-
tede Bang som havende et dødt punkt i sit hoved, for han kan ikke 
tænke, forstået som tænke videnskabeligt… ‘Hans forstand er en mid-
delmådig Fruentimmerforstand’. Med denne tilgang viser Lone Kølle 
Martinsen, hvordan konteksten ændres i perioden fra Grundtvig og 
frem, og dermed hvordan Brandes konkret afmonterer romantikkens 
og Ingemanns perspektiv. 

Spændingen mellem videnskab, klassisk dannelse og den grundtvig-
ske livsoplysning var markant mellem brandesianere og grundtvigia-
nere. Det belyser Hans Henrik Hjermitslev i sin artikel. Livsoplysning 
over for ‘det åndsfortærende Bogstavvæsen’ var et af Grundtvigs egne 
adelsmærker med foredraget, fortællingen, samtalen og fællessangen 
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som de centrale former. Hertil hørte også praktiske fag. Fra 1880’erne 
begyndte den nye litteratur – det moderne gennembruds forfattere – 
at cirkulere på højskolerne og dermed var kampen ført over på den 
grundtvigske banehalvdel. Spændingen mellem fløjene spidsede til 
med introduktionen af Darwins udviklingslære og Nitsches filosofi. 
Det blev Jakob Knudsen, der kom til at formulere kompromiset og 
pege på styrkerne ved videnskab over for livsoplysning og dermed an-
erkendelsen af såvel universitetet som højskolerne og dermed stå for en 
frugtbar dialog mellem de to bevægelser.

Johan Christian Nord fører os ind i Jakob Knudsens værksted og 
åbner for de overvejelser Knudsen har i forhold til Brandes. Knud-
sen anerkender Brandes, hans mod, kraft og vitalitet. Her ‘kom der 
endelig en Mand, der sagde sin Mening…ikke tvungen af Samvit-
tighedsskrupler, men … hans Tanker havde en sådan Magt i ham, 
saa det var den visse Undergang for ham at tie’, skriver Knudsen i 
en fødselsdagsartikel til Brandes. Brandes kunne ifølge Knudsen have 
bygget videre på den nationalliberale dannelse uden noget brud, og i 
forlængelse af den eksisterende. Knudsen ser op til Brandes, han er et 
prægtigt og beundringsværdigt menneske, men da Brandes er jøde, så 
er det ifølge Knudsen ikke muligt at gennemføre ovennævnte dannel-
sesprojekt. I Knudsens optik er det slægtsdeterminismen, der må sejre 
over åndskæmpen og fritænkeren Brandes. 

Bo Hakon Jørgensen ser på den litteratur, der fulgte på Brandes og 
Blixen. Hvordan formidledes oprør fra disse to undergravere? Det korte 
svar er, at Brandes ville have litteraturen til at opmuntre til samfunds-
mæssig handling og til politisk frigørelse. For Blixen derimod bliver 
fortællingen en vej til individuation – hun åbner for den psykologiske 
sandhed i modsætning til Brandes politiske – og svarer på spørgsmålet 
‘Hvem er jeg?’ Derved overskrider hun ham og knytter individet til en 
større verden end den materiale nemlig til de herskende fortællinger og 
forestillinger i kulturen. 

Katrine Frøkjær Baunvig undersøger Grundtvigs og Brandes’ re-
spektive tanker om individers eksistentielle såvel som fællesskabers 
kollektive sammenhængskraft. I det urolige og moderne lange 19. år-
hundrede, som Grundtvig og Brandes delte imellem sig, så man en 
stadig stigende grad af interesse for og valorisering af ‘hverdagen’ og 
‘almindelige menneskers levede liv’. Det var dér følelsesmæssige fæl-
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lesskabsbånd knyttedes og svækkedes, lød en indirekte pointe i den 
europæiske skønlitteratur og en direkte pointe i de nye akademiske 
felter sociologien og antropologien. Samme tankegang finder man i de 
to store danske forfatterskaber særligt i synet på det talte danske sprog. 
Med hjælp fra den digitale humaniora og aktuelle modernitetsteoreti-
kere ser Katrine Frøkjær Baunvig på dette afgørende fælles interesse-
punkt mellem Grundtvig og Brandes.

