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Forord

Moderne politiske kulturers, revolutioners og forhåbningers
historie har stået centralt i mit arbejde gennem de seneste år.
Denne bog fører det arbejde videre. Dens nærmeste forgænger
er Det røde spøgelse: Kommunismen og 1840’ernes danske politiske kultur, udgivet i 2014 af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie. Dén bog undersøgte kommunismeforskrækkelsens mangefacetterede virkninger i tiden frem til 1848-revolutionerne og den første danske grundlov. Her vil jeg derimod
med en lidt bredere kronologisk ramme tage udgangspunkt i de
utopiske projekter selv og deres mangeartede virkninger som
udtryk for historisk betingede samfundslængsler. De to bøger
kan læses hver for sig, men udgør også metodisk og tematisk
beslægtede afsøgninger af nært forbundne problemstillinger.
Som altid i udarbejdelsen af en bog er der utallige mennesker at takke for dens styrker, men kun forfatteren at klandre
for dens svagheder. Redaktører, fagfællebedømmere og mine
mange gode kolleger og studerende har ydet betydelig hjælp,
ofte uden at vide det selv. Aarhus Universitets Forskningsfond
har venligst støttet bogens udgivelse. Den største tak skylder
jeg dog Sonja, Rosa og Helene, der har givet mig alt muligt andet at tænke på undervejs. En bog, der forbinder kærligheden
og fremtiden med hinanden, må tilegnes dem.
Århus, oktober 2015
Bertel Nygaard
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• noter •
• n av n e / e m n e r e g i s t e r •
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Indledning
Samfundskærlighed ved
Atlantens kyst

En lille mand med englevinger og rejsetaske vinker til os fra
denne bogs forside. Han er på mission for kærligheden. Ikke
kun den kærlighed, der skal herske mellem ægtefæller eller i
familier. Heller ikke i første række Guds kærlighed til menneskene. Hans ærinde er de kærlighedsbånd, der skal knytte indbyggerne sammen i fremtidens gode samfund. Året er 1848, tegningen stammer fra det franske satireblad Journal pour rire og er
udført af bladets faste tegner Henri Emy. Herren på billedet er
den franske utopist Étienne Cabet.
Omkring midten af 1840’erne havde Cabet stået i spidsen for
en ret betydelig bevægelse blandt den unge, men hastigt voksende klasse af arbejdere i de større franske byer. I 1848, under
den anden franske republik og midt i den største bølge af revolutioner i det moderne Vesteuropas historie, førte han nogle
hundreder af de tilbageværende tilhængere fra det gamle, trættekære Europa til den nye verden, der skulle vokse frem på nyligt rekvirerede jordlodder i Texas. Dette skulle være kimen til
Ikarien – det samfund, hvor egoisme, klasseskel og had skulle
erstattes med fælleseje, lighed og alsidig kærlighed. Det var hans
bud på det, man dengang netop var begyndte at betegne som
kommunismen. Og dén, der betragtede satiretegningens Cabet
ved Atlantens kyst i 1848, ville se ham vinke farvel til Frankrig,
Europa, de tyngende traditioner fra fortiden og den undertrykkende nutidskapitalisme.
• indhold •
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Han smilte dog samtidig imødekommende til sine gamle
landsmænd og syntes at ønske dem et snarligt og lykkeligere
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gensyn på et nyt sted og i en ny, bedre tid. Hensigten med de
’ikariske’ kommunisters udflytning var nemlig, at foretagendet
skulle vokse og brede sig – i sidste ende til hele verden. Nok
var afrejsen til Amerika en flugt, fremprovokeret af det politiske
klima i den franske republik, hvor en hidsig antikommunistisk
kampagne marginaliserede hans holdninger og drev selveste nationalgarden til at stræbe Cabet og hans tilhængere efter livet.
”Vi kan ikke længere blive her”, stod der i bevægelsens blad Le
Populaire i maj 1848.1 Men rejsen var samtidig en pilgrimsfærd
mod håbets og mulighedernes land – placeret på det samme
kontinent, som allerede mere end 300 år tidligere havde givet
næring til renæssancehumanisten Thomas Mores begrebs- og
genredefinerende fortælling om øriget Utopia, hvor alting var så
meget bedre end i Mores eget England, fordi indbyggerne havde
afskaffet privatejendommen som roden til alle væsentlige samfundsonder.
Håbet om et Ikarien i Amerika førte lige så store skuffelser
med sig som forsøgene på at fæstne det velmente samfundsprojekt i Europa.2 Det vilde Vesten viste sig ufremkommeligt og farligt, og de texanske jordstykker var betydeligt mindre attraktive
end forventet. Der opstod strid blandt de ikariske pionergrupper. Allerede da Cabet selv i januar 1849 ankom ved færgelejet i
New Orleans, blev han mødt af vrede tilhængere. Halvdelen af
de små 500 ikariske kolonister, der havde gjort turen forinden,
beskyldte nu Cabet for bedrag og krævede deres penge tilbage.
Og det var kun begyndelsen på de stadige indbyrdes kampe og
splittelser, der kom til at hjemsøge den nu endnu mindre ikariske bevægelse. Der blev ganske vist grundlagt adskillige amerikanske minisamfund efter Cabets forskrifter, først i et forladt
mormonsamfund ved den lille by Nauvoo i staten Illinois, siden
kærlighedens samfund
d e t t e m a t e r i a l e e r o p h av s r e t s l i g t
beskyttet og må ikke videregives

