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Feudalismens økonomi i Europa kulminerede, den industri-

elle revolution med dampmaskinen satte i gang, og europæer-

ne systematiserede global arbejdsdeling og handel med totalt

herredømme til søs og magtfulde kolonier rundt om i verden.

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

nuftige love, som mennesket kunne erkende og udnytte, og

de menneskelige fællesskaber baserede sig på frie og lige men-

neskers indgåelse af en fornuftig kontrakt. Oplysning var,

med Immanuel Kants berømte definition, menneskets ud-

gang af dets selvforskyldte umyndighed, og oplysningens

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

din egen forstand!” 

Denne verdsliggjorte verdensopfattelse med dens udvikling af

en empirisk erkendelsestradition har sammen med det globa-

le udsyn været et helt specielt europæisk fænomen. Måske

finder vi heri det egentlige grundlag for Europas politiske og

økonomiske verdensherredømme, som derefter udviklede sig,

og for den videnskabsopfattelse, som stadig er globalt domi-

nerende. Dette var perioden, hvor de eksperimentelle viden-

skaber blev grundlagt, og hvor varetagelsen af dem blev lagt

ind i det, der blev til det moderne universitet. 

Både oplysningstidens mangfoldighed og dens grundlæggen-

de betydning for nutiden viser sig i de mange forskellige

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

Aarhus Universitet – ud fra mange forskellige faglige perspek-

tiver bidrager med. Bogen er en mosaik af oplysningstidens

vigtigste tanker og begivenheder og ligger i forlængelse af

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

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

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

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

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

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

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

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oplysningstidens verdslige rationalitet medførte

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

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

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

I 1649 blev den engelske konge Charles I (1600-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ole Høiris og Thomas Ledet
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Videnskaben og verdens orden

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

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

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

Overordnet set var succesen overvældende, selv
om der var enkelte kritiske røster imod Linnés system.
De tog hovedsagelig udgangspunkt i detaljer, angåen-
de hvordan enkelte eksemplarer skulle klassificeres.
Den mest alvorlige kritik kom fra den franske naturhi-
storiker Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788).
For ham var selve det at lave taksonomier problema-
tisk. Det gjaldt generelt, men i særdeleshed for Linnés
system. Man kunne, ifølge Buffon, ikke lave klassifika-
tioner af dyre- og planteriget. Det ville altid føre til
kunstige strukturer, der ikke afspejlede, hvordan natu-
ren i virkeligheden var. Linnés system byggede på ydre
karakteristika, og for planternes vedkommende var de
inddelt i 24 klasser på baggrund af, hvad Linné selv
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