Ove Korsgaard dykker ned i et konkret møde mellem en grundtvi-
gianer og en brandesianer. Mellem kvinden fra landet og manden fra 
byen. Mellem Kirstine fra Lødderup og Iver fra København. To ver-
dener, der mødtes på Askov Højskole, der som tidligere nævnt lod det 
moderne gennembruds tanker komme til orde. Korsgaard følger gen-
nem breve dialogen mellem Iver og Kirstines familie – en dialog der 
forblev uforløst, og sluttede med et ægteskab mellem Kirstine og Iver 
på trods, idet Kirstines forældre modsatte sig det. Skellet mellem de 
to bevægelser føres her helt ind i hverdagslivet og sætter retningen for 
de valg samtidens mennesker traf i forhold til blandt andet ægteskab. 

Olav Harsløf følger de fleksible fronter mellem grundtvigianisme og 
brandesianisme fra 1880’erne og frem. Perspektivet er de mange møde-
steder mellem de to bevægelser, hvor inspirationen fra begge er tydelig. 
Snart er fronterne tydelige og snart udviskes de. I dag konstaterer Olav 
Harsløf, at modsætningerne er udvisket. Begge bevægelser har lært 
samarbejdets kunst, og der er opstået en hybrid, der findes på højsko-
lerne, i politiske partier, i medierne og de grundtvigske menigheder. 
I et bilag fremlægger Harsløf kontorchefs Bent Enersens oplevelser i 
Direktoratet for Folkeoplysning i Undervisningsministeriet. 

Artiklerne i afsnittet Bevægelser er fagfællebedømt. 
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Lys over landet, men hvilket lys? 
Om videnskab og dannelse i kulturkampen mellem 

grundtvigianisme og brandesianisme omkring år 1900

Hans Henrik Hjermitslev

I 1884 skrev den dødsmærkede botaniker og forfatter J.P. Jacobsen ét 
af dansk litteraturs korteste digte: “Lys over Landet! Det er det, vi vil” 
(Jacobsen 1928). Det var et afskedsdigt, der præcist beskrev den tid, J.P. 
Jacobsen var en del af, og de forhåbninger han knyttede til den fremtid, 
som han ikke selv skulle få lov til at opleve. Jacobsens tid var det moder-
ne gennembruds og folkeoplysningens epoke, hvor det kulturelle land-
skab forandredes radikalt og konturerne af det moderne Danmark blev 
skabt. Oplysning var tidens løsen både hos videnskabsmænd og fritæn-
kere som J.P. Jacobsen og Georg Brandes og blandt N.F.S. Grundtvigs 
disciple på folkehøjskolerne. De var imidlertid ikke enige om, hvilket 
slags lys, der skulle flamme op og give næring til folket. Skulle det være 
den positivistiske videnskabs kolde, klare lys eller den historisk-poetiske 
livsoplysnings varme glød? Skulle det være akademisk dannelse eller 
folkelig dannelse? Dette var et af de centrale spørgsmål i kulturkampen 
mellem brandesianere og grundtvigianere i årtierne omkring år 1900. 
Slaget begyndte i 1871, da Brandes indvarslede det moderne gennem-
brud og dermed udfordrede det grundtvigske oplysningsprogram, der 
havde fået momentum efter tabet af Slesvig-Holsten ved krigen i 1864. 
Kampen stod nu om at udfylde det kulturelle tomrum, som de natio-
nalliberale havde efterladt, da de mistede deres legitimitet og opbak-
ning i både akademiske og folkelige kredse i kølvandet på nederlaget 
i krigen og sammenbruddet af deres idealistiske kultursyntese mellem 
teologi, kultur og politik og deres klassiske dannelsesideal. Mens hoved-
parten af både brandesianere og grundtvigianere hørte hjemme i partiet 
Venstre og sammen kæmpede imod den indskrænkede grundlov fra 
1866 og for folketingsparlamentarismen under J.B.S. Estrups Højre-
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regime i provisorietiden, så skiltes vandene således, når det drejede sig 
om livssyn. 

