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Jeg blev meget forundret for nu ikke at sige nærmest forarget, da 
det statslige kunstmuseum Den Hirschsprungske Samling, der 
burde have en identitet som en kunstsamling på højeste niveau, 
i december 2020 erhvervede Ber tha Wegmanns maleri af en ung 
pige fra 1885 med Marie Triepcke, senere Krøyer, som model for 
i alt godt fire millioner – hvis ikke alene så hovedsagelig – dan-
ske fondskroner. Tilsvarende undrede jeg mig tilbage i 2018 over, 
hvordan en gigantisk skulptur til minde om en angiveligt kriminel 
kvinde, der havde været med til at lede et voldeligt oprør, blev 
mødt med almindelig – også statslig – applaus: det ene værk var 
plat appellerende, det andet docerende og fordomsfuldt i hele sin 
tilgang til sit emne og det tiltænkte publikum. Jeg kom først på 
en sammenhæng, da jeg havde besluttet at orientere mig lidt om 
baggrunden for Wegmanns maleri og skimmede en lille bog om 
Marie Krøyer, der indeholdt en interessant passage fra hendes erin-
dringer:

Jeg havde siddet Model for Bertha Wegmann til et stort Portræt, 
der blev malet i Tivolis Have nede ved Voldgraven, dengang 
hørte dette slet ikke med til det offentlig tilgængelige Tivoli, 
men var en idyllisk Plads med høje Siv, Aakander og Vildænder, 
hvor kun særligt benaaede fik Lov at komme.1

Det var glæden ved at være særligt benådet, at være privilegeret, 
at være og eje noget særligt, der sammenbandt Bertha Wegmanns 
billede og monumentet for Queen Mary ved Vestindisk Pakhus. 
Det stod klart, at maleriet blev købt og monumentets 1:1-model 
blev finansieret af velvillige skattebegunstigede fonde i et kulturelt 
miljø, hvor det at være kvinde eller såkaldt sort, og i begge tilfælde 
ofre, aktuelt gør én særligt privilegeret.

Dertil kom, at både museets køb og omstændighederne bag 
monumentet på forskellig måde signalerede identitetsproblemer. 
Det måtte undersøges nærmere, og snart tegnede der sig et billede 
af selve udgangspunktet og grundlaget for de særligt privilegerede 
riges ret i tidens kunstkultur. Specielt de af de store fonde, der har 
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skabt deres oprindelige formuer og nogle af dem også deres lø-
bende indtægter i dag på afhængighed – af tobak, alkohol, sukker 
og medicin. Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Det Obelske 
Familiefond, Augustinus Fonden og Novo Nordisk Fonden, alle-
sammen fonde i øvrigt, der har støttet min forskning, og allesam-
men lever de og har de levet af, at folk er slaver af deres produkter, 
uden at nogen, inklusive mig selv, for alvor har skænket det en 
tanke. Ganske uskrømtet kan fondene legitimere deres forretning 
med velgørenhed finansieret af en skattefrihed, der i princippet er 
doneret af de samme afhængige skatteydere og afgiftsbetalere.

Jeg har naturligvis overvejet, om jeg skulle skrive denne bog, 
for hvor mange broer brænder den ikke? Og der er min hustru, 
der er kollega og underordnet til flere af dem, der står for skud her, 
og hun står selv tæt på skudlinjen. Hun har intet ansvar for denne 
bog, vi har ikke diskuteret dens indhold, hun har ikke læst den.

Bogen er blevet til af nysgerrighed for at blotlægge mening, 
motiver og sammenhænge, hvilket jeg har en hel del erfaring i, og 
den er skrevet for at fortælle om det, jeg fandt: om problemati-
ske forhold i kunstkulturen og berigelseskulturen, på museerne og 
blandt kunstnere og forskere i dag; om personer og institutioner, 
der handler mere eller mindre fagligt eller moralsk angribeligt eller 
begge dele. På den måde er den vel en debatbog, men jeg ser den 
snarere som en opfordring til at tænke sig om og lukke af for det 
løgnagtige og forvrøvlede og enhver form for slaveagtig adfærd i 
et trykket miljø, hvor man kan blive straffet for at sige og gøre det 
rigtige. Derfor også denne bogs efterord med forslag til handling.

Og skal man nu kaste med sten, når man selv bor i et glashus? 
Er eller var man bedre selv? Nej, jeg er ikke ren. Jeg bilder mig 
ikke ind, at jeg er ufejlbarlig, men alt andet lige er emnet her altså 
ikke mig.