• indhold •
• noter •
• n av n e / e m n e r e g i s t e r •

flere andre steder. Det sidste og mest sejlivede af disse minisamfund, ved Corning i Iowa, fungerede helt frem til 1895, mere
end et halvt århundrede efter udvandringen og næsten 40 år
efter Cabets død. Men prisen for det ikariske fællesskabs overlevelse var en sekterisk selvtilstrækkelighed og afsondring fra
omverdenen, der forhindrede ethvert tilløb til større udbredelse
af projektet og dermed berøvede hele foretagendet dets oprindelige formål. Den omgivende verden viste sig meget lidt parat
til det stort tænkte samfundseksperiment.
Alligevel påkaldte Cabets tanker og virke sig en del opmærksomhed fra omverdenen i midten af 1800-tallet. Hans kritik af
det moderne samfunds egoisme og pengemagt virkede træffende for de generationer, der oplevede disse fænomener i indtil
da uset omfang. Og hans kommunistiske bud på en anderledes
fremtid kunne synes som en virkelig mulighed, ikke kun for
hans tilhængere og andre med nye, kætterske samfundsidéer,
men også for de mange, der så hen til kommunismen med frygt
– i Danmark såvel som i Frankrig, England og de tyske stater.
Cabets fredselskende og harmonidyrkende kommunisme var
kun én blandt mange nye, fremtidsorienterede samfundsforestillinger, som trådte frem i de europæiske offentligheder omkring midten af 1800-tallet – forbløffende mange af dem med
netop den sociale kærlighed som omdrejningspunkt. De på én
gang religiøse og industribegejstrede saint-simonister fordrede
kærlighedens friere blomstring både i samfundet og i familielivet. Charles Fourier og hans tilhængere ville bygge et samfund
på anerkendelsen af de menneskelige drifters forskellighed og
derved skabe grundlag for den sande kærlighed hinsides såvel
det monogame ægteskab som markedssamfundets krav. Karl
Marx, som mere end de øvrige satte præg på eftertiden, var
skeptisk over for alt dette sværmeri, men også hans idealsamfund tog form efter romantiske forestillinger om kærlighed.
• indhold •
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Det er let at latterliggøre disse forestillinger og bevægelser
for deres fantasteri og magtesløshed. Det er også let at elske
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mange af dem for deres kuriositet eller at dæmonisere dem som
farlige anslag mod gamle traditioner og herskende samfundsordener. Men hver af disse forestillinger om samfundskærlighed
kalder på mere end det. De vidner om noget væsentligt ved historiske udviklinger i almindelighed og det moderne samfunds
historie i særdeleshed, som har betydning også for vores egen
tid, nemlig ufærdigheden.
Historien består ikke kun af fortidige begivenheder eller oprindelser til nutiden. Den rummer også et væld af menneskelige
projekter, der pegede i andre retninger: Utopiske længsler, håb
og drømme om det, der endnu ikke var – og måske endnu ikke
er i dag og muligvis aldrig bliver til virkelighed. De kan åbne
for forståelser af, at enhver historisk periode er mere end den
lukkede helhed, den ofte er blevet fremstillet som.
Dermed gør disse brudstykker af fortidige fremtidslængsler
sig også aktuelle for vores egen tid – netop i kraft af deres ubetimelighed. De kan minde os om, at heller ikke vi selv lever i én
og samme tid; at også vores samtid er usamtidig og dunkel, som
den tyske utopitænker Ernst Bloch udtrykte det. Det er et vigtigt, kritisk budskab, ikke kun over for de typer af fremskridts
tænkning, der styrede meget af det 19. og 20. århundreders orientering mod fremtiden, men også imod vores egen tids mange,
hyppigt konstaterede tendenser til nutidsdyrkelse, det kollektive tab af evnen til at tænke om såvel fremtidige som fortidige
samfund på andet end nutidspræmisser. Ganske vist kan studiet
af de gamle utopiske drømme næppe give os de svar og samfundsmæssige løsninger, som vores anderledes samtid behøver.
Men de kan hjælpe os til at tænke om fremtid og fortid som
fundamentalt anderledes og mangfoldige størrelser, der aldrig
var defineret entydigt eller på forhånd, men uvægerligt var genkærlighedens samfund
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