I dette kapitel vil jeg analysere kulturkampen mellem brandesiane-
re og grundtvigianere med fokus på forholdet mellem videnskab og 
dannelse. Dette gøres gennem et kombineret idéhistorisk og institu-
tionshistorisk perspektiv, der retter opmærksomheden mod de histo-
riske aktører og deres retoriske kampe på den ene side og på konkrete 
oplysningstiltag på den anden. Min analyse bidrager således til den 
historiske forskning i såvel kulturkampen i 1870’erne som til dansk 
folkeoplysnings historie. I forhold til Hakon Stangerup klassiske stu-
die af kulturkampen, der grundigt og kompetent analyserer avis- og 
tidsskriftsdebatten fra 1872 til 1883, og Anders Pontoppidan Thyssens 
tekstnære studie af den nygrundtvigske bevægelse fra 1870 til 1887, 
bidrager mit studie med et bredere perspektiv både tidsmæssigt og ind-
holdsmæssigt. Jeg vil således for det første behandle debatten om dan-
nelse og videnskab i kulturkampen ved at trække idéhistoriske og insti-
tutionshistoriske tråde tilbage til tiden fra 1814 til 1870, hvor en række 
vigtige oplysningstiltag så dagens lys. For det andet vil jeg analysere 
væsentlige tidsskriftsdebatter i tiden efter 1887, hvor brandesianismen 
for alvor blev et varmt emne i grundtvigske kredse, fordi den nu blev 
en ideologisk såvel som institutionel konkurrent til det grundtvigske op-
lysningsprogram i kraft af blandt andet polemikken om den moderne 
litteratur på folkehøjskolerne og etableringen af Studentersamfundet 
og Folkeuniversitetet (Stangerup 1946; Thyssen 1958). 

I lighed med Ove Korsgaards fremragende studie af dansk voksen-
oplysning i Kampen om lyset er mit fokus på, hvordan de historiske 
aktørers ideer udmøntede sig i konkrete institutioner og dermed fik 
virkningshistorisk betydning for store dele af befolkningen. Som Kors-
gaard anlægger jeg tillige et kampperspektiv på folkeoplysningens hi-
storie ved at analysere de retoriske og institutionelle konflikter mellem 
de tre dannelsestraditioner. Jeg graver imidlertid en spadestik dybere 
end Korsgaard i den underbelyste periode omkring 1900 ved at analy-
sere aktører, indlæg og debatter i tidsskriftslitteraturen ud fra den nære 
polemiske, ideologiske og institutionelle kontekst. Her vil et særligt 
fokus være på en nuancering af grænserne mellem de tre dannelsesi-
dealer. Jeg vil således analysere spændinger og brud ikke bare mellem, 
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men også inden for, både den rationalistiske og den grundtvigske op-
lysningsbevægelse (Korsgaard 1997). 

Jeg vil tage udgangspunkt i en række nedslag i historien, der kan 
belyse denne kulturkamp om dannelse, oplysning og videnskab. Først 
vil jeg kortlægge det danske oplysningslandskab, som det så ud i anden 
halvdel af 1800-tallet. Derefter vil jeg se nærmere på spændingen mel-
lem videnskab og dannelse på folkehøjskolerne og analysere konflik-
terne mellem og inden for brandesianismen og grundtvigianismen, 
som de fremkom i forbindelse med tilegnelsen af henholdsvis Charles 
Darwins og Friedrich Nietzsches ideer i den danske offentlighed. Der-
næst vil jeg undersøge polemikken om etableringen af Folkeuniversite-
tet i 1899, hvor de ideologiske fronter blev udfordret, men også trukket 
kraftigt op, inden jeg afslutningsvis vil inddrage Jakob Knudsen og 
Ludvig Feilberg i en refleksion over brandesianismens og grundtvigia-
nismens bidrag til oplysningen i Danmark. Samlet set bidrager jeg så-
ledes med en idé- og institutionshistorisk analyse af både kontinuitet 
og brud inden for dansk folkeoplysning i den formative periode om-
kring 1900 og med en vurdering af særligt brandesianismens og 
grundtvigianismens betydning for synet på dannelse og videnskab i 
Danmark.

Figur 1:  
J.P. Jacobsen:  
Lys over Landet
Det Kongelige Bibliotek.
J.P. Jacobsens digt blev 
et motto for tiden fra 
1864 til 1914, hvor 
elektricitet såvel som 
populærvidenskab og 
folkeoplysning vandt 
frem med stormskridt 
i Danmark (Kjærgaard 
2006, 37).
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Det danske oplysningslandskab