Emnet er alvorligt, og bogen er alvorligt ment, selvfølgelig. Jeg 
håber ikke, at den er kedelig, i hvert fald har jeg tilstræbt et vist un-
derholdende element, hvor det passer sig. Jeg argumenterer, men 
håner ingen, i hvert fald ikke sådan direkte. Alt, hvad jeg har lagt 
ind af personligt biografisk, er sandt, men det biografiskes tilste-
deværelse er ikke entydigt biografisk ment. Det skulle gerne blive 
gouteret, at det ikke er trukket frem, fordi mit liv eller min biogra-
fi i sig selv har nogen offentlig interesse, men fordi det fremlagte 
nok har en mening i sammenhængen.

Udgivelsen er sikret økonomisk uden fondsstøtte. Lene Adler 
Petersen og Bjørn Nørgaard, Anne Haaning, Lilibeth Cuenca Ras-
mussen, Karl Larsens og Axel Saltos arvinger og Per Kirkeby Esta-
te samt fotograferne og institutionerne nævnt i kolofonen takkes 
hjerteligt for tilladelser til afbildning uden afgift.

Lennart Gottlieb, juli 2021.
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Indgang og simple definitioner



1. Opstilling i hjemmet. Farvefotografi taget ca. 1926 af 
forfatterens oldefar, Thor Oldenburg.
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1.  
Erklæring og bekendelse:  

Rødder og gener

Stilleben
Min svenske oldefar fotograferede. Omkring 1926 tog han tre 
strengt komponerede farvefotografier, som hver for sig indkapsle-
de hans nære idealer og stod som bekræftelser på, at det var lykke-
des ham at realisere dem: et af min farmor og farfar i den svenske 
natur (ill. 2), formodentlig taget omkring deres giftermål i 1926 
(kærligheden og slægtens fortsættelse), et af et dækket tebord (ill. 
3) (hjemmet og det lykkelige familieliv) og en opstilling med en 
overfyldt frugtskål (ill. 1) (skønheden og forsørgelsespligten).

Tilsammen beskrev de med deres afdæmpede, kunstnerisk 
komponerede motiver en harmonisk tilstand af rigdom og ro, en 
tidsbunden øvre middelklasse-borgerlighed naturligvis, men også 
en idealiseret livsfylde, som stadig taler hen over tiden til de fleste 
af os, selv om vi ved, at det er en idealisering, og at rigdom og 
ro ét sted muligvis koster det modsatte et andet sted. Udbyttet 
og lykken er ikke ligeligt fordelt. Nogle er særligt privilegere-
de. Sådan er det. Spørgsmålet er imidlertid, med hvilken ret de 
privilegerede er benådede, og hvordan de forvalter den tildelte 
prosaiske nåde.

Hvad bogen handler om
Denne bog handler dybest set om konsekvenserne af aktuelle til-
tag, der befordrer en underminering af tanken om det kunstneri-
ske og de frie kunstneriske institutioner. Sådan fremtræder pro-
blemstillingerne ikke umiddelbart, men sådan er det.

Det er en fortælling om kunst og særbehandling, om historie-
løshed og fortrængning og om populisme og magtbegær blandt 
kunstnere og på statslige og statsanerkendte museer – og om fon-
dene, der støtter tiltagene.

Med særligt fokus dels på Bertha Wegmann og hendes maleri 
En ung pige fra 1885, der i december 2020 opnåede den højeste auk-
tionspris nogensinde for et værk af en kvindelig dansk kunstner, 
og dels på den nye reflektionskunst, der tematiserer dansk koloni-
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historie og racisme, foretager jeg en sammenhængende kritik af 
magtfulde tendenser i den danske kunstinstitution.

Bogen kritiserer en tilgang til kunsten, der ser bort fra det 
kunstneriske og fordrejer historien og virkeligheden i dag, og en 
fordomstynget, nostalgisk, antikolonialistisk og antiracistisk agen-
da, der iført analytiske skyklapper hverken vil eller kan forholde 
sig til den danske histories klassekampe og undertrykte.

Som såkaldt “hvid” mand, der er til kvinder både åndeligt og 
fysisk, burde jeg holde min kæft. I hvert fald har jeg ingen ret til at 
udtale mig om ting, jeg bare ved noget om, vil nogen mene. Men 
jeg nægter at gå med i flagellanttoget af angrende, arvesyndstyn-
gede “hvide” mænd, der vil undskylde fortidens synder begået af 
“hvide” mænd, som om de kan undskyldes, og jeg nægter at an-
erkende folk med særlige gener og særlige kønslige tilbøjeligheder 
og identiteters ret til at diskriminere og tale ned til folk, der ikke 
kan levere interessante gener og identiteter.

Denne bog går direkte op mod nogle af tidens rigtige meninger 
i de woke dele af akademia og mod de privilegeredes ret og magt, 
selv om reaktionen og konsekvensen sjældent er modargumenter 
og diskussion, men karaktermord og chikane. Jeg ved det, så i rela-
tion til denne bogs indhold erklærer jeg:

Mænd bør ikke have bedre muligheder end kvinder for at ud-
folde sig og blive husket som kunstnere, ligesom kvinder ikke bør 
have bedre muligheder end mænd for at udfolde sig og blive hu-
sket som kunstnere.

