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I de første årtier af 1800-tallet tog mange af guldalderens berømtheder
som Adam Oehlenschläger, H.C. Andersen og H.C. Ørsted turen ud til
Bakkehuset på Frederiksberg. De kom for at besøge ægteparret Kamma
og Knud Lyne Rahbek og nyde godt af et miljø med åndeligt frisind og
samtaler om kunst og videnskab. Med til oplevelsen hørte også gåture i
Kammas romantiske have med blomsteranlæg og udsigt over markerne.
Dengang bød Bakkehuset sig til som kulturpersonlighedernes fristed fra
det trange byliv bag voldene i København, mens den gule tolængede
bygning for enden af Rahbeks Allé i dag er et velbesøgt museum, hvor
gæsterne kan opleve de stuer, der var med til at skabe en national guldalderkultur.
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I Bakkehuset. Ikon, erindringssted og museum undersøger professor i kulturstudier Anne Scott Sørensen, hvordan Bakkehuset er blevet en del af
den kulturelle erindring om dansk guldalder. Bogen følger Bakkehusets
receptionshistorie fra de tidligste m
 indeskrifter til Rahbek-parret i 1830
til den seneste istandsættelse i 2020, som har gjort det muligt for museet
igen at invitere kunstnere og kulturpersonligheder indenfor til oplæsninger, koncerter og workshops. Dermed videreføres Bakkehusets 200
år gamle traditioner for kulturoplevelser og demokratisk deltagelse.
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Forord
Den foreliggende bog om Bakkehuset er udsprunget af en mangeårig interesse i stedet som litterært og kulturelt samlingssted i de første årtier af
1800-tallet. Bakkehuset, ægteparret Rahbek og det miljø, de skabte omkring sig med Kamma som centrum og værtinde, blev besunget allerede
af tidens poeter og er siden indgået i den kulturelle erindring som et ikon
for dansk guldalder i litteratur, kunst og kultur. Det er baggrunden for, at
der blev stiftet et museum 100 år senere, og at det nu 200 år senere også
er blevet statsanerkendt og dermed yderligere sikret for fremtiden. De
spørgsmål, der har optaget mig, er, hvordan det, der først og fremmest er
en kreds, et miljø og en atmosfære, har kunnet forblive levende så længe.
Men også, hvordan det er muligt at gøre stedet interessant for nye generationer, der måske ikke har en umiddelbar interesse i en fjern dansk
guldalder? Hvilken relevans har et begreb som dansk guldalder overhovedet i dag?
Bogen er blevet til i forlængelse af et forskningsprojekt under
Velux Fondens humanvidenskabelige satsning, det såkaldte Kernegruppeprogram, der handlede om kulturinstitutioner og -formidling og især
havde fokus på museumsformidling (projektnummer 33281, 2014-18).
Som projektleder havde jeg i dette regi et eget projekt om Bakkehusmuseet som formidler af guldalderen. Blandt andet på grund af de mange
på hinanden følgende fysiske, strukturelle og publikumsmæssige forandringer på Bakkehusmuseet, der på det tidspunkt allerede var på tegnebrættet, har projektet dog strakt sig over en længere periode end det oprindelige forskningsprojekt. Det har først endelig kunnet færdiggøres nu,
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hvor konturerne af et transformeret museum har taget form.
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Forord

Som baggrund for museets virke inddrages den bredere reception af
Bakkehuset op gennem det 19. og 20. århundrede, og undervejs er tilgangen blevet præciseret i retning af det, der internationalt går under
betegnelsen memory studies, på dansk mnemohistorie. Erindringsstudiet
indebærer en undersøgelse af, hvordan den kulturelle erindring bliver til
og fungerer som et både mentalt og emotionelt fænomen og i et spændingsfelt mellem en nationalt orkestreret erindringspolitik og det levede
liv. Fænomenet ’dansk guldalder’ fremstår da som et erindringsfilter, der
har formet receptionen af Bakkehuset, allerede før det blev museum, og
er forblevet centralt for museets identitet. Det spørgsmål, der rejses gennem bogen, er, hvordan Bakkehuset som sted er blevet ikon for dansk
guldalder, hvordan det som museum har forvaltet denne position, og
hvilke udfordringer det har i dag, i en postnational kontekst og over for
en SoMe-generation, der ikke længere i kraft af skolegang og mediebrug
deler samme erindringsfilter. Samtidig står hele museumsverdenen midt
i en større nyorientering i en kontekst af oplevelsesøkonomi og demokratisk deltagelse og under indflydelse af en ny museologi, der rejser spørgsmål til museets rolle og funktion. Med bogen henvender jeg mig til fagprofessionelle inden for museumsverdenen og undervisere og studerende
på især de humanistiske uddannelser, men også til den alment interesserede offentlighed.
Projektet var ikke blevet en realitet uden den store opbakning,
interesse og også konkrete hjælp undervejs fra Bakkehuset ved faginspektør Rikke Lagersted-Olsen, tidligere museumsleder Gertrud With og
nuværende direktør Astrid la Cour samt øvrige personale. Jeg takker
også de mange besøgende, der velvilligt har stillet op til interview og
fælles rundtur gennem museet, ligesom jeg skylder afdøde Inge Nørballe,
tidligere museumsleder, tak for at have stillet op til interview i sit hjem og
takker også tidligere gymnasielektor og mangeårigt medlem af bestyrelDette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
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sen for Bakkehuset, Dansk Litteraturforening Peter Braams Valore for at
have bidraget med sin viden. Undervejs har der været velvillig hjælp at
hente fra Frederiksberg Stadsarkiv ved vicestadsarkivar Lars Schreiber
Pedersen. Den lille forskningsgruppe i Velux-projektet har været til
løbende inspiration, ligesom den tidligere forskningsgruppe Kulturel
Transformation ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet har givet god og kritisk sparring. Især takkes Anne Klara Bom for
gensidig sparring i en fase, hvor hun samtidig arbejdede på H.C. Andersen
som kulturelt ikon (Aarhus Universitetsforlag 2020).
At bogen nu foreligger rent fysisk, kan jeg først og fremmest
takke Velux Fonden for, men derudover også den række af fonde, der har
støttet selve udgivelsen: Augustinus Fonden, Farumgaard-Fonden, Frederiksberg Fonden, G.E.C. Gads Fond, Landsdommer V. Gieses Legat,
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Konsul Georg Jorck og
Hustru Emma Jorck’s Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat. Endelig har jeg fundet god
støtte i samarbejdet med Aarhus Universitetsforlag, med redaktør og
praktikant, der har været behjælpelige med både tekst- og billedsiden.
Og ikke mindst den af forlaget udpegede fagfællebedømmer, der satte ind
med enkle, konstruktive kommentarer og forslag.