I 1800-tallet oplevede Danmark voldsomme omvæltninger inden for 
politik, videnskab, undervisning og kultur. Ved tabene af Norge i 1814 
og Slesvig-Holsten i 1864 udviklede kongeriget sig fra at være et mid-
delstort multietnisk imperium til at blive en etnisk homogen national-
stat. Sideløbende med disse militære nederlag skete der en løbende mo-
bilisering og opkvalificering af befolkningen, der betød, at Danmark 
ved århundredets udløb fremstod som et af de mest stabile, oplyste og 
velhavende samfund i Europa. Æren for denne succesfulde nationsop-
bygning tilfalder naturligvis mange aktører og skyldes mange faktorer. 
Begivenheder af særlig betydning var skolelovene fra 1814, der indførte 
syv års undervisningspligt og relativt hurtigt betød en udryddelse af 
analfabetismen, Grundloven af 1849, der knæsatte et konstitutionelt 
monarki med folkestyre, Landbohøjskolen fra 1856, der skabte og 
udbredte nyttig viden til landbefolkningen, ekspansionen i antallet af 
seminarier og dermed af uddannede lærere, reformer af Københavns 
Universitet samt en bred vifte af oplysningstiltag i anden halvdel af 
1800-tallet, der bragte viden og dannelse til folket. Frugten af det for-
bedrede uddannelsesniveau var af både økonomisk, politisk og kulturel 
art. Særligt landbruget blev videnskabeliggjort og effektiviseret til gavn 
for eksport og velstand, mens landbefolkningen blev transformeret fra 
underdanig almue til et kulturelt og politisk bevidst folk, der opbyg-
gede en national samhørighed og identitet samtidig med, at det vandt 
mere og mere indflydelse på dets eget og statens liv (Korsgaard 1997; 
Korsgaard 2004; Kjærgaard 2006; Larsen, Nørr og Sonne 2013; Hall, 
Korsgaard og Pedersen 2015). 

Et særligt kendetegn ved Danmark i anden halvdel af 1800-tallet 
sammenlignet med andre lande var den meget omfattende folkeop-
lysning for voksne, der fandt sted på landet, hvor størstedelen af be-
folkningen boede. I andre europæiske lande forblev landdistrikterne 
ofte en dannelsesmæssig ødemark, da oplysningstiltagene som regel 
var rettet mod borgerskabet og arbejderne i byerne. Folkeoplysning var 
og er stadig knyttet til udbredelsen af både viden og dannelse. Gennem 
viden kan mennesket opnå et udsyn, der kan danne det til at blive en 
livsduelig og myndig medborger, som tager ansvar for sit eget liv såvel 
som det fælles liv i lokalsamfundet og i nationalstaten som helhed. Fol-



Lys over landet, men hvilket lys? 

17

keoplysningen vil derfor altid være båret af bestemte normative dan-
nelsesidealer, der afgør hvilken viden, der anses for at være værdifuld 
i forhold til at skabe en bestemt slags dannede borgere (Rahbek og 
Møller 2015; Hall, Korsgaard og Pedersen 2015). 

I 1800-tallets Danmark var der overordnet og idealtypisk set tre 
forskellige dannelsesidealer i spil, der alle resulterede i etableringen af 
institutioner og netværk til udbredelse af viden såsom skoler, forenin-
ger, tidsskrifter og bogserier. Det drejede sig om den klassiske dan-
nelse, den rationalistiske oplysning og den grundtvigske livsoplysning. 
Disse idealer var alle rundet af borgerlige ideologier, mens alternative 
strømninger som den socialistiske arbejderbevægelse og den kristne 
vækkelsesbevægelse Indre Mission ikke spillede nogen stor rolle inden 
for folkeoplysningen i denne periode. Hos Indre Mission var fokus på 
personlig omvendelse og kristenlivet, ikke på almen oplysning, mens 
arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet koncentrerede kræfterne om 
politisk agitation og mobilisering frem for dannelse.1

Den klassiske dannelse

Den klassiske dannelse var båret frem af universitetet, enevældens 
embedsmænd og senere af de nationalliberale og af de konservative 

