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Indledning

Af Pia Rose Böwadt og Ole Morsing

Nietzsche gør mange steder opmærksom på, at han ikke ønsker at danne skole og få tilhængere. Man kan derfor undre sig over, at der hermed udgives
endnu en bog om hans tænkning. Men selv om han frabeder sig at blive mestertænker for andre, kan der gives gode grunde til at udgive en bog om hans
tænkning, der har som intention at forholde sig kritisk og undersøgende til
forfatterskabet samtidig med at den forholder sig eksplicit til en række tidligere Nietzsche-receptioner.
Friedrich Nietzsche1 er født den 15. oktober 1844 i en lille landsby, Röcken,
mellem Leipzig og Naumburg og lidt nordøst for Weimar. Faderen og hans
eneste bror dør, da han er omkring 5 år gammel. Han flytter med den øvrige
familie – moderen, lillesøsteren, en bedstemor og to ugifte tanter – i april
1850 til Naumburg, hvor han går i skole, indtil han i 1858 kommer på den
nærliggende fornemme kostskole Schulpforta, hvor han bor og studerer til
han i sensommeren 1864 bliver student. Straks efter begynder han at læse teologi og klassisk filologi i Bonn, men overflyttes fra oktober 1865 til universitetet i Leipzig, hvor han samtidig beslutter sig for kun at læse klassisk filologi.
I februar 1869 tilbydes Nietzsche et professorat ved universitetet i Basel i
Schweiz, og selv om han ikke er helt færdig med studierne, holder han allerede i maj samme år her sin tiltrædelsesforelæsning. Godt to år efter udgiver
den lovende tænker sin første egentlige bog Tragediens fødsel (1872) og de
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følgende år fire Utidssvarende betragtninger (1873-1876). Disse bøger skaber
en del røre og debat i Tyskland, især Tragediens fødsel, fordi han heri blander
datidens videnskabelige forskningsidealer sammen med metafysiske og især
æstetiske overvejelser. Intentionen om at skabe en ny forståelse af det gamle
Grækenland med afsæt i den græske tragedie og en sammenhæng mellem det
apollinske og dionysiske med henblik på at revitalisere nutidens tyske åndsliv
bliver ikke mødt med særlig stor forståelse. Han erklæres videnskabeligt død,
og herefter bliver der tavst omkring ham.
I de følgende år skriver Nietzsche bøger, samtidig med at han underviser
– dog afbrudt af orlov og flere sygemeldinger. I marts 1879 må han således
afbryde sine forelæsninger på grund af sygdom. Kort tid efter søger han sin
afsked, og den bevilges i juni 1879 sammen med en mindre årlig pension.
De næste ti år lever han som hjemløs nomadefilosof med forkærlighed for
rejser i Italien og skriver en række bøger, som han selv kalder sine “vandrebøger”.
I løbet af december 1888 udviser Nietzsche både i sine breve og ydre adfærd flere og flere tegn på vanvid. Således slynger han den 27. december
1888 sine arme om halsen på en hest for at beskytte den imod kuskens slag
og vil ikke give slip igen. Han holder forbipasserende op på gaden og siger
til dem: “Jeg er Gud, jeg har forklædt mig for at kunne nærme mig menneskene”.2 Fra begyndelsen af januar 1889 mister han mere og mere kontrollen
over sin personlighed. Han bliver den 10. januar 1889 indlagt på en nerveklinik i Basel og en uge efter flyttet til nerveklinikken i Jena. Fra maj 1890
til juli 1897 bliver han plejet i sin mors hus i Naumburg og derefter af sin
søster i Weimar. Nietzsche dør den 25. august 1900.
Den 8. december 1888 skriver Nietzsche i svaret på det første brev, han
modtager fra August Strindberg, at det er “det første brev i mit liv, der kan
måle sig med mig”, og Nietzsche gør opmærksom på, at det ikke kan være
noget tilfælde, at han samtidig lige er blevet færdig med sin erindringsbog
Ecce Homo. I forlængelse heraf forestiller han sig, at Ecce Homo skal udgives
på tysk, fransk og engelsk samtidig.3 Det bliver ikke til noget, men hans
tænkning er begyndt at gære. I et andet brev fra samme tid gør han opmærk8
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som på, at brevet fra Strindberg: “var det første brev med en verdenshistorisk
accent, der har nået mig”4 og ser også store muligheder for sin tænkning i