Bogen handler ikke om og påstår ikke, at et kunstværk er dår-
ligt, fordi det er produceret af eller viser en kvinde eller en person 
med en hvilken som helst kønsidentitet. Et kunstværk er imidler-
tid heller ikke nødvendigvis godt eller bedre eller særlig interes-
sant, fordi det er fremstillet af eller fremstiller en lignende person.

Den danske slavehistorie er en skændsel. Der er intet forsvar 
for den europæiske handelskapitalismes udnyttelse af afrikanere. 
Det er uhyre vigtigt at huske den danske kolonihistorie, ligesom 
racisme og undertrykkelse i det hele taget må modarbejdes. Dis-
krimination er forkert, men udøves ikke kun af flertal over for 
mindretal. Racetænkning fører ikke til noget godt, heller ikke hos 
folk, der identificerer sig som mindretal.

 Jeg er modstander af abstrakte, idealistiske tilgange til det men-
neskelige og det sociale. Sporene skræmmer. Det er ikke tilfældigt, 
at jeg skrev om Karl Poppers teori om videnskab og videnskabe-
lighed i videnskabsteori på universitetet i 1975 og ikke om et eller 
andet klassisk filosofisk eller marxistisk emne.

Hvis man vil påstå, at denne bog ikke udtrykker ovenstående, 
har man ikke læst den eller forstået den ret.
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Min genese som kunstkender og dogmekritiker
Først afklaringen: mine rødder og gener. Desværre er de virkelig 
uspændende, mærkeligt identitetsløse og noget rod.

På min fars side nedstammer jeg fra en tysker, der omkring 1720 
i 20-årsalderen kom til Danmark fra det østlige Sachsen, nærmere 
bestemt fra den triste by Bautzen, der i DDR-tiden var kendt for 
at huse hele to statsfængsler. Friedrich Gottlieb Nicolai, den sak-
siske hurtigt assimilerede indvandrer og senere apoteker i Kalund-
borg blev stamfader til et stort antal Gottlieber i Danmark.

Måske er der nogen, der har hørt om det sorbisk/vendiske vest-
slaviske mindretal bl.a. i Bautzen. Det ville selvfølgelig være fint 
med mindretalsgener; men de er der næppe. Slægten er ført tilba-
ge i Bautzen til Friedrich Gottlieb Nicolais oldefar, der var bager, 
bedstefaderen var kejserlig notarius publicus, og faderen guld-
smed, vejer og rådmand. Der var ikke noget sorbisk eller mindretal 
over hverken deres navne eller stillinger.2

På min mors side er familien kun ført tilbage til midten af 
1800-tallet til en gårdejer, der handlede med heste og kreaturer, 
og til hans familie med medlemmer i Storenor, Langballe og andre 
landsbyer mellem Horsens og Aarhus, men det kan for så vidt være 
lige meget, for danske bønder tæller ikke.

Min farmor var til gengæld svensk, født Oldenburg i Stockholm 
i 1904. Og det er måske lidt bedre, selv om den slægt også stam-
mer fra Tyskland, for ifølge den daværende direktør for MoMA i 
New York, Richard Oldenburg, bror til Claes Oldenburg, kunst-
neren, var vi i familie, fortalte han under et møde i begyndelsen 
af 90’erne, for der var kun en Oldenburg-slægt i Sverige, hævdede 
han.

Alligevel er det så som så med de svenske rødder, selv om der 
fulgte nogle kreative gener med fra min farmor, der mødte min 
farfar, da hun gik til sangundervisning, og han var i handelspraktik 
i Dresden. Min svenske oldefar dyrkede som sagt det komponerede 
fotografi, der allerede fra slutningen af 1800-tallet var med til at 
gøre maleri i den stil og ånd, han kopierede, kunstnerisk overflø-
digt, som f.eks. en stor del af Bertha Wegmanns (ill. 2-6). Det sven-
ske hos min farmor stak dog ikke meget dybere end saffransbullar, 
dopp i grytan og Nu är det jul igen, for bortset fra mine oldeforældre 
og en gammel veninde og hendes mand havde min farmor ikke 
noget hjerteligt forhold til Sverige og svenskerne.

Min far, der talte svensk, havde det lidt på samme måde, især 
med svenska folkhemmets formynderi. “Socialstyrelsen vill, at du 
ska” kunne han udbryde på bredt karikeret svensk, når et eller an-
det autoritativt pålæg, han eller vi fandt tåbeligt, kom på tale.

2. Min farfar og farmor i den svenske 
natur. Farvefoto af Thor Oldenburg, 
ca. 1926.

3. Tebord hos mine oldeforældre på 
Sødermalm i Stockholm. Farvefoto 
af Thor Oldenburg, ca. 1926.