1. Det er dog værd at bemærke, at Indre Mission fra 1880’erne etablerede 
enkelte højskoler og seminarier i bl.a. Nørre Nissum og Haslev, mens arbej-
derbevægelsen i 1910 oprettede en højskole i Esbjerg og i 1924 Arbejdernes 
Oplysnings Forbund, der arrangerede foredrag og studiekredse. Før etable-
ringen af egne institutioner benyttede missionsfolkene sig i nogen grad af de 
grundtvigske skoler, mens arbejderne samarbejdede med radikale kræfter i 
bl.a. Studentersamfundet fra 1882. Mens grundtvigianerne og missionsfolke-
ne havde kristendommen og landbokulturen til fælles, så havde arbejderne og 
de radikale akademikere sekularismen, positivismen og bykulturen som fælles 
tankegods (Korsgaard 1997, 231-261; Vedel, Borup og Nørgaard 1939, 330-
342, 385-392). Blandt de studerende i København blev der gradvist oprettet 
studenterorganisationer, der repræsenterede hver af de kulturelle strømninger. 
Den konservative og nationalliberale organisation Studenterforeningen fra 
1820, den radikale Studentersamfundet fra 1882, den grundtvigske Studen-
terkredsen fra 1888 og den missionske Studenterhjemmet fra 1892 (Hjermit-
slev 2010a). 
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i partiet Højre. Dannelsesidealet var inspireret af den tyske nyhuma-
nisme med fokus på den indre karakterdannelse gennem fordybelse 
i den klassiske litteratur på græsk og latin. Institutionelt havde den 
klassiske dannelse sit hjemsted i latinskolen, der fra 1809 blev benævnt 
den lærde skole og fik suppleret fagrækken med bl.a. dansk, tysk, hi-
storie og matematik. Den lærde skole var stort set forbeholdt det bedre 
borgerskabs og embedsstandens sønner, der senere skulle uddannes til 
akademikere på universitetet. Under den nationalliberale kultusmini-
ster Johan Nicolai Madvig blev almendannelse og studieforberedelse 
ved en reform i 1850 eksplicit formålet med den lærde skole, hvilket 
stadig gjorde sig gældende i 1871, da der blev indført en matematisk 
linje ved siden af den sproglige, og i 1903, da skolen blev omdøbt til 
gymnasiet og fik tilføjet en nysproglig linje (Lynning 2006). 

Det klassiske dannelsesideal var udpræget elitært og forbeholdt den 
akademiske elite, der blev anset for at være den naturlige autoritet for 
den udannede almue. Dette kom blandt andet til udtryk i præstens 
rolle som den øverste ansvarlige for kirke og skole i sognene. Fortalerne 
for den klassiske dannelse havde da heller ikke ambitioner om at ud-
brede den til folket som helhed. Almueskolens opgave var at skabe lo-
yale og gudfrygtige borgere, der havde praktiske kundskaber i læsning, 
skrivning og regning, så de kunne tjene til føden, mens dannelsen var 
forbeholdt de få. Imidlertid var der enkelte nationalliberale folkeoplys-
ningstiltag møntet på at udbrede almen viden til den brede befolkning. 
I 1860 stiftede den nationalliberale politiker og skolemand Christian 
Vilhelm Rimestad Arbejderforeningen af 1860, der virkede for oplys-
ning af arbejderklassen i København gennem foredrag, undervisning, 
oplæsning, udflugter og koncerter. Samtidig udbredte foreningen et 
nationalistisk program og tilbød sociale forsikringsordninger og fun-
gerede således som et borgerligt værn mod den socialistiske arbejderbe-
vægelse, der fik vind i sejlene fra 1870’erne (Korsgaard 1997, 213-216). 

I 1866 oprettede teologen, redaktøren og den senere tilsynsmand 
for folkehøjskolerne fra 1876 til 1888 Mathias Steenstrup desuden 
Udvalget for Folkeoplysnings Fremme, der udgav billige og lettilgæn-
gelige bøger til menigmand. Målet med initiativet var at højne be-
folkningens nationale og moralske bevidsthed og tillige at forbedre 
de nationalliberales anseelse, der havde lidt et knæk i forbindelse med 
nederlaget i 1864 og 1866-indskrænkningen af Grundloven. Udvalget 
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udgav indtil 1904 mere end 250 bøger, der nåede en stor udbredelse 
gennem de mange biblioteker og læseforeninger, der skød op på denne 
tid. Steenstrups initiativ blev støttet af staten, men nød også bred aner-
kendelse i rationalistiske og grundtvigske kredse. Bøgerne behandlede 
hovedsageligt ukontroversielle emner inden for historie, litteratur og 
naturvidenskab. De var således opbyggelige og oplysende som et mod-
spil til avisernes politiske agitation, der søgte at skærpe striden mellem 
Venstre og Højre under forfatningskampen (Hjermitslev, Andersen og 
Kjærgaard 2006, 357-358). 

