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Det modernes gennembrud i 1800- og 1900-tallet betød, at

mennesket nu skulle stå helt og aldeles på egne ben. Familien,

naturen, historien, Gud og nationen var pludselig ikke længere

en fast ramme om menneskelivet, og oplysningstidens og

romantikkens svar på de store spørgsmål om meningen med

livet, den rette samfundsindretning og et liv efter døden havde

mistet deres gyldighed. Nu måtte den enkelte finde svarene og

skabe meningen i en verden, hvor menneskelivet var reduceret

til et element i et meningsløst univers underkastet ubrydelige

naturlove. Effekten af denne skræmmende, men også åbnende

bevidsthed om frihed var fra begyndelsen af det 20. århundre-

de en eksplosion af nye tendenser inden for litteratur, billed-

kunst, musik, teater og arkitektur. Et andet resultat var en 

teknologisk udvikling uden sidestykke – fra dampmaskine til

computer og fra åreladning til stamceller og genteknologi.

Modernitetens Verden sætter spot på modernitetens essentielle

træk inden for en lang række fagområder som filosofi, kunst,

økonomi, litteratur og miljøpolitik. Hvordan forvaltes den

meningsløshed, moderniteten tilskriver ikke bare verden, men

også den enkeltes eksistens, og hvordan kan mennesket i en

sådan verden tage ansvar for sig selv? Disse og mange andre

spørgsmål ligger som grund for bogens 38 forskellige bidrag til

en forståelse af den tid, vi måske befinder os midt i, måske er

på vej ud af.

Bogen ligger i forlængelse af de tidligere udkomne

Renæssancens Verden (2006), Oplysningens Verden (2007) og

Romantikkens Verden (2008).
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Videnskabens møde med verden var længe et filoso-
fisk ordningsprojekt, hvor man ville finde verdens
orden – i nogle sammenhænge for at vise Guds orden
og dermed Guds storhed.

Med moderniteten bliver videnskaben forbundet
med den industrielle udvikling, og da videnskab var
en del af universitetets arbejdsområde, fik universite-
tet nu en ny samfundsmæssig nytte. Der blev udviklet
nyttige produkter som resultat af medicinske opdagel-
ser, men vigtigere endnu blev der udført grundforsk-
ning, der skabte grundlag for den anvendte forskning
og den deraf følgende produktion. Universitetet var
ikke længere kun en dannelsesinstitution og embeds-
mandsuddannelsesinstitution, det var nu også en cen-
tral del af den industrielle revolutions grundlag og
udvikling.

Hermed var også den dynamiske modsætning
mellem grundforskning og anvendt forskning skabt,
som stadig i dag er genstand for megen debat, idet
samfundet på den ene side i stadig stigende grad har
brug for den anvendte forskning, mens denne på den
anden side forudsætter en grundforskning, der kræver
store ressourcer fra samfundet, samtidig med at resul-
tater i de enkelte projekter eller disses nytte ikke kan
garanteres eller blot kendes på forhånd.

En anden effekt af moderniteten var en spaltning i
videnskaberne mellem de humanistiske eller filosofi-
ske fag, som blev historiske, sammenlignende og for-
tolkende, og de eksakte videnskaber eller naturviden-
skaben, herunder medicinen, som blev eksperimen-
telle og analytiske; og mellem disse to videnskabelige
kulturer voksede nu også samfundsvidenskaberne
frem med ambitioner om at blive videnskab i natur-
videnskabelig forstand om samfundets orden.

På en måde videreførte de humanistiske og teolo-
giske fag romantikkens dannelsesprojekt og blev en
del af det nationale dannelsesprojekt med praktisk be-

tydning for formningen af nuværende og kommende
borgere i uddannelsessystemet, museerne, kirkerne og
kulturlivet, mens naturvidenskaberne i modernite-
tens ånd, det vil sige uden etiske eller æstetiske hensyn,
konstaterede naturens lovmæssige funktionsmåde så
objektivt som muligt.

Naturvidenskaben fandt naturens love, mens det
var op til andre instanser at forholde sig til udnyttel-
sen af disse opdagelser, som for en dels vedkommende
kunne både bruges nyttigt i menneskets tjeneste og
misbruges. Med tiden mistede naturvidenskaben sin
”uskyld”, så vi i dag inden for visse områder må for-
holde os etisk eller politisk til, hvilken viden vi ønsker
eller ikke ønsker at opnå. Styringen af dele af denne
forskning er blevet kontroversiel og i forlængelse her-
af et offentligt anliggende, som netop inddrager de
erfaringer på etiske områder, som de humanistiske
fagligheder og dannelsesbestræbelser har skabt.

Modernitetens Verden dækker en række af de man-
ge forskellige videnskabelige, kulturelle, historiske og
selvreflekterende processer, der ledte direkte frem til
det, der i nogle sammenhænge kan opfattes som vores
umiddelbare fortid, i andre som den nutid, vi lever i.
Modernitetens Verden formidler mange bud på dette,
da verden ikke er entydig, da de forskellige sektorer af
samfundet og verden bevæger sig forskelligt, og da
bogen med sine bidrag fra alle Aarhus Universitets ni
hovedområder giver bud på moderniteten fra vidt for-
skellige faglige synsvinkler.

Det er mit håb, at Modernitetens Verden vil være
både informerende og inspirerende og vil blive mod-
taget på samme positive måde som dens tre forgæn-
gere, Renæssancens Verden, Oplysningens Verden og
Romantikkens Verden.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
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Med naturvidenskabens ekspansion i løbet af det 19.
århundrede udviklede den opfattelse sig, at alt kunne
bestemmes naturvidenskabeligt. Verden var nu, som
den tyske sociolog Max Weber (1864-1920) formulere-
de det, afmystificeret. Romantikkens verdensbillede i
form af en kompleks helhed af livets, folkets og natu-
rens materielle og åndelige sider med den guddom-
melige ånd, som gennemstrømmende alt, med kunst-
neren og videnskabsmanden som de genier, der op-
nåede og formidlede indsigter i disse komplekse for-
hold, og med traditionen som kulturernes eller folke-
nes næsten historieløse essens, var på retur. Verden
blev nu med positivismen materiel, konkret, styret af
faste love og opfattet som et absolut brud med for-
tiden. Traditionen var det, der i fremskridtets navn
skulle bekæmpes, og videnskabsmanden var den, der
bidrog væsentligt til fremskridtet ved at blotlægge
naturens orden. At dette nye verdensbillede gjaldt for
naturen, var til at leve med, men på et centralt område
blev det nye verdensbilledes gyldighed udfordret kri-
tisk selv af modernistisk tænkende folk: mennesket
selv. Der var mange, der ikke kunne forsone sig med
reduktionen af mennesket til en efterkommer af aber-
ne og et produkt af love på linje med dem, der gjaldt
den fysiske, kemiske eller dyriske verden. For nogle af
kritikerne var naturgrundlaget adskilt fra mennesket,
og for dem var det opgaven at se på den menneskelige
eksistens på modernitetens betingelser, men uden at
reducere mennesket til modernitetens produkt; for
andre eksisterede der fundamentale sider af virkelig-
heden, som naturvidenskaberne ikke kunne afdække;
romantikkens verdensbillede var ikke sådan lige at
fjerne helt eller erstatte med et verdenssyn, der redu-
cerede alt til naturens kolde, lovstyrede materialitet.

Man kan med en meget bred definition betragte

moderniteten som det forhold, at alt i verden kan
anskues naturvidenskabeligt, fordi alt i verden er
underkastet naturens love. I stedet for: ”Intet blad fal-
der til jorden, uden at det er Guds vilje”, forholder det
sig i det modernistiske perspektiv sådan, at ”Intet blad
falder til jorden, uden at det er styret af naturlove og
derfor kan bestemmes naturvidenskabeligt”. På den
baggrund er det klart, at der efterlades en række laku-
ner i det menneskelige liv og den menneskelige erfa-
ring, som naturvidenskaben ikke så ud til at kunne
forholde sig til eller underkaste sig. Det var forhold
som æstetik, meningen med livet, etik og i det hele
taget det åndelige og viljesmæssige i bred forstand.
Om disse områder var umulige at erkende natur-
videnskabeligt, eller om det blot var et spørgsmål om
tid, før forskningen havde bragt også disse områder på
naturvidenskabelige formler, var et af tidens store
spørgsmål. Et bud på at bringe også disse åndelige for-
hold ind under modernitetens naturvidenskabelighed
var at opdele dem mellem rationelle og irrationelle
fænomener, hvor opgaven i fremskridtets navn og ved
naturvidenskabens hjælp blev at eliminere de irratio-
nelle elementer, præcis de fænomener, der lå uden for
videnskabens rækkevidde.

Modernitetens erkendelse blev således mere kom-
pliceret end at etablere verden som et naturlovsstyret
produkt, og moderniteten udfordrede derfor perma-
nent sig selv i form af konstante forsøg på at inddrage
stadig nye områder under den naturvidenskabelige
erkendelse med henblik på at gøre naturvidenskaben
altomfattende. Og samtidig blev moderniteten udfor-
dret af de forskere, der ikke ville acceptere, at menne-
sket blev reduceret til et viljeløst dyr, og at dets erfa-
ringsverden fuldt og helt var styret af love, som natur-
videnskaberne formulerede. I den verden var Gud dog

11i n d l e d n i n g
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ikke helt erstattet af videnskaben – eller måske endog
død, som den tyske filosof Friedrich Nietzsche (1844-
1900) hævdede – men snarere henvist til det personli-
ge univers, selv om nogle også hævdede, at Gud måske
var et produkt af den fysiske hjernes funktionsmåde.

Med moderniteten tog mennesket magten over sin
egen virkelighed og over naturens processer i form af
indsigt i deres orden. På trods af den naive frem-
skridtstro og selvbevidsthed, der prægede den moder-
ne verden forud for den store katastrofe i form af 1.
Verdenskrig, meldte der sig også en ny ydmyghed. Med
kombinationen af den industrielle og den videnskabe-
lige revolution kunne mennesket beherske naturen ud
fra en indsigt i dens lovmæssigheder, men samtidig
krævede det, at mennesket viste ansvarlighed og brug-
te denne indsigt fornuftigt i menneskets tjeneste. Lo-
vene var tidløse, deres anvendelse pegede på nutiden
og fremtiden, som nu på en helt ny måde blev et men-
neskeligt anliggende. Fremtiden blev en udfoldelse af
menneskets suveræne planlægning og dermed også et
menneskeligt ansvar, ikke skæbnen eller Guds vilje.