Rusland.
Nietzsche har med disse antydninger ret i, at præcis fra 1888 påbegyndes
verdensberømmelsen så småt, men forud er gået et år, hvor han har brevvekslet med Georg Brandes (fra 26.11.1887 til 4.01.1889), og meget tyder på, at
det frem for nogen anden var Brandes, der åbnede dørene til den store verden for Nietzsche. Brandes har i april-maj 1888 holdt en forelæsningsrække
på Københavns Universitet om Nietzsche, og det er også Brandes, der gør
Nietzsche opmærksom på såvel Strindberg – der som nævnt får stor betydning for Nietzsche – som Henrik Ibsen og Søren Kierkegaard.
Den første gang, Brandes nævner Nietzsche på tryk, er i Indtryk fra Rusland, en bog som blev til samtidig med, at han korresponderede med
Nietzsche i 1887-88. I denne bog dukker Nietzsches navn pludselig op midt
i en Dostojevski-biografi. Brandes beskriver udførligt, hvordan Dostojevski
begynder at se det værdifulde i alle mennesker, efter at han i tidsrummet
1849-1859 har været ved at blive henrettet, været i fængsel og fangelejr. Den
moral, Dostojevski hermed kommer til at forkynde, er efter Brandes’ mening “maaske det renest existerende Udtryk for Paria-Moralen, Slave-Moralen”. Herefter lyder det: “Det er Filosofen Friedrich Nietzsche, hvem en
Fastslaaen af den sande og dybe Modsætning mellem Herre-Moral og SlaveMoral skyldes. Udtrykkene stamme fra ham”.5
På den måde får Brandes introduceret Nietzsche, og allerede året efter udkommer Brandes’ afhandling “Aristokratisk Radikalisme” om Nietzsche i
tidsskriftet Tilskueren. Det er efter sigende den første afhandling overhovedet om Nietzsche (udkommer i august 1889, på tysk i april 1890), og herefter vokser berømmelsen i eksplosionsfart.
Nietzsche fik altså sit første store gennembrud med afsæt i en korrespondance med Georg Brandes. Hvordan det udvikler sig til forskellige danske
opfattelser af Nietzsche omkring 1890 – især til en konflikt mellem Brandes
og Høffding – kan man læse mere om i den første artikel i denne bog: “Det
store menneske – studier i den tidlige danske Nietzsche-reception” af Hans
Henrik Hjermitslev.
9
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Allerede den 15. november 1891 skriver Brandes til Høffding: “Underlig
er det gaaet med Genstanden for vor Controvers. Siden jeg i 1887 først henledede Opmærksomheden paa Nietzsche, er han bleven Modefilosofen Verden over”.6 Siden er det gået op og ned med Nietzsches ry og rygte – også i
Danmark, som det påvises med de efterfølgende to artikler i nærværende antologi.
Johannes Adamsen argumenterer i artiklen “Antimetafysik som personlighedsdyrkelse og livsfilosofi – Georg Brandes og Vilh. Grønbech” for, at
Brandes’ brug af Nietzsche først og fremmest har været som forbundsfælle
mod kristendom og teologi – især mod al kristen moral – og derfor har Brandes læst Nietzsche alt for selektivt. I modsætning hertil er det Adamsens tese,
at religionshistorikeren Vilhelm Grønbech fra omkring 1930 anderledes
grundigt har forstået og indoptaget Nietzsche i sin tænkning.
Charlotte Engberg tager i artiklen “Viljen til skæbne – Blixen og
Nietzsche” afsæt i, at Karen Blixen med sin ja-sigen til livet er inspireret af
Nietzsche, og Engberg påviser med udvalgte eksempler fra Blixens skønlitterære forfatterskab fra 1930erne til 1950erne hvordan sporene fra Nietzsche
aftegner sig.
Før og under de to verdenskrige i det 20. århundrede har der rodfæstet sig
andre læsninger af Nietzsche, hvor en dansker endnu engang spiller en central rolle: Den unge journalist Arnold Rohde, der følger Brandes’ Nietzscheforelæsninger, udgiver i slutningen af 1889 en lille bog, der kaster ved på bålet hvad angår forståelsen af Nietzsche: Aristokratisk Radikalisme kontra Velfærdsmoral. En Nutidsbetragtning. Rohde siger om Nietzsches tænkning, at
det som fængede var “Læren om de store og sjældne Individers Ret til Overherredømmet”7, hvor den ureflekterede instinktmæssige handlen kan få lov
til at folde sig ud som den stærkeres ret – eller sagt med nogle andre ord, hvor
den indre kraft og den ydre magt uproblematisk kan gå op i en højere enhed.