Den rationalistiske oplysning

Det andet dannelsesideal, den rationalistiske oplysning, vandt frem 
som tanke i Danmark i slutningen af 1700-tallet, hvor en række li-
berale godsejere præget af oplysningstidens rationalisme, heriblandt 
brødrene Christian Ditlev og Johan Ludvig Reventlow, lod sig inspi-
rere af den tyske filantropi, der lagde vægt på udviklingen af børnenes 
leg, fornufts- og sanseevner samt praktiske naturfag frem for teoretisk 
udenadslære og læsning og forklaring af Martin Luthers lille katekis-
mus (De Ti Bud, Fadervor og Trosbekendelsen). Overhøring i kate-
kismus var ellers dominerende i børneskolen fra skoleforordningen i 
1736, hvor undervisning i princippet blev obligatorisk for alle børn, så 
de kunne blive konfirmerede og dermed træde ind i de voksnes rækker 
som myndige borgere. Målet for filantroperne var mere ambitiøst end 
blot katekismus og konfirmation. De ønskede nemlig at danne nyttige, 
patriotiske og sædelige borgere, der ville og kunne udføre deres stands-
mæssige arbejde som oplyste landmænd og håndværkere til deres egen, 
arbejdsgivernes og almenvellets gavn. Det rationalistiske dannelseside-
al med fokus på statspatriotisme samt nyttige færdigheder og praktisk 
anvendelig naturvidenskabelig viden vandt indpas i skolelovene i 1814, 
hvor læsning, skrivning og regning samt realfag blev opprioriteret på 
bekostning af religionsundervisningen, der dog stadig spillede en væ-
sentlig rolle i forbindelse med skolens formål om at danne børnene til 
“gode og retskafne mennesker i overensstemmelse med den evangelisk-
lutherske lære; samt til at bibringe dem de kundskaber og færdigheder, 
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der er dem nødvendige for at blive nyttige borgere i staten” (Korsgaard 
1997, 45-114; Larsen, Nøhr og Sonne 2013, 129 (citat)).

Inden for arbejdet med dannelsen af den konfirmerede ungdom ef-
ter den obligatoriske skolegangs ophør kom det rationalistiske dan-
nelsesideal til udfoldelse på byernes realskoler, der var en adgangsvej til 
videre uddannelse på fagskoler som Landbohøjskolen og seminarierne. 
Der blev desuden tilbudt undervisning på aftenskoler og søndagsskoler 
for håndværkere. Også på landet vandt den rationalistiske oplysning 
frem i 1800-tallet i form af aftenskoler og landboskoler. Aftenskolerne 
var integreret i skolereformen i 1814 og sigtede først og fremmest på 
at styrke bøndernes færdigheder i blandt andet skrivning og regning, 
mens landboskolerne eller bondehøjskolerne, som de også kaldtes, var 
en ligeværdig rationalistisk orienteret konkurrent til de grundtvigske 
folkehøjskoler frem til 1864. Blandt de vigtigste af disse var Viby hø-
jere Landboskole ved Aarhus, hvor forstander Lars Bjørnbak fra 1857 
under mottoet “Kundskab er magt, uvidenhed trældom – frem bon-
demand frem!” søgte at dygtiggøre landbefolkningen med ambitionen 
om at øge standens materielle velstand og politiske indflydelse. Mod-
sat de grundtvigske folkehøjskoler opfattede de rationalistisk prægede 
skoler nyttige kundskaber som en del af dannelsen, og de havde heller 
ingen skrupler ved at afholde eksamen (Korsgaard 1997, 141-213). 

Mens de rationalistisk prægede aftenskoler og landboskoler blev op-
rettet af lokale kræfter, ofte håndværkere, landmænd, skolelærere og 
præster, rundt om i landet, så var den nye realistiske og positivistiske 
oplysning, der vandt frem i Danmark fra 1870’erne udpræget elitær. 
Den udgik fra en broget skare af akademikere i København, der intro-
ducerede nye filosofiske, pædagogiske og videnskabelige strømninger 
i Danmark. Denne gruppe af unge intellektuelle delte rationalismens 
fokus på fornuft, nytte og naturvidenskab som centrale elementer i 
dannelsen og blev opfattet som et modspil til både den klassiske dan-
nelse og den grundtvigske livsoplysning. De var kritiske over for me-
tafysik, idealisme og religion, fandt inspiration i de ekspanderende er-
faringsvidenskaber og argumenterede for positivisme på universitetet, 
realisme i litteraturen og radikalisme i politikken. Georg Brandes blev 
med sine forelæsninger i 1871 og sin promovering af den frie tanke en 
samlende figur for denne gruppe af radikale studerende og akademike-
re, der derfor gik under betegnelserne ‘brandesianere’ og ‘fritænkere’. 