Moderniteten skulle ikke kun skabe fremtiden; den
skulle også ændre fortiden og give den en ny mening.
Fortiden blev underkastet nutidens perspektiv, så dens
mening nu alene var nutiden; fortiden blev sammen-
fattet som traditionens primitive tilværelse, som kun
kunne udvikle sig denne ene og smalle vej mod
moderniteten, og fortiden blev den periode, i forhold
til hvilken moderniteten var en revolution – videnska-
beligt, politisk, industrielt, økonomisk, transport-
mæssigt, infrastrukturelt, ja på alle de vigtigste områ-
der af tilværelsen og ikke mindst i samspillet mellem
videnskab og industri. Rationalitet skulle nu erstatte
irrationalitet og overtro, demokrati afløse despotiske
styreformer, industriel produktion erstatte håndværk,
samtidig med at borgerskabets kapitalistiske og ratio-
nelle økonomi udkonkurrerede den standsstyrede
feudale økonomi, motoren og nye energiformer revo-
lutionerede transportsystemet til lands, til vands og i
luften, infrastrukturen udvikledes med jernbaner og
ny, vejrfast vejbelægning til erstatning af de tidligere
mere eller mindre passable hjulspor, og disse trans-
portveje forbandt nu sammen med en skibstrafik, der
fik store havneanlæg, de stærkt ekspanderende byer,
som også via nye elektroniske kommunikationsmidler
som telegrafen, telefonen og den trådløse radio fik eli-

mineret afstandenes betydning for kommunikatio-
nen. De nye ekspanderende byer blev også stedet, hvor
industriproduktion opsugede landbrugets overskuds-
befolkning, og herved opstod der en ny klasse af arbej-
dere, en klasse hvis eksistenskamp skulle blive den
politiske kraft og energi i modernitetens udvikling.

I den kristne opfattelse, som også havde været
romantikkens, havde Gud stillet naturen til rådighed
for mennesket som en ressource til opfyldelse af de
menneskelige behov. Naturen havde ingen mening i
sig selv. Også i moderniteten var naturen en grænseløs
ressource for tilfredsstillelsen af de menneskelige be-
hov, nu ikke på grund af Guds gavmildhed, men fordi
moderniteten i mangel på en kosmologi ikke kunne
tildele naturen nogen mening overhovedet. Moder-
nitetens stadigt voksende naturbeherskelse fremmede
således ideen om menneskets almagt i kraft af mulig-
heden for at tilrettelægge naturen, så den direkte blev
sat til at arbejde for tilfredsstillelsen af de menneskeli-
ge behov, herunder rigdomsbehov. Heri lå den dyna-
mik, der kom til udtryk som ideen om modernitetens
permanente forandring. Moderniteten var permanent
dynamisk og havde ingen stabil tilstand i form af et
ultimativt mål, den skulle arbejde sig hen imod og
derefter reproducere. Dens væsen var forandring, ja
på en måde og med en frase, som blev brugt i andre
sammenhænge, var moderniteten den permanente re-
volution på vej mod fuldkommengørelsen i et Utopia,
som i sig selv var placeret i uendeligheden og derfor
aldrig kunne indløses. Et af bidragene til bevægelsen
frem mod dette Utopia var den konstante teknologi-
ske udvikling, som ikke mindst byggede på en stadig
større vidensproduktion, det vil sige forskning. Så
langt gik ideerne om teknologiens udvikling, at den
ikke kun skulle erstatte, kompensere og forstærke den
menneskelige fysik, men også intelligensen. Måske
kunne man producere maskiner, der kunne overtage
menneskets intellektuelle arbejde, ja måske endog
overgå menneskets intellektuelle formåen. Udviklin-
gen af kunstig intelligens kunne måske sætte menne-
sket i stand til at lave maskiner, der på alle områder
kunne overgå mennesket. Den form for liv, hvis det da
var liv, var oplagte emner for en i forhold til op-
lysningstiden fornyet debat om, hvad liv og menneske
var – samt for diverse science fiction-betragtninger.

Mennesket var herre over ændringerne af verden,

12 i n d l e d n i n g
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teknologien og sig selv, men dette herredømme skete
inden for rammerne af naturens love, som var evige,
altomfattende og ubrydelige – og, som nævnt, derfor
også måtte være gældende for menneskene selv, idet
de i dette sekulariserede perspektiv måtte betragtes
som en del af naturens materialitet. Den frie vilje var
der ikke plads til her. Mennesket kunne arbejde med
den materialitet og de naturlove, naturen stillede til
rådighed, men ikke skabe nye materialiteter eller nye
love. Denne almægtighed skulle først udvikle sig efter
2. Verdenskrig.

I bevægelsen fremad og opad langs civilisationens
udviklingslinje blev mennesket gennem det 19. og
første halvdel af det 20. århundrede ikke bare afmysti-
ficeret som et dyr i naturen. Det blev også anonymise-
ret i storbyens masser og derved frataget sin individu-
alitet i et egentligt fællesskab. Mennesket i byen blev
fremmedgjort over for livet i en kontekst, der oversteg
den enkeltes erkendelses- og erfaringsmulighed, og
slavebundet til maskinens krav om ensartet handling i
maskinens tempo. Vejen til frigørelsen i modernite-
tens perspektiv skabte ikke kun enorme sociale for-
skelle globalt, men også nationalt, og for ”masserne”
gik udviklingen gennem slaveriet som et vedhæng til
industriens maskiner, et vedhæng der skabte de rig-
domme, som skulle reproducere moderniteten eks-
pansivt – og skabe ufattelige rigdomme for de få.
Mennesket var nu ikke blot afmystificeret som men-
neske eller individ, men også i kraft af at det var redu-
ceret til et tandhjul i det store samfundsmaskineri.
Den skæve socialitet, som kom til udtryk i fattigdom-
men og elendigheden i storbyernes spekulationsbyg-
geri, udfordrede ideen om den menneskelige lighed,
der ligger i modernitetens universalisme. Den sociale
skævhed blev søgt modvirket, ikke kun i form af soci-
allovgivning, men også ved udviklingen af en arkitek-
tur, der skulle give mennesket fra de lavere sociale lag
værdigheden tilbage i form af, at de grundlæggende
funktioner blev tilfredsstillet i lyse og hygiejniske,
funktionelle miljøer. Den menneskelige reproduktion
er ligesom andre former for råstofproduktion i for-
hold til produktionsprocessen en central problematik
i et så menneskeforbrugende system som modernite-
ten, som jo ikke kan udlede nogen etik videnskabeligt
eller funktionelt. I stedet kunne man tænke formnin-
gen af mennesket som ikke blot et produkt af maski-

nerne, men også af de arkitektoniske omgivelser, men-
nesket var placeret i. Som teknologien for nogle skab-
te det nye samfund, således kunne arkitekturen forme
det nye menneske, og her var det ofte progressive arki-
tekter, der ønskede at skabe frihedsfremmende omgi-
velser.

Således var der i moderniteten indbygget en mod-
sætning mellem systemet som subjekt og mennesket
som objekt på den ene side og det frie menneske, fri-
gjort fra lænker og overtro på den anden, det menne-
ske som blev selvstændigt tænkende og vælgende bor-
ger i demokratiske parlamentariske strukturer. Der
kunne rejses spørgsmål, om mennesket havde en
natur, og i bekræftende fald om denne natur inde-
holdt frihed og lighed som et væsenstræk. Det kunne
også problematiseres, om en sådan natur var forenelig
med modernitetens krav, eller om der skulle og kunne
formes et nyt menneske i overensstemmelse med den
nye tids krav, således som forskellige politiske tænkere
forestillede sig. En af måderne, dette kunne ske på, var
ved den racehygiejne, som de fleste civiliserede stater
praktiserede, hvor udelukkelsen af såkaldt underlegne
menneskers reproduktionsbetingelser var målet for
indsatsen – sterilisering  – og mest ekstremt naturlig-
vis i det nazistiske Tyskland, hvor man ikke bare brug-
te massemord til fremme af racens forædling eller for-
hindring af dens degeneration, men også parringsfa-
brikker, hvor udvalgte raceeksemplarer blev sat til at
fabrikere ”forædlede” børn efter samme mønster, som
man brugte i forbindelse med husdyr i landbruget.
Men ud over disse perverterede menneskeforædlings-
former var der nogle generelle forestillinger om, at og-
så fremtidens menneske skulle revolutioneres i for-
hold til fortidens menneske, det liberale eller det kom-
munistiske menneske skulle skabes som en del af
fremtidens udvikling.

Modernitetens menneske var naturligvis objekt for
kritiske filosofiske og kunstneriske refleksioner. Seku-
lariseringen af mennesket i et gennemsekulariseret og
gennemrationaliseret samfund skabte ideer om en
mere menneskelig tilværelse uden for moderniteten.
Tabet af den gamle verden blev ikke kun et tab i form
af udvandringen til den nye verden, Amerika, men
blev også i en modernitetskritik omformet som et tab
af en tid med mening og overskuelighed. I en opfattel-
se af, at verden blev mere og mere kompliceret, blev
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fortiden et af de mulige fristeder for modernitetens
umenneskelighed. Dertil blev ideen om en fortid uden
for moderniteten forenet med en idé om en periferi,
der tilsvarende lå uden for moderniteten. Periferiens
fortidighed, dens simpelhed osv. blev forenet med en
idé om, at den også var helsebringende. Dette kom
inden for landets grænser til udtryk ved en tilbageven-
den til landet eller ud i naturen i ferieperioder eller
periodevis af ikke-arbejdende hustruer og børn, hvor
sommerhoteller, pensioner eller sommerhuse blev
rammerne for et ofte mere uformelt samvær mellem
borgerne end i byernes arbejdsliv. Og for de mindre
bemidlede blev det tilsvarende kolonihaven i nærhe-
den af byen, hvor arbejderen ud over helsen i naturen
kunne supplere lave indkomster med dyrkning af en
nyttehave. På den måde producerede moderniteten
noget, der tilsyneladende var dens egen modsætning,
og gjorde det til et centralt element i reproduktionen
af arbejdskraftens funktionalitet.