På den måde tyder det således på, at det er en dansker, der bliver den første
talsmand for en bestemt ideologisk Nietzsche-læsning, og hermed skaber en
“isme” ud af hans filosofi. Nietzscheanisme er, når man gør ham entydig og
fortaler for et bestemt livssyn. Rohde bliver kort tid efter fulgt af den svenske
forfatter Ola Hansson, der også hylder herremoralen, men i nærværende an10
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tologi springer vi frem til Heidegger for også på dette område at præsentere
en mere nuanceret forståelse af Nietzsche.
“Viljen til magt – Heideggers Nietzsche” hedder Kirsten Hyldgaards artikel, der efter konstateringen af, at Heidegger var nazist, plæderer for, at hverken Nietzsches eller Heideggers tænkning meningsfuldt kan holdes inden
for den nazistiske omklamring. Hyldgaard argumenterer i stedet for, at
Heidegger havde øje for Nietzsches storslåethed som filosof og med centrale
Nietzsche-ord som “viljen til magt”, “den evige genkomst”, sandhed, overmenneske og perspektivisme udfoldes det, hvorfor og hvordan Nietzsches
tænkning efter Heideggers mening fuldender den vesterlandske metafysik.
Heidegger var ikke den eneste tysker, der under og imellem de to verdenskrige læste Nietzsche. Nietzsche fik også afgørende betydning for både den
filosofiske retning, der med ét ord kan sammenfattes som livsfilosofi, og for
den teoretiske forståelse for og udvikling af nationalsocialismen. Det viser
Pia Rose Böwadt i artiklen “Livsfilosofiens og nationalsocialismens
Nietzsche – belyst ud fra Oswald Spengler og Alfred Baeumler”. Med Spengler som omdrejningspunkt eksemplificeres det, hvordan Nietzsches insistering på “livet selv” bliver udfoldet i livsfilosofien i forhold til tematikker som
krig, skæbne, demokrati, aristokrati og teknik. Med Alfred Baeumler som
omdrejningspunkt eksemplificeres det hvordan nationalsocialismen med
støtte hos Nietzsche med god samvittighed tillige mere konkret kan insistere
på en germansk krigsmetaforik og en antisemitisk, folkelig politik.
Nietzsche blev ikke kun læst magtpolitisk; der var som allerede antydet
mange forfattere, der tidligt blev inspireret af ham, blandt andet Johannes
Jørgensen, Henrik Pontoppidan, Hermann Hesse, Robert Musil og ikke
mindst Thomas Mann som Ole Morsing skriver om i artiklen “Dæmonisk
lidenskab, politik og kunstværk – Thomas Mann og Nietzsche i Doktor
Faustus”. Her belyses Manns vedvarende knytten an til Nietzsche som både
digter, filosof og politisk tænker.
Som det med ovenstående skulle være antydet, og som det i denne antologi
tydeligt vil fremgå, er motiverne og drivkraften for at knytte an til Nietzsche
meget forskellige, og derfor er der sagt meget – og meget forskelligt – om
Nietzsche. Han er i samfundsdebatter blevet udråbt som den store ånds re11
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volutionære skikkelse, men lige så ofte gjort til en gennemført reaktionær
person. Han er, hvad angår livsanskuelser og religion, med sin Zarathustraskikkelse blevet udråbt som en moderne eller anti-moderne gudssøger, men
er som regel blevet betragtet som en gudsbespotter osv. osv. Disse radikalt
forskellige læsninger har gjort, at Nietzsche er blevet læst af såvel nazister
som anarkister og socialister, af kristne såvel som nihilister.
Denne antologi beskæftiger sig “kun” med Nietzsche-receptionen frem til
1950erne, og håbet er, at selv om det indledningsvist blev sagt med
Nietzsche, at han ikke ville have tilhængere, er det efter endt læsning forhåbentlig blevet antydet, hvorfor der er gode grunde til at læse ham. Lad os slutte med et citat fra Ecce Homo, hvor han forklarer, hvorfor han er en skæbne:
Jeg kender min lod. Erindringen om noget vældigt vil engang være knyttet til mit navn – erindringen om en krise som aldrig før på jorden, om
den dybeste samvittighedskollision, om en afgørelse fremmanet mod alt,
hvad der hidtil var blevet troet, fordret, helliggjort. Jeg er ikke noget menneske, jeg er dynamit (Nietzsche 1994: 119).
Hvis Nietzsche bare har lidt ret i dette, er det derfor måske ikke så underligt,
at der udgives endnu en bog om hans tænkning.

