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Jcns Hougaard: Ludvig Holberg. Tke 
Playwright und Iiis Age up to 1730, 0- 
dense 1993 (Odensc University Press). 

Hensigten med Jens Hougaards studie 
af Holberg, Ludvig Holberg. Tlze Plny- 
ivright anri Iiis Age up to 1730, er »at 
skabe stqlrre interesse for Ludvig Hol- 
berps arbejde uden for Daninark«. Dettc 
er et vzidigt mil ,  for selv «in iorskerc 
nu i nogen tid har anerkendt Holberg 
soin det skandinaviske dramas grund- 
lzgger og fader, vzrdszttes hans skue- 
spil og inailge andre vzrker i stor ud- 
striekiiing ikkc af det internatioi~ale pub- 
likum, eller de er endda ukendte for dct. 
Holbcrg deler skzhne med inangc af si- 
ne lands~nznd, der ganske soin dramati- 
keren sclv p i  en eller ai~dcn inide opfat- 
tes som virkci-ide inden for en inindre 
betydningsfuld kultur. Nationale kultu- 
rcr cr alt andet end lige borgere i den 
internationale sfzrc .  Sadanne kiilturer 
rangeres ikke udelukkeildc p i  basis af 
velovervejede bcstcminelser af dcres 
vxrdi, men tvzitiinod soin et resultat af 
vaner og uovervejede fordonlme. Hol- 
bergs arbejdc blev produccrct inden for 
d~bbcl tmonarkiet~ der forenede Norge 
og Danmark, men hans vzerkcr er  nu en 
del af den lille nationalstat Danmarks 
kulturellc arv. At vzre rodfzstet i en lil- 
IC nation er h@ sandsynligt lig ined at 

blive klassilicerd soin eil inindre forlat- 
ter, og det er derfor ikke ovcrraskende, 

at Holbergs bidrag i h@j grad er giet 
ubemzrket hen udenlands. 

Nationcr kan opfattes som s m i  af 
mange forskellige irsager. Et uszdvan- 
ligt interessant og indfiydelscsrigt studie 
af s ini  nationer er Miroslav Hrochs So- 
cial Preconditions of National Revival 
in Eiirope. A Comparative Analysis cif 

the Sociul Cornposition of Patriotic 
Groiips umong the Smaller European 
Nutions,' der defiilercr cn nation som 
lille, hvis den var underkastet »cn her- 
skende nation i en s2 lang periode, at 
underkastelsens relation antog strukturel 
karakter« (p. 9). Ifyilge deilile definition 
kvalificerer Norge og Ukraine sig soin 
sin; nationer, inens Danmark ikke gflr. 
Selv oin Hroch utvivlsoint har ret i at 
tillzgge fravzret al' en indenlandsk her- 
skcndc klasse szrlig betydning, s i  over- 
ser hans redegfli'else afgflrcndc aspekter, 
soin har at gorc ined st@rrelscn ;ir et 
lands territoriuin og befolkning. Antallet 
af individer, dcr er  i stand til at tale og 
I'orsta ct givent sprog f@rer direkte til 
spflrgsinilet oin offentligheden, og det 
er fravzret eller den begrznsede karak- 
ter af en bcstcint offentlighcd, der bidra- 
ger til klassificeringen af mange kultu- 
rcllc produkter som mindrc betydnings- 
fuldt og derined uvzrdige at studere. 

Hougaard er helt klart stzrkt interes- 
seret i det problem oin ancrkendelse, 
som borgere i s m i  nationer star over 

for, for hans fors@g p i  at skabc et inter- 
nationalt publikum til Holbergs skuespil 
og andre arbejdcr afslflrer en genuin 
strategisk indsigt. Mere specifikt vzlgcr 
Hougaard »at prxsentere skucspillene 
inden for en brcd dansk og europicisk 
kontckste. Dennc strategi er specielt cf- 
fektiv, fordi den forbinder Holberg ined 

fori'attere, ideer og bcvregelscr dcr alle- 
rede er acccpteret af et udcnlandsk pub- 
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