På den globale skala blev periferien gjort til mo-
dernitetens fortid i levende live, og som sådan blev
den mål for modernitetens beherskelse af på samme
tid fortiden og periferien – imperialismen. Også den-
ne periferi blev på nogle områder tænkt som et muligt
fristed fra modernitetens krav, som et sted for en flugt
fra den modernitet, der i visse romaner og filosofiske
overvejelser blev fremstillet som Faust i pagt med
djævelen selv. Det menneskelige Utopia lå således ikke
kun i fremtiden, men også som et fristed i fortiden, og
tilsvarende blev den ”vilde” verden i periferien i nogle
sammenhænge betegnet som stedet for de ædle ind-
fødte i pagt med deres egen og den ydre natur, i mod-
sætning til det, der var det almindelige billede i mo-
derniteten, de dyriske eller barnlige indfødte, som det
var den hvide mands byrde at tæmme og udvikle.
Periferien blev ligeledes et mål for modernitetens nye
sejre, ikke kun i form af den militære erobring, men
også den teknologiske. Nu var det ikke længere nok at
udforske de fjerne områder i Afrika og Asien på gam-
meldags vis. Ekspeditionerne ind i nye områder skulle
nu foregå i bil og/eller med fly. Intet sted lå længere
uden for modernitetens teknologis rækkevidde.

Modernitetens Verden indledes med en række bud
på, hvad modernitet er, historisk, idémæssigt, kultu-
relt og nationalt. Begrebet er langtfra entydigt, histori-
erne forskellige steder i verden er meget forskellige,

ligesom det er usikkert, om moderniteten er et over-
stået stadium i civilisationens historie, om vi stadig
lever i moderniteten, om vi først i den seneste tid er
indtrådt i moderniteten, eller om moderniteten er en
særlig vestlig kultur, som Vesten blot har haft magt til
at fremstille som universel og som menneskehedens
ultimative mål i kraft af militær, industriel og økono-
misk magt globalt.

Hans-Jørgen Schanz indkredser modernitetsbe-
grebet med henblik på dels en begrebsafklaring, dels
en diskussion af konsekvensen af begrebets afgræns-
ninger. Begrebet modernitet er blevet brugt på mange
måder og ofte blandet sammen med begreber som det
moderne eller modernisme. Schanz beskriver begre-
bets opkomst i renæssancen og konstaterer, at når
ordet ’moderne’ bruges i dag, refererer det ofte til en
positiv normativitet og noget tidsmæssigt nyt, men
kan også alt efter sammenhængen henvise til noget
kritisk. Modernitetsbegrebet er baseret på en idé, der
har hersket i Vesten siden 1700-tallet, nemlig at men-
nesket kan ændre verden og sig selv. Mennesket bliver
nu sit eget konstant forandrende historiske produkt
med mulighed for en fuldkommengørelse. På denne
idéhistoriske baggrund bestemmes moderniteten ved
to forhold: Den er en fase i historien, som gælder for
dele af verden, ikke mindst for Vesten, og den er en
indstilling til livet, der omfatter fire forhold, som skal
være til stede samtidigt. Disse fire forhold er helt spe-
cifikke for moderniteten og gælder menneskenes for-
hold til naturen, til hinanden, til sig selv og til det hel-
lige, guddommelige eller absolutte. Efter en nærmere
udredning af disse fire forhold viser Schanz forskellen
på moderniteten, der forudsætter alle fire forholds
samtidige tilstedeværelse, og så modernisering, det vil
sige modernitet inden for en eller flere, men ikke alle
de fire forhold. En sådan modernisering kan afføde
forskellige despotiske eller totalitaristiske regimer. En-
delig reflekterer Schanz over konsekvenserne af mo-
dernitetens manglende mulighed for bestemmelse
eller udledning af etiske og eksistentielle spørgsmål.

Moderniteten udfoldede sig historisk på forskelli-
ge måder forskellige steder i Vesten, og det sted, hvor
den udfoldede sig mest typisk og bevidst som livs-
form, var i Berlin mellem kejserrigets sammenbrud og
nazisternes magtovertagelse. Hans Carl Finsen analy-
serer denne periodes Berlin og diskuterer de forskelli-
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ge konstitutive træk i den moderne urbanitetserfa-
ring, som her udfoldede sig. Realiseringen af forestil-
lingerne, talen eller fortællingerne om moderniteten
sporer Finsen i Berlins arkitektur og byplanlægning, i
litteratur, billedkunst, livsstil og underholdning. Her-
ved viser Finsen modernitetens modsætningsfyldte
mangfoldighed i form af, at moderniteten erfares som
en trussel, som indgangen til en utopisk fremtid eller
som kilde til en intensiveret livsførelse. Moderniteten
viser sig som imageopbygning: både byen og den
enkelte ønsker at blive opfattet som moderne og stili-
serer derfor adfærd og udseende, f.eks. cool, provoke-
rende eller rationel. Og i den kunstneriske forarbejd-
ning fremstår moderniteten dels som indhold, f.eks. i
form af erfaringen under moderne betingelser, og dels
som form, det vil sige, at moderniteten manifesterer
sig som en bestemt type udtryk, der bevidst bryder
med traditionelle kunstformer. På alle disse områder
har Berlin leveret markante bidrag til moderniteten,
og netop derfor har man talt om mellemkrigstidens
Berlin som Europas mest moderne by, som det sted,
hvor moderniteten kunne erfares mest massivt. Berlin
blev modernitetens ikon.

Modernitet er et begreb og et fænomen, der er næ-
sten umuligt at håndtere. Det har betydet og kan iføl-
ge Peter C. Kjærgaard betyde så mange vidt forskellige
ting, og det bliver brugt historisk, analytisk og operati-
onelt inden for så mange traditioner, at enhver autori-
tativ definition kun kan mislykkes. I mange teoretiske
diskussioner bliver modernitet derudover så abstrakt,
at det fortaber sig i en overgeneraliseret idéhistorie
med næsten uundgåeligt frit fald fra visdommens tin-
der. Denne teoretiske modernitet er desværre ofte
langt fra den konkrete virkelighed, der dannede den.
Dette viser Kjærgaard med en beretning om dansker-
nes konkrete møde med en modernitet, der var lige så
reel, som den var vigtig for dannelsen af det moderne
Danmark og det samfund, vi lige siden kom til at leve
med og i. Det er historien om, hvordan danskerne
håndterede virkeligheden, da naturvidenskab og tek-
nologi i 1800-tallet blev så integreret en del af verden,
hverdagen, samfundet, litteraturen, kunsten, tænk-
ningen og kulturen, at livets selvfølgeligheder for altid
var forandrede. Indtil 1. Verdenskrig myldrede det
med ideer, idealer, forhåbninger, hurtige penge og
storstilede planer blandt danskerne. 1. Verdenskrigs
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meningsløse blodbad ramte derfor videnskabsjublen
og fremskridtsoptimismen hårdt, ja selv Familie-
journalen berettede uden glittede omsvøb om det
uforståelige, hvordan ”Mennesker i Millionvis pines
og dræbes i Blod og Dynd”. Det var en kritisk erfaring
med moderniteten, atombomben senere skulle ikke
bare bekræfte, men også styrke endnu mere.

Med moderniteten blev sporten en integreret del
af kulturprocessen, ja for nogle analytikere en form
for rituel religionserstatning i et brud med den kri-
stendom, som i moderniteten ikke kunne opfylde den
funktion at bidrage til samfundets sammenhængs-
kraft. Ove Korsgaard tematiserer forholdet mellem
sport, modernitet, ritual og kroppens disciplinering
med udgangspunkt i den engelske rosports landgang i
Danmark i 1865. Importen af såvel engelske sportsdi-
scipliner som engelske sportsnormer blev intensiveret
i 1880’ernes Danmark, og det samme skete i en lang
række andre lande. Snart opstod der en interesse for at
deltage i internationale stævner og konkurrencer, og i
1894 indkaldte den franske baron Pierre de Coubertin
(1863-1937) til et møde i Paris med det formål at få
samordnet konkurrencereglerne. Desuden fik han til-
slutning til ideen om at forny den antikke tradition for
olympiske lege. Korsgaard viser, hvordan olympis-
men, i og med at kristendommen i moderniteten hav-
de mistet sin autoritet og dermed samfundssammen-
holdende funktion, var tænkt som en ideologi, der til
erstatning af kristendommen skulle imødekomme de
moderne samfunds behov for ceremonier, ritualer og
symboler, de faktorer der skulle holde samfundet
sammen. De olympiske lege skulle være en sakral
begivenhed. For Coubertin var det vigtigste træk ved
såvel den gamle som den nye olympiske bevægelse, at
det drejede sig om en religion. Coubertins olympiske
religion var dog ikke en gudstro, men en fejring af det
fremragende individ og dets nation. Med sine ideer
skabte Coubertin grundlaget for den største fest og
det vigtigste kultsted i det 20. århundrede med en
symbolkraft, hvis lige ikke kendes. På stadion, moder-
nitetens katedral, skabes sandsynligvis en række af de
kollektive billeder, der har betydning for et moderne
samfunds evne til at hænge sammen.

Med den forsvundne marsvinefangst i Lillebælt og
verdensudstillingen i Chicago i 1893 som forbundne
eksempler viser Svend Erik Larsen, hvordan dele af

virkeligheden forsvinder og kun kan dyrkes på muse-
um, mens andre udvikler sig i nye retninger – fra tran-
lamper til elektricitet! Moderniteten dyrker derfor
den historie, der er forsvundet. Svend Erik Larsen
viser i sit bidrag, hvordan mennesker blev moderne
allerede før det 20. århundrede. Det skete, da man
begyndte at omdefinere, hvad historie er, og hvilken
rolle mennesket har i historiens gang, da man begynd-
te at se fortiden i nutidens lys og ikke omvendt. Den
moderne opfattelse er, at forandring og udvikling er
vigtigere end stabilitet og tradition. Og den opfattelse
sporer Larsen helt tilbage til Dantes (1265-1321) Gud-
dommelige komedie, hvor såvel Dante som den Odys-
seus, Dante skildrer, hæmningsløst søger ny viden og
nægter at overgive sig til traditionen. Modsætningen
videreføres i kampen mellem ”de gamle” og ”de mo-
derne” i et Frankrig på vej ind i oplysningens verden,
hvor det igen er perspektivet på fortiden og fremtiden,
der er på spil. Senere udfolder denne modsætning sig i
opfattelsen af Amerika som det nye, det moderne, det
fremtidige, og Europa som det gamle, traditionelle,
stagnerede. I Amerika lå den moderne udfordring. Vi-
denskab og teknologi gav mennesker praktiske mulig-
heder for, at de på godt og ondt tog ansvar for foran-
dringerne og blev mere interesseret i nutiden og frem-
tiden end i fortiden.Verdensudstillingen i Chicago fej-
rede den tro i 1893, mens litteratur, filosofi og kunst
blev ved med både at kritisere og legitimere denne
moderne virkelighedsforståelse.