Noter
1
2
3
4
5
6
7

Primærkilden er i det følgende Friedrich Nietzsche. Chronik in Bildern und Texten 2000, München-Wien.
Nietzsche op. cit.: 732.
Nietzsche: Sämtliche Briefe, Kritische Studienausgabe, Band 8: 508.
Brev til Heinrich Köselitz (= Peter Gast) den 9. dec. 1888, Nietzsche: Samtliche
Briefe, Kritische Studienausgabe, Band 8: 513.
Brandes: Indtryk fra Rusland (oktober 1888). Cit. efter Udvalgte Skrifter 6,
“Fjodor Dostojevski”, Kbh. 1986.
Cit efter Harald Beyer: Nietzsche og Norden. Bind 1, Bergen 1958, s. 89.
Rohde cit. efter Harald Beyer op. cit. s. 77.
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Det store menneske
– studier i den tidlige danske Nietzsche-reception

Af Hans Henrik Hjermitslev

Nietzsche i en lokal kontekst
Hvis vi skal opnå er forståelse af, hvilken rolle Friedrich Nietzsche spillede i
det intellektuelle miljø i Europa, er det selvsagt ikke nok at læse Nietzsches
egne værker. Vi må se på, hvordan hans ideer blev fortolket og benyttet i en
bestemt lokal kontekst. Dette kan give os en indsigt i, hvorledes ideer ændrer
sig gennem aktørernes brug af dem. I det følgende vil vi se nærmere på den
tidlige Nietzsche-reception i Danmark. Her bliver Nietzsches tanker en del
af spillet omkring demokratiets krise i forfatningskampen i slutningen af
1800-tallet og splittelsen hos de radikale intellektuelle, der i 1870’erne stod
samlet omkring Det moderne Gennembrud. Georg Brandes, der indvarslede
dette ved sin forelæsningsrække om den nye litteratur i 1871, spillede tillige
en afgørende rolle i forbindelse med Nietzsches danske og europæiske gennembrud i tiden omkring hans mentale sammenbrud i januar 1889. De afgørende spørgsmål bliver hvilke sider af Nietzsches tanker, der vandt berømmelse, og hvordan hans ideer blev brugt i Danmark omkring århundredeskiftet.