Moderniteten forstod sig selv som et brud med alle
tidlige former, men kunne den også bryde med sig
selv? Selvrefleksivitet og selvkritik ligger til grund for
modernitetens særegne dynamik, i det mindste frem
til midten af det 19. århundrede, hvor der fra en række
filosoffer formuleres et radikalt oprør mod moderni-
teten i en bevidsthed om, at moderniteten havde nået
sine grænser, at den moderne kultur havde udtømt
sine ressourcer og var stivnet i en svag afglans af sine
oprindelige forjættelser om et liv i frihed og selvbe-
stemmelse. Det er dette tidlige opgør med modernite-
ten, som Anders Moe Rasmussen med udgangspunkt i
Søren Kierkegaards (1813-1855) kulturkritik analyserer.
På mange måder foregreb Kierkegaard den kulturpes-
simisme og nihilisme, som gjorde sig gældende i såvel
den tidlige modernistiske kunst fra omkring midten
af det 19. århundrede, som i Friedrich Nietzsches og
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senere Martin Heideggers (1889-1976) filosofi. Anders
Moe Rasmussen behandler via en analyse af centrale
elementer i de tre filosoffers tænkning, blandt andet
den forløsningstanke, som hos disse tænkere forbin-
des med kulturpessimismen, og han diskuterer deres
vidt forskellige opfattelser af forløsning, henholdsvis
dionysisk revolution og ydmyg skæbnebevidsthed.

Også i Ole Morsings bidrag er modernitetens dob-
belttydighed på spil. Morsing viser med en analyse af
myten om Faust, hvordan det djævelske udfolder sig
som en del af den moderne verden, fordi den næsten
udelukkende identificerer udvikling og fremskridt
med teknologi og rationalitet – det er det faustiske.
Først identificeres faustfiguren hos Goethe (1749-
1832), hvor mennesket i en relativistisk verden uden
sikkerhed for, hvad der er godt eller ondt, ser sig selv
som både verdens centrum og verdens herre og kun
har nydelsen som mål. Dermed er grundlaget lagt for
modernitetens forhold til det onde i form af Thomas
Manns (1875-1955) Doktor Faustus fra 1947. Her vises
det, hvordan det djævelske altid følger mennesket, og
at det moderne humanistiske menneske ikke er nogen
garanti for at undslippe djævelskabet, hvad jo to blo-
dige verdenskrige havde vist. Med komponisten
Adrian Leverkühn (Faust i Manns Doktor Faustus)
som omdrejningspunkt beskrives det, hvordan der
opstår en samklang mellem kunst (tolvtonemusik) og
politik i de første årtier af 1900-tallets Tyskland, og
hvordan disse tråde fører frem til nazismen, men også
at rødderne er at finde i 1500-tallets lutherske refor-
mation. Morsing afslutter med at diskutere forholdet
mellem Thomas Mann og Theodor Adorno (1903-
1969), som mødtes i USA og havde kontakt, mens
Mann skrev sit værk.

En af de seneste årtiers mest centrale modernitets-
tænkere og stærkeste modernitetsforkæmpere er den
tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas, der for-
bandt sin tænkning om moderniteten med forudsæt-
ningerne for et rationelt og retfærdigt demokrati. Det,
der ifølge Lars Albinus ud over skarpsindige om end
meget omstændelige samfundsanalyser, har gjort
Habermas så berømt, er hans teori om den kommuni-
kative handlen, der blandt andet peger på, at vi i mo-
derne, demokratiske samfund har opnået en historisk
enestående mulighed for at sikre retfærdige vilkår for
alle. Muligheden beror på, at udviklingen i den vestli-

ge verden har banet vejen for den indsigt, at en konsti-
tutionel respekt for den enkeltes ret til at fremføre
rationelle argumenter for et synspunkt er den indtil
videre bedst tænkelige måde, vi kan sikre os imod
undertrykkelse og uretfærdighed på. Alles uindskræn-
kede ret til at ytre sig sammenholdt med pligten til at
ville bøje sig for det bedre argument yder i Habermas’
øjne modstand mod totalitære samfundskræfter, uan-
set om de er af sekulær eller religiøs karakter. Til gen-
gæld påhviler det samtidig alle såvel religiøse som
sekulære borgere at udvise en oprigtig villighed til at
lytte til og eventuelt tage ved lære af hinanden. Lars
Albinus viser også, at for Habermas er demokratiet en
central faktor, der er på spil i moderniteten, ikke
mindst i et Tyskland, hvor dele af den venstrefløj, som
Habermas selv forbandt sig med, havde taget volden
til sig som middel.

Med modernitetsbegrebet således diskuteret og
formuleret i mange perspektiver, er der ingen tvivl
om, at den videnskabelige revolution er en central del
af og forudsætning for moderniteten. Denne viden-
skab havde naturvidenskaben som sit ideal, og herfra
blev centrale dele forsøgt overført på de videnskaber,
der behandlede menneskelig adfærd og tænkning.
Dette førte igen til en konstant, men produktiv mod-
sætning mellem på den ene side ideen om den menne-
skelige frihed og det, at denne frihed kan omsættes i
en valgfrihed, og på den anden det naturvidenskabeli-
ge verdensbillede, hvor alt er underkastet strikte love.
Var verden bestemmelig og forudsigelig ned til mind-
ste detalje, eller var selv naturfænomener uden for en
eksakt videnskabelig bestemmelse?

Mellemkrigstiden var en periode, hvor der politisk
og økonomisk skete mange voldsomme bevægelser.
Det samme gjaldt fysikken og kosmologien, hvor den
newtonske fysik blev udfordret af relativitetsteorien
og kvanteteorien. Helge Kragh gennemgår den debat,
der udspillede sig i såvel fysikermiljøet som i en lang
række kulturelle og teologiske miljøer om disse teori-
er og deres konsekvenser for verdensbilledet og for
mulighederne for at erkende virkeligheden. Relativi-
tetsteorien, personificeret i Albert Einstein (1879-
1955), var den, der tiltrak sig størst offentlig opmærk-
somhed, og den blev som en slags fascinerende mo-
dernistisk, revolutionært element af mange uden for
fysikken kategoriseret sammen med samtidige fæno-
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mener som kontinentaldriftsteorien, kubismen og
psykoanalysen. Det sikre og uforanderlige blev nu
med relativeringen af rum og tid erstattet af det relati-
ve og foranderlige. Blandt fysikerne blev kvanteteori-
en diskuteret og udviklet, og fænomener som elektro-
nens væsens afhængighed af eksperimentets form
medførte ideer om, at virkeligheden ophørte med at
have en endelig sand og stabil form. I forlængelse
heraf blev der sat spørgsmålstegn ved stort set alle de
fysiske love, som man hidtil havde betragtet som indi-
skutable, hvad der igen kan betragtes som en dyb krise
i fysikken. Oven i dette kom også i forlængelse af
Einsteins arbejder debatten om universets form og
dynamik. Også her blev de fysiske erkendelser sat ind i
politiske og etiske rammer. Helge Kragh viser, at der
ikke var tale om en krise, men at fysikerne blot skulle
vænne sig til at tænke på en ny måde.

På det medicinske område skete der også store
ændringer. Thomas Ledet og Helmer Søgaard viser,
hvordan de naturvidenskabelige analyser førte til
store sundhedsmæssige fremskridt på den måde, at
man fik kontrol med infektioner. Det skete ved direkte
bekæmpelse af forskellige sygdomme med kemiske
eller fysiske midler, ved vaccinationer og ændringer i
de sanitære forhold som kloakering i de store byer
eller ved renlighed i form af sterilisering af instrumen-

ter og hænder på hospitalerne. Man blev også i stand
til først med æter, siden med andre stoffer at bedøve
patienterne før de kirurgiske indgreb, hvilket var en
revolutionær udvikling. Sundhedsvæsnet blev nu gen-
stand for større magtinteresser. I Europa var sundhed-
svæsnet styret af en blanding af private og offentlige
interesser, men nu blev staten en stadig vigtigere og
større partner i sundhedsvæsnet, både i form af retten
til at autorisere læger og i form af styring af de lægeli-
ge tiltag. Sundhedstilstanden blev øget generelt, men
statens indgriben i den enkeltes tilværelse førte også til
stærke modreaktioner mod fænomener som tvangs-
vaccination, tvangssterilisation og tvangsundersøgelse
af prostituerede. I tiltagende grad øver den offentlige
administration (staten og regionerne), medierne,
medicinalindustrien, patientforeningerne, lægerne
selv og de enkelte patienter ifølge Ledet og Søgaard
stor indflydelse på sundhedsvæsnets ret til selv at
afgøre, hvad der er godt og skidt. Den medicinske etik
er derved blevet det afgørende moment i såvel den
statslige sundhedspolitik som i de offentlige debatter,
men dette har i en sådan grad ført til en uklarhed i
sundhedsvæsnet i forhold til dets mål, at dets grænser
i kampen mellem det absurde og virkeligheden bør
revurderes.

Ole Sonne behandler det paradigmeskift, der in-
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den for medicinen kom med moderniteten. Tidligere
tiders forskere havde været mest optaget af at indsam-
le og beskrive. Nu begyndte man også at analysere
observationerne, opstille hypoteser og afprøve disse
eksperimentelt. I det 19. århundrede skete der yderli-
gere det, at den mere fremsynede del af industrien
ønskede at sikre produktionens kvalitet ved at basere
den på et oplyst grundlag, så industrien begyndte også
at forske, noget vi her i Danmark så ske med oprettel-
sen af Carlsberg Laboratorium i 1875. Ole Sonne tager
udgangspunkt i vivisektioner (eksperimenter på le-
vende væsner), udført af de franske fysiologer Fran-
çois Magendie (1783-1855) og Claude Bernard (1813-
1878), og beskriver, hvordan man nåede frem til både
rigtige konklusioner på baggrund af forkert udførte
forsøg og forkerte konklusioner på rigtigt designede
forsøg. Vivisektionerne førte til dannelsen af forenin-
ger til beskyttelse af dyr og efterfølgende lovgivning
inden for dette område. Danske fysiologer blev inspi-
reret gennem studieophold hos tyske og franske kolle-
ger. Det førte til en fantastisk medicinsk udvikling her
i landet med Nobelpriser og effekter helt frem til i dag.
Da Peter Ludvig Panum (1820-1885) blev udnævnt til
professor i fysiologi i København i 1864, betingede han
sig opførelsen af et nyt moderne fysiologisk institut.
Panums elev Carl Julius Salomonsen (1847-1924) fik
senere sit eget bakteriologiske laboratorium i Ny
Vestergade, og herfra blev en særlig afdeling for frem-
stilling af difteriserum i 1902 udskilt som Statens
Seruminstitut. Panums elev inden for fysiologi var
Christian Harald Lauritz Peter Emil Bohr (1855-1911),
far til Niels Bohr (1885-1962). Christian Bohr var
tidens store kapacitet inden for blodets transport af ilt
og kuldioxid og luftskiftet i lungerne. Hans elev
Schack August Steenberg Krogh (1874-1949) blev i

1920 tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medicin for
sin opdagelse af, at musklerne regulerede iltforsynin-
gen i forbindelse med deres meget varierende ener-
giomsætning, afhængigt af om de arbejdede eller var i
hvile, ved at åbne og lukke kapillærer. Endelig slutter
Sonne af med at berette om, hvordan Krogh var med
til at starte det danske insulineventyr.

Inden for den medicinske forskning begyndte man
nu også at undersøge og afklare de psykiske sygdom-
me. Raben Rosenberg beskriver behandlingen af psy-
kiske sygdomme, som den har udviklet sig i et moder-
nistisk perspektiv. Efter psykiatriens fødsel i starten af
1800-tallet er såvel de klassiske sindssygdomme som
den brogede gruppe af nervøse lidelser blevet afsakra-
liseret og afmytologiseret, og via forskningen er der til-
vejebragt effektive behandlingsmetoder – både me-
dicinske og psykologiske. Sygdomsbegrebet er herved
blevet udvidet betydeligt, således at vi i dag kan tale om
et behandlersamfund, hvor det moderne menneske
forventer, at psykiske lidelser kan behandles på samme
måde som legemlige sygdomme. Man kan diskutere
om, og i hvilket omfang samfundsmæssige problemer
herved sygeliggøres. Politiske løsninger vil dog oftest
være langsigtede, og ud fra en pragmatisk betragtning
er der behov for afhjælpning af psykisk lidelse her og
nu. Forskningen har bidraget væsentligt til at nedbry-
de en række myter og fordomme vedrørende psykiske
lidelser, myter som dog stadig eksisterer. Raben Rosen-
berg afslutter med kort at diskutere spørgsmålet om
forholdet mellem psykisk sygdom og individets auto-
nomi, et spørgsmål der er helt centralt i forhold til
individernes autonomi i forhold til kravet om behand-
ling i tilfælde af en sygdom, individet ikke selv føler
som en behandlingskrævende afvigelse.

Også inden for ornitologien skete der en revoluti-
on i videnskabeligheden, og her optræder en dansker,
der blev og stadig er verdensberømt for sit bidrag til
videnskaben, uden at ret mange kender til ham her-
hjemme. Det drejer sig om Hans Christian Cornelius
Mortensen (1856-1921), som efter at have studeret
både teologi og medicin kastede sig over naturhistori-
en, hvorefter han uden at færdiggøre studierne blev
ansat som lærer på Viborg Katedralskole. Preben
Clausen viser, hvordan Mortensen skabte en af de helt
centrale metoder til en videnskabelig registrering af
fuglenes træk. Fugle-Mortensen fra Viborg, som han
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blev kaldt, opfandt ringmærkningen af fugle, hvorved
man via tilbagemeldinger fra fundne fugle kunne
kortlægge fuglenes træk. I løbet af meget kort tid
spredte Mortensens metode sig til det meste af verden,
og gamle myter og anekdoter om fuglenes træk kunne
nu af- eller bekræftes. Ringene blev som regel kun
meldt tilbage ved fuglenes død, men nu har man med
farveringe af plastic og senest med satellitsendere også
fået mulighed for at spore fuglene i levende live. Et
globalt netværk af observationer og indberetninger til
en central database har givet mange nye og overra-
skende informationer om fuglene, som ifølge Preben
Clausen ikke bare synger med hvert sit næb, men også
trækker efter hvert sit system. Selv om der således
siden Mortensens ringmærkning er sket meget, æres
han stadig overalt i verden som den, der skabte syste-
met, og på Viborg Katedralskoles mur kan man i dag
læse et digt af en af hans elever, Johannes V. Jensen
(1873-1950): ”Hans Vid og Sindrighed bar Frugt /
hvorom der gaar i Verden Ry / Han fulgte Fuglen paa
dens Flugt / selv blev han i den stille By”.

Matematikken udviklede sig i form af et radikalt
brud i og med moderniteten, idet matematikken fra
for det meste at være en hjælpevidenskab til andre
videnskaber, især fysik, nu i stigende grad foldede sig
ud på egne betingelser. Derved blev matematikken
meget mere autonom i den forstand, at matematikere
kunne introducere og studere nye objekter, som kun
skulle bedømmes ud fra deres matematiske meritter
og ikke deres brugbarhed. Men samtidig mistede man
den nære forbindelse til fysikken, som havde givet sig
udslag i intuitive forståelser af de mest centrale mate-
matiske begreber. Denne frigjorte matematik gen-
nemgik, som Henrik Kragh Sørensen viser, en rivende
udvikling i perioden 1890-1920, hvor en af effekterne
af dens løsrivelse var, at matematikken blev meget
mere abstrakt og satte fundamentale spørgsmålstegn
ved sit eget fundament. Dele af denne udvikling, som
kan jævnføres med en bredere kulturel modernisme,
havde også effekter tilbage på fysikken som f.eks. på
formuleringen af relativitetsteorien. Kragh Sørensen
tager udgangspunkt i en sammenkoblet udvikling i
retning af større generalitet og abstraktion på den ene
side og en eksplosiv vækst i de matematiske objekter
på den anden side. Gennem at aksiomatisere mange
grene af matematikken nåede nogle moderne mate-

matikere frem til at definere sandhed i termer af bevis-
barhed, hvorved ethvert forhold til den fysiske verden
var blevet overladt til andre at studere, mens matema-
tikken for alvor var blevet autonom.

Videnskabelige erkendelser er det moderne men-
neskes dominerende vidensgrundlag på godt og på
ondt. Vi har lagt traditionen og guddommen bag os,
og i stedet tilrettelægger vi livet med det selvstændige,
rationelle menneske som forudsætning. Men denne
kurs kan føre til en underminering af vores tro på
egne evner, takket være den videnskabelige affortryl-
lelse af livet og vore åndsevner. Klassisk kunstig intel-
ligens, der især gjorde sig gældende og var aktuel fra
1960 til 1985, virkede som et meningsfuldt og lovende
videnskabeligt projekt. Men det fremkaldte stærke
reaktioner, ikke mindst fordi det forudsatte, at be-
vidstheden er direkte sammenlignelig med computer-
programmet og hjernen med hardwaren. Finn Olesen
beskriver optakten til den klassiske kunstig intelli-
gens-forskning fra midt i 1940’erne, hvor Alan Turings
(1912-1954) abstrakte tilstandsmaskine, von Neu-
mann-maskinens arkitektur, Claude Shannon (1916-
2001) og Warren Weavers (1894-1978) statistiske infor-
mationsmodel og Turings intelligenstest alt sammen
var brikker i dannelsen af kunstig intelligens og kog-
nitionsforskning. De videnskabelige deltagere var
overbeviste om, at den digitale computer snart ville
udvise intelligens og måske blive klogere end os men-
nesker, og omvendt, at vi kunne lære om menneskets
mentale evner og tilstande ved at studere computer-
programmer. Derefter diskuterer Finn Olesen, om vir-
keliggørelse af kunstig intelligens bør spille en rolle for
forskningens troværdighed og henviser til aktuelle
videnskabs- og teknologistudier som argument for, at
teknologi ikke bare er et neutralt middel for menne-
skelig tænkning; teknologi skal ses som medskaber af
vore erkendelser – også i forskningslaboratoriet.

Med reference til moderniteten har der inden for
det, vi i dag opfatter som samfundsvidenskaberne,
været adskillige forsøg på at overføre naturvidenska-
ben eller i det mindste naturvidenskabens principper
på analysen af mennesket, samfundet og udviklingen
eller evolutionen. Ideen var, som Ole Høiris viser, at
mennesket i alle dets handlinger var et produkt af
samfundsmæssige love, en slags robot for samfundets
kræfter og dermed et middel for samfundet i dets
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udvikling og dets vedligeholdelse eller reproduktion.
Opfattelsen var, at samfundet var udviklingens sub-
jekt, mens menneskene var samfundets redskab.
Forskellige bud på lovene for og de tidligste forløb af
menneskets evolution fra det dyriske til det civilisere-
de præsenteres, og det samme gør forskellige bud på,
hvordan samfundet som system reproducerer sig selv
og programmerer individerne til at agere i overens-
stemmelse med samfundets behov. Endelig fremstilles
1960’ernes marxistiske forsøg på at forene struktura-
lismen med marxismen i en fastlæggelse af lovene i
den naturvidenskabelige forstand for den menneske-
lige evolution og for samfundets, nu benævnt produk-
tionsmåder eller samfundsformationers, reprodukti-
on. Endelig behandles forsøg på at genindføre indivi-
det som en aktør med vilje ud over en blind rationali-
tet i denne form for tænkning.

Gorm Harste analyserer tre af sociologiens klassi-
ske modernitetstænkere fra begyndelsen af det 20. år-
hundrede, Max Weber (1864-1920), Émile Durkheim
(1858-1917) og Georg Simmel (1858-1918) med henblik
på at belyse, om de klassiske analyser stadig er brug-
bare, om det fortsat er interessant og frugtbart at bruge
dem. Og selv om dette ikke skulle være tilfældet, er
disse sociologers analyser ifølge Gorm Harste alligevel
interessante, for med disse klassiske analyser kan vi se,
hvordan samfundet har forandret sig siden dengang.
Gorm Harste viser derefter, at disse tre sociologer me-
get præcist kunne aflæse deres samtids udviklingsten-
denser og dynamikker. Påfaldende mange af deres
analyser kan anvendes umiddelbart den dag i dag,
hvad der tyder på, at det moderne samfund ikke uden
videre har ændret form, og at en række af de centrale
dynamikker fortsat gør sig gældende. Alt i alt viser
denne gennemgang af de tre klassikere, at deres analy-
ser stadig er overraskende aktuelle i forhold til moder-
nitetens evigt aktuelle diskurs om den konstante for-
andring. Durkheims analyser er helt relevante til for-
klaring af aktuelle forandringer i vort nuværende sam-
fund, Webers advarsler om skrøbeligheden i magt-
delingen er aktuelle i forhold til tendenserne til at
overskride denne, ligesom Simmels analyse af moden
har dannet model for den moderne kultursociologi.