13
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Gennembruddet
Nietzsches første værker Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
(1872) og de fire Unzeitgemässe Betrachtungen (1873-76) vakte en vis opmærksomhed i hjemlandet. Ledende filologer vendte sig imod Nietzsches
syn på det græske, og hans angreb på universiteternes ‘dannelsesfilistre’ skabte nogen debat i tyske aviser og tidsskrifter. I den anden periode af sit forfatterskab, hvor Nietzsche lod sig inspirere af den opblomstrende naturvidenskab og naturalisme, havde han ikke megen succes. Hans tanker vakte ikke
den store interesse, slet ikke uden for Tyskland. Den tredje del af forfatterskabet, hvor moralkritikken og overmennesketanken udfoldedes, indledtes
med Also sprach Zarathustra (1883-85). Dette værk, som Nietzsche havde så
store forventninger til, blev mest af alt forbigået i tavshed. Det er sigende, at
de første dele solgtes i under 100 eksemplarer, mens Nietzsche selv måtte bekoste udgivelsen af fjerde del, som 40 mennesker fandt det umagen værd at
købe. På dette tidspunkt var der kun solgt 500 eksemplarer af hans værker
alt i alt. De følgende værker måtte han også selv finansiere, og hans tilhængerskare kunne tælles på én hånd, før Georg Brandes begyndte at holde forelæsninger over ham den 10. april 1888. Herefter blev Nietzsches navn kendt
i Danmark og det meste af Europa. En del af berømmelsen i 1890’erne kan
sikkert også tilskrives Nietzsches sammenbrud, der hurtigt rygtedes blandt
europæiske forfattere og kunstnere. I 1890’erne blev Nietzsches værker genudgivet og revet ned fra hylderne. Søsteren Elisabeth Förster-Nietzsche forstod at sælge varen. Hun lod den paralyserede Nietzsche udstille på et podium i Villa Silberblick i Weimar og fremmanipulerede et billede af Nietzsche
som tysk nationalist og militarist. Also sprach Zarathustra, som stort set ingen
læste i 1880’erne, blev under Første Verdenskrig sammen med Det nye Testamente og Goethes Faust sendt som opbyggelig læsning til soldaterne i
skyttegravene. Nietzsches digteriske værk blev nu trykt i oplag på 150.000
eksemplarer.1
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Brevvekslingen
Som antydet spillede Brandes en stor rolle for Nietzsches gennembrud og berømmelse. Brandes boede i Berlin fra 1877 til 1883 og havde allerede inden
opholdet hørt om Nietzsche. Brandes var allerede da én af Europas kendteste
litteraturkritikere, og det kan derfor ikke undre, at Nietzsche sørgede for, at
Brandes fik tilsendt Jenseits von Gut und Böse i efteråret 1886. Brandes havde
derudover læst Menschliches, Allzumenschliches, da han i november 1887
modtog Zur Genealogie der Moral. Kritikken af den kristne moral i dette
værk tiltalte Brandes, og han indledte en korrespondance på i alt 22 breve
med Nietzsche, der fortsatte indtil dennes sammenbrud i Torino.2
Brevvekslingen er interessant læsning. Brandes udgav Nietzsches 12 breve
til ham i oversættelse i tidsskriftet Tilskueren (1884-1939) i 1899. I sit første
brev dateret 26. november 1887 udtrykte Brandes sin samklang med
Nietzsches ideer fra Zur Genealogie der Moral:
En ny og oprindelig ånd blæser mig i møde fra Deres bøger. Jeg forstår
endnu ikke helt, hvad jeg har læst; jeg ved ikke altid, hvor De vil hen. Men
meget stemmer overens med mine egne tanker og sympatier, ringeagtelsen af de asketiske idealer og den dybe uvilje mod demokratisk middelmådighed, Deres aristokratiske radikalisme. (Knudsen 1994: 338)
Det var således kultur- og moralkritikeren Nietzsche, Brandes følte sig beslægtet med. De havde en fælles fjende i den kristne fromhedsdyrkelse og opfattede sig som fritænkere, der skulle lufte ud i de trange præstestuer. Brandes deltog på dette tidspunkt i Sædelighedsfejden, der rasede i midten af
1880’erne. Her angreb han den kristne kønsmoral og puritanismen, som
han opfattede som hyklerisk og undertrykkende. I Nietzsches korstog mod
de asketiske idealer havde Brandes fundet en allieret.3 Ydermere kunne
Brandes nikke genkendende til Nietzsches aristokratiske sindelag, hans individualisme og hans foragt over for småborgerlighedens letkøbte konventionalisme. Brandes tog dog afstand fra Nietzsches kvindeforagt, der ikke harmonerede med hans liberale overbevisning.
15
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I de sidste breve fra Nietzsche til Brandes kan man se (storheds)vanviddet
komme snigende. De minder om tonen i Ecce Homo, som Nietzsche skrev i
oktober og november 1888 under overskrifterne “Hvorfor jeg er så vis”,
“Hvorfor jeg er så klog”, “Hvorfor jeg skriver så gode bøger” og “Hvorfor jeg
er en skæbne”. Netop skæbnetematikken spillede en stor rolle for Nietzsche
i disse måneder. Han fortalte løbende Brandes om de bøger, han skrev med
voldsom hast. Den 20. november omtalte han Ecce Homo og det planlagte
storværk om omvurderingen af alle værdier. Han skrev til Brandes: “Jeg
sværger Dem til, at vi om to Aar vil se hele Jorden i Krampetrækninger. Jeg
er en Skæbne.” Og underskrev sig “Deres Nietzsche, nu Udyr.” (Tilskueren
1899: 971) Nietzsche betoner sin verdenshistoriske betydning og sammenstiller den med sin kamp for ‘at blive den, han er’: En skæbne på højde med
de største magtmennesker verden har set. I Ecce Homo identificerer han sig
med sine egne figurer Dionysos og Zarathustra, og i et brev til August
Strindberg, som Brandes havde formidlet kontakten til, underskrev han sig
‘Nietzsche Cæsar’, mens det sidste brev til Brandes lød: “Til Vennen Georg.
Efter at du havde opdaget mig, var det intet Kunststykke at finde mig! Vanskeligheden er nu den at blive mig kvit… Den Korsfæstede.” (Tilskueren
1899: 972)
Denne prægnante udgangsreplik peger på Brandes’ opdagelse af
Nietzsche, der betød at han i sine sidste måneder nød en vis berømmelse.
Det begyndte den 3. april 1888, hvor Brandes erklærede over for Nietzsche,
at han ville gøre ham berømt ved at holde en forelæsningsrække over ham på
Københavns Universitet. Brandes fortalte om forelæsningerne, der begyndte
den 10. april, og Nietzsche var opstemt over den opmærksomhed, der blev
ham til del. Disse forelæsninger var det første skumsprøjt af den Nietzschebølge, der skyllede hen over fin de siècle-Europa.4

Forelæsningerne
Det var en københavnsk begivenhed, når Brandes holdt forelæsninger på
Universitetet. I 1883 havde anonyme velgørere lokket ham tilbage til Dan16

Nietzsche Book.book Page 17 Tuesday, August 29, 2006 12:13 PM

DET STORE MENNESKE

mark fra hans eksil i Tyskland med lovning på en professors årsgage på 4.000
kr., under forudsætning af at han ville holde offentlige forelæsninger.5 Han
tog imod tilbuddet, og havde senest forelæst om russisk litteratur fra januar
til marts 1888, da han i al ubeskedenhed besluttede at gøre Nietzsche kendt.
Brandes holdt fem forelæsninger om Nietzsche tirsdag aftener kl. 19 fra den
10. april til den 8. maj. Der blev reklameret for dem i venstrebladet Politiken,
som blev redigeret af broderen Edvard. På side to (ud af fire) står der således
kortfattet den 4. april: “Dr. Georg Brandes begynder i næste Uge paa Universitetet en Række offentlige Forelæsninger om den tyske Filosof Friedrich
Nietzsche.” Til den første forelæsning dukkede der 150 tilhørere op, så for at
forøge tilslutningen lod Brandes journalisten Henrik Cavling referere forelæsningerne i Politiken. Det trak folk, hovedsageligt studerende, af huse, og
forelæsningsrækken sluttede med over 300 tilhørere. Nietzsche var hermed
med ét blevet et omtalt navn i Københavns radikale studenterkredse.
Men hvilken Nietzsche var det så Brandes fremstillede? Vi vil nu se nærmere på, hvordan Brandes brugte Nietzsches ideer i disse forelæsninger, og
hvilket indtryk tilhørerne og Politikens læsere således fik af den tyske filosof,
der for øvrigt omtaltes som ‘digter’ i et par af de senere notitser om forelæsningerne. Spændingen mellem poesi og filosofi hos Nietzsche tiltalte naturligvis litteraten Brandes.
Alle Brandes’ forelæsninger blev grundigt refereret i Politiken. Derudover
bragte bladet den 21. april en biografisk artikel om Nietzsche på baggrund
af det CV, Brandes havde rekvireret hos ham.6 Den første forelæsning slog
fast, hvad Brandes anså som Nietzsches grundidé: “Skrift efter Skrift betegner et nyt Stadium, indtil han efterhaanden helt samler sig om et enkelt
Grundspørgsmål, Spørgsmaalet om de moralske Værdier.” (Politiken 17. april
1888: 2) Efterfølgende redegjorde Brandes for Nietzsches kritik af den tyske
dannelse i Utidssvarende Betragtninger og for hans begreb ‘dannelsesfilistre’,
der er kendetegnet ved megen viden, men sørgeligt lidt dannelse. Dannelsesfilistrene kender deres klassikere, men er ikke i stand til at løsrive sig fra dem
og blive uafhængige og søgende ånder. Dannelse handler for Brandes som
for Nietzsche om at kaste sine inspirationskilder fra sig og søge videre, så
man ikke ender i gold universitetslærdom. Brandes benyttede derfor
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