Hen imod slutningen af det 19. århundrede ændre-
des den danske erhvervsstruktur grundlæggende i
kraft af den voksende industrialisering. Erhvervs-

strukturen fandt nu en form, der skulle vare de næste
omtrent hundrede år med dybtgående sociale, økono-
miske og kulturelle konsekvenser til følge. Den vok-
sende købekraft og de hastige teknologiske fremskridt
banede vejen for den store og komplekse moderne
virksomhed, som blev den krumtap, omkring hvilken
masseproduktion og massemarkedsføring udviklede
sig. Som Erik Kloppenborg Madsen og Kurt Pedersen
viser, blev markedet og organiseringen af produktio-
nen nu genstand for videnskabelige undersøgelser og
for uddannelser baseret herpå. Erik Kloppenborg
Madsen og Kurt Pedersen diskuterer, hvordan de
kommercielle uddannelser opstod som følge af de nye
krav, denne ”anden industrielle revolution”stillede, og
hvordan afsætningsøkonomien som disciplin opstod i
krydsfeltet mellem den nye virkeligheds krav og
nybruddet i den økonomiske teori. Med oprettelsen af
handelshøjskolen i København og det økonomiske
fakultet ved det nye universitet i Århus blev grundla-
get skabt for kodificering af afsætningsøkonomien og
en teoriudvikling i det danske erhvervsøkonomiske
miljø af internationalt format. Således blev driftsøko-
nomien, herunder marketing og reklame, afledt af det
industrielle gennembrud.

Også sprogvidenskaben blev forsøgt videnskabe-
liggjort i modernitetens billede i løbet af det 19. og 20.
århundrede. Torben Arboe beskriver grundlæggelsen
af den moderne, sammenlignende sprogvidenskab
omkring 1800 med værker af Rasmus Rask (1787-1832),
Franz Bopp (1791-1867) og Jacob Grimm (1785-1863).
Her etableredes de indoeuropæiske sprog som en selv-
stændig enhed, og heri indplaceredes de germanske
sprog, inklusive de nordiske. Dernæst følges sprog-
forskningens udvikling gennem 1800-tallet og ind i
1900-tallet, hvor undersøgelser og beskrivelser af især
dialektale lydudviklingers historie spillede en væsent-
lig rolle. Et teoretisk paradigmeskift indtraf i 1930’erne
med introduktionen af strukturalismen via især Louis
Hjelmslev (1899-1965), hvorefter det centrale blev den
synkrone analyse af sproget som en selvstændig struk-
tur. Omkring 1970 føltes både den filologiske og den
strukturalistiske tilgang som delvis forældede og blev i
vidt omfang erstattet af forskningsretninger som gene-
rativ grammatik, sociolingvistik og pragmatik, hvilket
Torben Arboe afslutningsvist kortfattet behandler.

Den videnskabelige refleksion i forhold til den
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modernistiske revolution forholdt sig selektivt til ele-
menter i den historie, der udspillede sig, men også
selve historien var dramatisk og på spil i form af en
forståelse af begivenhedsforløbene som på den ene
side mere eller mindre uafvendelige på grund af syste-
mets fundamentale kræfter, på den anden side som
produkt af den frihed i styringen af historien, som
videnskaben havde forsynet mennesket med. Og de
historiske forløb inden for modernitetens rammer
handlede også om det kulturmøde, moderniteten ind-
gik i på såvel globalt niveau som i forhold til de enkel-
te staters eller institutioners traditioner. Modernite-
tens revolutionære selvforståelse blev i mange forhold
mødt med forsøg på kompromiser og modifikationer.

Martin Paldam analyserer de store linjer i sam-
fundsudviklingen i anden halvdel af det liberale
århundrede (1815-1914) med fokus på tiden mellem
1860 og 1910. Paldam viser de store og markante tran-
sitioner, der skete i Vesteuropa i den periode, fra et sta-
bilt traditionelt til et moderne dynamisk samfund.
Paldam undersøger derefter, i hvor høj grad denne
udvikling er en konsekvens af systemets egenudvik-
ling, om den er kommet af sig selv, eller om den er et
resultat af politikernes aktive indgriben. Er det en
udvikling, som måske nok kan forsinkes af politiske
beslutninger som 2. Verdenskrig eller det kommuni-
stiske Østeuropa, men som så blot sætter ind senere,
sådan som vi ser det i det tidligere Østeuropa – nu
Centraleuropa – i dag? Paldam belyser dette ved en
undersøgelse af en række centrale samfundsmæssige
faktorer i den vesteuropæiske udvikling i en periode,
der omkring år 1900 kulminerer med Vestens enorme
og dominerende produktivitet globalt, på trods af at
befolkningen kun udgjorde en lille del af den globale
befolkning. Paldam slutter med efter en analyse af
imperialismens tre faser at sætte spørgsmålstegn ved
påstanden om, at det skulle være rigdomme fra kolo-
nierne, der lå bag denne udvikling. Tværtimod synes
Vestens kolonisering af Resten, imperialismen, ikke at
have givet noget større overskud, ja måske har det
direkte været en udgift.

Moderniteten ses i de fleste af denne bogs bidrag
indefra, det vil sige fra et vesteuropæisk perspektiv,
men i den globale ekspansion gav den europæiske
dominans folk i andre civilisationer grundlag for en
debat om og refleksion over modernitetens elementer,

ikke mindst fordi moderniteten blev forbundet med
den overlegenhed i teknologi, økonomi og kraft, som
Vesten med sine koloniale erobringer viste Resten.
Philippe Provençal analyserer den islamiske verdens
refleksion over og reaktion på moderniteten. Siden
den klassiske arabiske civilisations kulmination i mid-
delalderen var den arabiske verden sunket tilbage i en
vegetativ stilstand, som gjorde, at den med Napoleons
felttog i 1798 oplevede en brat opvågnen til det mo-
derne Europa. Det blev nødvendigt at gentænke hele
grundlaget for den arabisk-islamiske kultur for at de-
finere den i forhold til både dens klassiske storhedstid,
dens aktuelle degradering og den europæiske succes.
Dette mundede ud i reformistiske tanker, som på for-
skellig måde ønskede at slå bro mellem den traditio-
nelle kultur og det moderne Europa ved at knytte det
19. århundredes europæiske tanker om fremskridt og
positivisme sammen med de rationelle sider af den
klassiske islamiske tradition, samtidig med at enhver
form for bogstavtro traditionalisme blev undsagt.
Dette blev på den ene side fremmet ved at sende stu-
derende til Europa og europæiske lærere til Mellem-
østens uddannelsesanstalter, på den anden side ved
politiske reformer, som forsøgte at forene islamiske
begreber med de nye institutioner. Kun få steder lyk-
kedes det modernisterne at trænge igennem, og da
kun med udenlandsk hjælp, som det var tilfældet i
Tyrkiet. Philippe Provençal gennemgår en række af de
centrale reformtænkeres ideer om moderniteten,
ideer som på en måde bliver et spejl af de europæiske
ideer, men set i en fremmed civilisations kontekst.

I slutningen af 1800-tallet satte forskellige former
for sociallovgivning ind i et Europa, hvor indvandrin-
gen til byerne, afhængigheden af markedet og anony-
miteten havde skabt en situation, hvor den sociale
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forsorg i forbindelse med sygdom og alderdom stille-
de sig på en ny måde. Med udgangspunkt i den tyske
sociallovgivning, ofte kaldt for Bismarcks (1815-1898)
arbejderforsikringslove, beskriver Palle Bruus den
danske sociallovgivnings opkomst og udvikling fra
cirka 1890 og frem til Socialreformen i 1933. Palle
Bruus ser de tyske og de danske lovinitiativer i lyset af
de forsørgelsesproblemer, som et moderne produkti-
onssamfund kaster af sig, når arbejdskraften bliver
ramt af sygdom, arbejdsløshed, invaliditet, alderdom
osv. I slutningen af 1800-tallet var Danmark og Tysk-
land langt inde i en moderniseringsproces, men
erhvervsstrukturelt meget forskelligt. Tyskland var i
en rivende industrikapitalistisk udvikling og Dan-
mark i en agrarkapitalistisk, og i Danmark begyndte
en industrisektor at vokse frem – til dels i samspil med
landbrugssektoren. Den forskellige erhvervsstruktur
afspejledes ifølge Palle Bruus i tilrettelæggelsen af
sociallovgivningen. De tyske og danske socialpolitiske
modeller er ofte blevet set som ”forbilleder” for de
efterfølgende socialpolitiske systemer, der udvikler sig
på kontinentet henholdsvis i Norden.

En vigtig del af historien om medicinens revoluti-
on var udviklingen af nye instrumenter, og blandt de
apparater, som var helt centrale, var apparater, hvor-
med man kunne se ind i det levende menneske uden
at gøre skade. Begyndelsen til dette behandles af Niels
Ehlers, som følger opdagelsen af oftalmoskopet, et
instrument hvormed man kan se ind i øjet. Denne
opfindelse og analysen af oftalmoskopiens mulighe-
der skyldes tyskeren Hermann von Helmholtz (1821-
1894), en meget aktiv og bredt orienteret mediciner,
der sideløbende med udviklingen af forskellige appa-
rater også publicerede lærde artikler om fysiologi,
musik og filosofi, ud over medicinen. I 1850 forelagde
han i Berlin sin opfindelse af oftalmoskopet, hvilket
blev starten på oftalmologiens guldalder det efterføl-
gende halve århundrede, hvor en lang række fysiolo-
gisk-optiske problemer blev identificeret og vidtgåen-
de afklaret. Helmholtz står med sin ”Handbuch der
physiologischen Optik” som en førende skikkelse i
denne udvikling. I et videre perspektiv har Helmholtz’
skelnen mellem indfaldende lys til oplysning af
undersøgelsesobjektet og det tilbagekastede billed-
dannende lys, samt konstruktion af apparater, der kan
adskille disse to, ifølge Ehlers betydet, af man kan

opfatte Helmholtz som grundlægger af al endoskopi.
Tommy Dalgaard, Chris Kjeldsen, Frode Guul-Si-

monsen og Torkild Liboriussen beskriver dansk land-
brugs udvikling fra slutningen af 1800-tallet til i dag,
en udvikling som er karakteriseret ved videnskabelig-
gørelsen af produktionen og udviklingen af landbru-
get til et centralt eksporterhverv, fra familiebruget til
fødevarefabrikker på landet. Gennem en række glimt
beskrives jordbrugsteknikkens, arealanvendelsens,
avlsarbejdets og husdyrbrugets udvikling samt meka-
niseringen af mange af de forskellige funktioner, der
tidligere var håndens og dyrenes arbejde. Også den so-
ciale og politiske udvikling fremstilles i form af
andelsbevægelsens, den landøkonomiske forsøgsvirk-
somheds, konsulenttjenestens samt landmandsud-
dannelsens historier. Dette er faktorer og institutio-
ner, der har været og fortsat vil være væsentlige driv-
kræfter for at opretholde et bæredygtigt landbrug. De
fire forfattere forholder sig også til den seneste tid, den
sen-moderne, hvor vor tids forbrugere kræver sunde
og billige fødevarer, som er produceret under miljø-
venlige forhold og under hensyntagen til dyrevelfærd
samt under fastholdelse af landskabsmæssige værdier,
og hvor landbruget er fanget mellem rollen som
naturforvalter med en miljøvenlig produktion og en
trussel mod miljøet på grund af effekterne af vækst,
rationalisering og specialisering, og ikke mindst kon-
kurrencen på verdensmarkedet og kravet om billige
fødevarer. Den kolde, rationelle og rent funktionelle
produktion uden unødige omkostninger og derved
med forudsætningerne for at stå konkurrencemæssigt
stærkt på verdensmarkedet står her over for en salg-
barhed, der er styret af æstetiske og etiske overvejelser
og krav, fænomener der ligger uden for såvel marke-
dets som produktionens modernistiske egenlogik.

Moderniteten mødte modstand fra mange sider og
naturligvis også fra aristokratiet, der som klasse var
blevet affortryllet og formelt set stillet lige med alle
andre borgere. Med gennemførelsen af junigrundlo-
ven i 1849 og en række senere love følte den danske
landadel sig således voldsomt trængt af det borgerlige
demokrati, der havde frataget dem alle privilegier.
Jesper Laursen viser, hvordan adelen politisk og øko-
nomisk dog alligevel fik et pusterum frem mod år-
hundredskiftet, da skiftende godsejerregeringer sad på
magten, og samtidig de største herregårde fik store
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kapitaltilførsler ved salget af fæstegodset. Dette salg
blev af adelen oplevet som yderligere en svækkelse af
standen, og med udsigten til at denne svækkelse ville
fortsætte, tyede især den højere landadel til et over-
dådigt og demonstrativt luksusforbrug for herigen-
nem at fremstå som et eksklusivt aristokratisk mod-
stykke til det snusfornuftige borgerskab. Der skulle
skabes forskel, og dette kom til udtryk i store og dyre
festligheder i palæer i København og på herregårdene.
På herregårdene kom denne ødselhed også til udtryk i
store jagtforanstaltninger, hvor ikke bare jagtgrundla-
get krævede mange ansatte og store omkostninger til
opfostring af dyr, men hvor også store naturområder
blev inddraget og dermed unddraget kommerciel
produktion. Dette demonstrative luksusforbrug blev
dog kun på lånt tid, og Jesper Laursen viser, hvordan
det politiske systemskifte i 1901, grundlovsændringen i
1915, lensafløsningsloven i 1919 samt ikke mindst op-
løsningstendenser på de indre linjer betød, at den
gamle adelskultur stod for fald.

Også på rettens område trængte den nye tids tænk-
ning sig på. Dette behandler Jens Evald i form af en
beskrivelse af den kamp i dansk retsvidenskab mellem
traditionen og modernismen, som tog sit udgangs-
punkt i juraprofessor, Frederik Vinding Kruses (1880-
1963) afvisning af Alf Ross’ (1899-1979) disputats i
1926. Mens Vinding Kruse så det som en af retsviden-
skabens fornemste opgaver at fortælle domstolene,
hvordan de skulle dømme, hævdede Ross, at retsvi-
denskabens eneste opgave var at beskrive, hvordan
domstolene dømte. En modernistisk jura kunne jo
netop ikke udlede en moralsk baseret retfærdighed.
Kampen mellem en normativ og deskriptiv retsviden-
skab tog sin begyndelse, og Jens Evald viser, hvorledes
det moderne gennembrud i retsvidenskaben kan
anskues med fejden mellem Vinding Kruse og Ross
som centrum og med berømte deltagere fra ind- og
udland på sidelinjen. Resultatet af denne kamp blev, at
Ross’ modernistiske retsopfattelse først trængte igen-
nem, da Vinding Kruse i 1950 gik på pension, og på det
tidspunkt var den allerede ved at blive overhalet
indenom af andre teorier som hermeneutikken og
pragmatismen, så en modernistisk retspleje forblev et
kort kapitel i dansk jura og retsvæsen.

Der er ifølge Michael Böss historikere, der hævder,
at nationalstaten og nationalismen er moderne fæno-

mener, mens andre ser moderniseringen som en kon-
sekvens af udbredelsen af national bevidsthed, først i
1500-tallets England og så i de følgende århundreder i
resten af Europa. Böss viser i forhold hertil og med
Irlands statshistorie siden middelalderen som eksem-
pel, at sandheden snarere ligger midtimellem: Den
europæiske nationalstat og nationalismen har både
moderne og før-moderne træk. Som politisk ideologi
og bevægelse repræsenterede 1800- og 1900-tallets
nationalisme ganske vist et helt nyt nationsbegreb
skabt af oplysningen – nemlig som et suverænt poli-
tisk fællesskab af frie og lige borgere – men den forud-
satte eksistensen af et historisk folk. Derfor blev den
både en kilde til samling, splittelse og dannelse af sta-
ter. Generelt kan man udlede, at enhver stat har
grundlæggende træk til fælles med andre stater, samti-
dig med at den har sin egen, historisk betingede iden-
titet. Dette danner så ramme om Böss’ gennemgang af
Irlands historie, hvor de forskellige elementers frem-
vækst påvises i et kompliceret samspil mellem interne,
internaliserede eksterne og eksterne kræfter i form af
invasioner, bosættelser og konflikter med besættelses-
magter fra vikingerne til englænderne.

Der er også en mere global historie, som drejer sig
om hele klodens bæredygtighed. Jes Fenger tager
udgangspunkt i, at verdens befolkning er vokset fra
under 2 milliarder til over 6 i løbet af det 20. århun-
drede og med udsigt til at nå 10 milliarder i løbet af det
21. I forbindelse med en stigende industrialisering har
det givet en drastisk vækst i luftforureningen. I begyn-
delsen var den et her og nu fænomen i det væsentlige
begrænset til byområder, men efter 2. Verdenskrig
bredte den sig til regionale områder og skadevirknin-
ger med en tidshorisont på årtier. I den industrialise-
rede verden er disse problemer ved at blive løst, men
de er stadig væsentlige og voksende i udviklingslande-
ne. Nu er problemerne, som Jes Fenger viser, ved at
vokse til global målestok med klimaændringer, der
primært skyldes udsendelsen af kuldioxid ved af-
brænding af fossile brændsler. Indtil nu har hovedan-
svaret været industrilandenes, men stigende befolk-
ningstal og levestandard i udviklingslandene er ved at
ændre billedet. Endnu er nogle virkninger kun sand-
synliggjort ved modelberegninger, og enkelte forskere
har også udtrykt skepsis, men hovedparten af den
videnskabelige verden ser denne klimaændring som
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følge af forureningen med fossile brændstoffer som
menneskehedens hidtil største udfordring.

Med modernitetens affortryllelse af den menne-
skelige eksistens måtte kunsten komme på banen på
en helt anden måde end i romantikken, hvor den jo
havde skabt indsigter i den ånd, der sammenfattede
naturens helhed og de enkelte folks specificitet. Kun-
sten var nu ikke længere uproblematisk en forlængelse
af videnskaben, men blev et sted for refleksioner over
betingelserne for den menneskelige eksistens’ menne-
skelighed i et koldt, funktionelt, modernistisk univers.
Det var i kunsten, at moderniteten kunne reflekteres
og bydes trods, det var her, ideer og indsigter af intui-
tiv art kunne sætte modernitetens konsekvenser i per-
spektiv, så en frigørelse fra rationalitetens rene domi-
nans kunne formuleres og moderniteten således ud-
fordres. Kunsten blev på en måde det menneskelige
korrektiv til naturlovenes kolde despoti, det sted hvor
åndelighed, æstetik og etik kunne udfolde sig, af-
prøves og udæske moderniteten. Et centralt middel
for dette var romanen.

Med analysen af nogle centrale romaner og roma-
nens stilling som mål tager Mads Rosendahl Thomsen
udgangspunkt i det særkende ved moderniteten, at
ideen om en menneskelig natur opgives, og at ideer
om, at mennesket kan udvikle sig kollektivt gennem
en åndelig og social forandring, trives. Ideen om det
nye menneske blev derfor til en politisk vision, ofte
med katastrofale resultater, men også til en fascination
hos forfattere, der så en forandring i menneskets og
samfundets karakter i samspil med udviklingen af
romankunsten. Senere er ideen om forandring blevet
udfordret af den horisont, som bioteknologien har
skabt. Hvor man i romantikken kunne forestille sig
Frankensteins monster som en fantasifuld skabning,
så er den horisont, som bioteknologien har åbnet, en
udfordring til modernitetens projekt. I sin belysning
af romanens forhold hertil tager Mads Rosendahl
Thomsen udgangspunkt i Francis Fukuyamas bog om
vor post-humane fremtid og hans idé om historiens
slutning med de liberale demokratiers triumf. Her-
efter analyseres romaner fra mellemkrigstiden af Vir-
ginia Woolf (1882-1941) og Louis-Ferdinand Céline
(1894-1961), romaner hvor forfatterne overvejer, hvad
mennesket er, og hvordan det har forandret sig. Efter
en diskussion af romanens formforandring i forhold

til ideen om et epokalt skifte afslutter Mads Rosendahl
Thomsen med nogle betragtninger, der diskuterer, om
romanens manglende udvikling siden højmodernis-
men er et tegn på, at vi stadig befinder os i modernite-
ten.

I sit bidrag beskriver Jørn Erslev Andersen en
række forandringer, som kulturhistorisk bliver etable-
ret relativt samtidigt, men på forskellige måder inden
for og på tværs af så forskellige domæner som filosofi,
videnskab, kunst, teknologi (film) og kulturkritik i
tiden omkring 1900. Dette er forandringer, som både
er en kulmination på det 19. århundredes etablering af
et videnskabeligt og biologisk menneskesyn og en
åbning af efterfølgende videnskabelige, filosofiske og
kunstneriske processer i det 20. århundredes europæ-
iske kultur. Centrale emner er ændringer i forståelser
af krop (biologi), jeg, tid, rum og perceptionsformer.
Som afslutning sætter Jørn Erslev Andersen spørgs-
målstegn ved karakteren og rækkevidden af forskellige
former for modernitetsforståelser – epokale og kon-
ceptuelle – i beskrivelsen af sådanne kulturelle foran-
dringsprocesser. Betegnelsen ’modernitet’ dækker bå-
de de sekulariserende og naturaliserende forandringer
i forståelsen af en lang række forhold, samtidig med at
det dækker den epoke, hvor disse forandringer skete.
Og om dette så skete med Immanuel Kants (1724-
1804) oplysningsfilosofi, med Charles Baudelaires
(1821-1867) Syndens blomster eller med andre markan-
te begivenheder i det 19. århundrede, og om dette fal-
der sammen med brud i videnskaben, får stå hen, og
Jørn Erslev Andersen slutter med at henvise til Ludwig
Boltzmann (1844-1906), der kaldte sin samtid for
”åndelig migræne” med henvisning til skiftet fra
romantikkens ånd til den kolde biologi. Og måske er
modernitet netop denne migræne mellem affortryl-
lelsen og det menneskelige behov for etik, æstetik og
en mening med tilværelsen.

Med afsæt i begreberne ’tomhed’ og ’fylde’ præ-
senterer Steen Bille en refleksion over romanens idé
inden for den litterære modernitet i Frankrig. Gennem
det tyvende århundrede blev det klart, at disse begre-
ber kendetegner både romanens formelle og eksisten-
tielle dimension. Men det hele starter med året 1857,
hvor moderniteten manifesterer sig gennem udgivel-
serne af Gustave Flauberts (1821-1880) Madame Bovary
og Baudelaires Les Fleurs du mal – Syndens blomster.
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Chokket er øjeblikkeligt, men værkerne kommer sam-
tidig til at påvirke litteraturopfattelsen og -historien i
Frankrig frem til vor tid. ’Tomheden’ og ’fylden’ i det
tyvende århundredes roman fremstiller Steen Bille i
tre dele. Den første angår absurditeten og den eksisten-
tielle roman, den anden en teoretisk baseret formalis-
me med ”le Nouveau Roman”, mens den sidste angår
OuLiPo-gruppens eksperimenter. Konklusionen på
dette vue over romangenren i Frankrig bliver, at
moderniteten har at gøre med individets tilgang til lit-
teraturen; forfatteren skriver hver bog ud fra nye prin-
cipper, og parallelt må læseren – fra bog til bog – finde
sin vej mellem litteraturen og verden. Med andre ord
er det, som den franske modernitetserfaring kan bi-
bringe os, en indsigt i litterære værdiers betydning for,
hvordan vi læser verden.

Birgitte R. Hornbek undersøger i sit bidrag forhol-
det mellem modernitet, hjemve og nostalgi. Ordet
hjemve begynder at blive almindeligt brugt omkring
slutningen af det 18. århundrede, og der er et interes-
sant sammenfald med frihedsideernes begyndende
realisering, revolutionerne, ændrede økonomiske
strukturer, opgør mod sædvane og tradition osv.
Gennem det 19. århundrede understøttes dette af den
industrielle og tekniske revolution, urbaniseringen,
udbygningen af jernbanenettet og infrastrukturen i
det hele taget. Disse processer betyder store demogra-
fiske ændringer, rejser og omflytninger – fra land til
by, fra provins til hovedstad, fra land til land og fra
kontinent til kontinent – dermed adskillelser og der-
med en ny måde at forholde sig til hjemlandet eller
barndommens land på. Fortiden bliver fremmed.
Nostalgien anskues på godt og ondt som opsamlings-
kar for denne diskontinuitet. Med en række uden-
landske og danske litterære teksteksempler sammen-
holdt med nogle klassiske og med reference til nostal-
gibegrebets historie diskuterer Birgitte R. Hornbek
den negative betydning, nostalgien får i det 20. århun-
drede efter først at være reduceret til sentimentalitet.
Ikke mindst den nazistiske politisering af nationalsta-
ten og heimat-dyrkelsen har med rette øget nostalgik-
ritikken. Omvendt afsøger Birgitte R. Hornbek samti-
dig nostalgi- og hjemveerfaringens modernistiske
indhold: erfaringen af tvangsmæssig mobilitet, ople-
velsen af hjemløshed og uindfriede løfter om frihed.

Moderniteten kan beskrives på to forskellige må-
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der: ’indefra’ som det den er, eller ’udefra’ via dens
modsætning, det den ikke er. ’Indefra’ findes der i lit-
teraturen talrige fremstillinger af, hvordan moderni-
teten fortrænger det menneskelige, skaber fremmed-
gørelse og lignende. Der findes imidlertid også en
anden måde at forholde sig til moderniteten på, hvor
man i stedet for at beskrive den direkte søger alternati-
ver. Birgit Eriksson tager udgangspunkt i tre af Bruce
Chatwins (1940-1989) romaner, Det sorte bjerg, Drøm-
mespor og Utz, og viser i analysen af disse, hvordan
man ved at søge væk – til traditionens og barndom-
mens uskyld, til en primitiv, nomadisk kultur i Au-
stralien eller til fortiden i form af det 18. århundrede –
alligevel ikke undslipper moderniteten. Men Birgit
Eriksson viser også, hvordan romanerne i forsøget på
at undslippe moderniteten indirekte giver os andre
billeder af den end de billeder, der opstår ved en be-
skrivelse af moderniteten indefra.

Skønt Bibelen har mistet sin autoritet som hellig-
tekst for mange af modernitetens forfattere, spiller de
bibelske fortællinger som dybt rodfæstet kulturgods
stadig en betydelig rolle i deres digtning. David Bugge
indleder med at give et overblik over de forskellige
måder, hvorpå digtere har forvaltet den bibelske arv i
det sidste par hundrede år, idet han opstiller en
bibelsk-litterær typologi over de forskellige grader af
transformation, den digteriske reception af et bibelsk
motiv indebærer. Denne typologi udfolder sig fra
’gendigtning’ og ’videredigtning’ til ’omdigtning’ og
’moddigtning’ for at slutte med ’metadigtning’. På
denne baggrund fokuserer artiklens anden hoveddel
på en enkelt bibelsk tekst: fortællingen om Kain og
Abel. Her appliceres typologiens kategorier på en ræk-
ke danske og udenlandske forfatteres anvendelse af
myten om det første brodermord. I den forbindelse
vises det, hvordan modernitetens reception af Kain-
skikkelsen veksler mellem en mere traditionel for-
dømmelse, en resignerende medfølelse og en uorto-
doks heroisering. Et spørgsmål bliver derfor, om Kain
afspejler mennesket med ansvar og valg, eller om hans
skæbne var forudbestemt og dermed uundvigelig –
med et moderne udtryk, systembestemt. Blandt de
behandlede forfattere er David Maine, Frederik Palu-
dan-Müller (1809-1876), Ernst Jünger (1895-1998),
Edith Sitwell (1887-1964), Morti Vizki (1963-2004),
lord Byron (1788-1824), Charles Baudelaire, John

Steinbeck (1902-1968), Franz Kafka (1883-1924) og
Martin A. Hansen (1909-1955).

Carsten Bach-Nielsen beskriver kunstneren, A.C.
Laier (1883-1969), der i dag regnes for en af 1930’ernes
og den danske modernismes fremmeste billedhugge-
re. Han var sognepræst i Hjallerup og blev lokalt
kendt for sit skarpe forkyndelsessprog, der havde sin
rod i Indre Mission og den nye Tidehvervsbevægelses
eksistentielle og ekspressionistiske krav om, at evan-
geliet skal forarge. Han skabte i sin have et par mar-
kante skulpturer: et krucifiks og en Judas, hvis tarme
udgjordes af dyretarme fra et slagteri. Desuden lavede
han skulpturer af samtidens diktatorer og andre inde-
havere af jordisk magt. Biskoppen i Aalborg havde
held til sammen med kirkeministeren at afskedige
Laier på baggrund af ulydighed. Dog var det skulptu-
rerne, der var den væsentligste anstødssten mod den
offentlige moral. Laier opnåede at få plakaten til sin
udstilling på Den Frie Udstilling i 1938 forbudt, da den
truede den forsigtige danske kurs over for det nazisti-
ske Tyskland. I samtiden fandt Laier kun forståelse hos
Kaj Munk (1898-1944), men efter 2. Verdenskrig om-
vurderedes hans værker, der nu står som ikoner i
moderne dansk skulptur og kirkekunst.

I den tidlige modernitet var der ofte tale om iøjne-
faldende modsætningsforhold til traditionen – ikke
mindst i henseende til den religiøse overlevering i kir-
kelig fortolkning. Det var eksempelvis, som Hans
Jørgen Frederiksen viser, tilfældet, når en emancipe-
ret, autonom kunst konfronteredes med kristen for-
kyndelse af vedtagne trossandheder, og ligeså når
kunstneriske tendenser til abstraktion, ja ligefrem til
helt nonfigurative udtryk, blev sammenholdt med en
mange hundrede år gammel kristen forkærlighed for
ikoniske billeder, der i deres ikonografi og formsprog
udtrykker og formidler troen på Guds menneskevor-
delse og dermed i en vis forstand overbevisningen om,
at Ordet er blevet Billede.

I artiklen eksemplificerer og kommenterer Hans
Jørgen Frederiksen en række forskellige kunstneriske
holdninger til en religiøs kunsts potentialer og be-
grænsninger. Hovedvægten er på den sene moder-
nitet, der måske i langt højere grad end den tidlige
blandt andet er karakteriseret ved, at den med ud-
gangspunkt i en selvsikker overbevisning om, at den i
pragmatisk forstand har fat i den lange ende, af egen
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drift levner plads til de store etiske og religiøse spørgs-
mål.

Ane Hejlskov Larsen viser, at den ungarske billed-
kunstner, designer og kunstteoretiker Gyorgy Kepes
(1906-2001), der emigrerede til USA i 1937, spillede en
væsentlig rolle for det amerikanske kunstmiljø i
1960’erne. Hans betydning vurderes først og fremmest
i kraft af hans ideer, der blev udfoldet i blandt andet
Vision and Value-serien – en udgivelse på syv bøger fra
årene 1965 til 1972. Ane Hejlskov Larsen lægger særligt
vægt på Kepes’ optagethed af visuelle korrespondan-
cer mellem naturens fænomener og kunstens frem-
bringelser i form af et strukturbegreb, der indbefatter
symmetri, balance, proportioner. Afslutningsvis dis-
kuteres det kort, hvorvidt Kepes’ projekt skal betragtes
som et tidsbundet intermezzo på den amerikanske
kunstscene i 1960’erne, eller om det rækker ud over
hans tid.

Redaktionen vil også i forbindelse med denne bog
takke rektor Lauritz Holm-Nielsen og dekan Carsten
Riis for tilsagn om, at Aarhus 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 ind-
hold.
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