Anne Scott Sørensen, november 2020
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Hvem kender ikke Bakkehuset?

Kapitel 1

Hvem kender ikke Bakkehuset?

Digteren Adam Oehlenschläger indleder sit mindedigt over kritikeren,
redaktøren, teaterdirektøren mv. Knud Lyne Rahbek fra 1830 med et retorisk spørgsmål, der siden har været fremført igen og igen: Hvo kiender ei det
kiære Bakkehuus? Dengang kunne de fleste, i hvert fald fra de såkaldt dannede
klasser i København, forstå det som netop retorisk og nikke indforstået – jo,
selvfølgelig kendte de Bakkehuset. Siden er Knud Lyne og Kamma Rahbek,
deres hjem på Bakkehuset på Frederiksberg og den kreds af tidens kulturpersonligheder, der færdedes der i perioden 1800-30, indgået i den nationale
overlevering som nationalt dannelsesstof, ikke mindst via skolens dannelsesfag og de nationale litteraturhistorier. I en periode fra omkring forrige
århundredskifte og helt frem til slutningen af det 20. århundrede har kendskabet været bredt ud til de fleste, der har gået i dansk skole. I den periode
voksede Bakkehuset til et ikon for det, der da blev set som en særligt
produktiv og nationalt identitetsskabende periode i dansk litteratur, kunst
og kultur – en dansk guldalder. Parallelt hertil lykkedes det også at sikre
Bakkehuset som kulturarv og indrette et museum, i første omgang i kraft af
et borgerinitiativ.
I dag er museet i den gule, tolængede bygning i to etager for
enden af Rahbeks Allé med de stuer i hovedfløjens stueetage, som ægteparret selv beboede, og det omkringliggende haveanlæg et af de mest velbevarede miljøer fra første halvdel af 1800-tallet. Som en del af Frederiksbergmuseerne er det i 2013 også blevet statsanerkendt og dermed sikret for
fremtiden. Paradoksalt nok er der samtidig og i takt med det, som er blevet
benævnt den postnationale æra, sket store forandringer i dannelsesfagenes
form og indhold, og i dag vil mange nok opfatte Oehlenschlägers retoriske
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives
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Hvem kender ikke Bakkehuset?

spørgsmål ret bogstaveligt som et spørgsmål om, hvor mange der netop ikke
kender Bakkehuset. I den situation står museet over for den udfordring at
skulle tale til nye befolkningsgrupper og generationer på nye måder og udbrede kendskabet på et nyt grundlag.
I det foreliggende studie skal jeg da undersøge, hvordan Bakkehuset er indgået i den kulturelle erindring gennem tiden og er blevet et
kulturelt ikon, og hvordan og hvorfor Bakkehuset i dag er mindre kendt,
men stadig fungerer som et velbesøgt erindringssted og har indlysende muligheder for fortsat at fungere som sådan, i den udstrækning det afstemmes
en ny historisk kontekst. Historikeren Eelco Runia har om sådanne levende
erindringssteder sagt, at det, de giver de besøgende, er en mulighed for at
forbinde fortid med nutid og derigennem også at forestille sig en mulig fremtid (Runia 2006).

Bakkehuset – sted, ikon og museum
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Bakkehuset er et litteratur- og kulturhistorisk museum. Det er også det, der
på engelsk hedder et historic house museum eller memory museum. Det historiske
hus eller mindemuseet er kendetegnet ved at være indrettet i det hus, som i
kraft af sine beboere fra kunst, videnskab eller politik har udgjort et kulturelt kraftcentrum i sin tid.1 Et sådant hus og museum er Bakkehuset, hvis
formål lyder „Gennem forskning, formidling, indsamling, registrering og
bevaring at udbrede kendskabet til Kamma og Knud Lyne Rahbek og til de
personligheder fra Guldalderen, som i årene 1780-1830 kom på Bakkehuset“
(Vedtægt for Frederiksbergmuseerne. Bakkehusmuseet).
Museet, der i dag er en del af de samlede Frederiksbergmuseer,
blev oprettet i 1925 under navnet Bakkehuset. De Rahbekske Mindestuer af
en gruppe af ildsjæle ved hjælp af en blanding af private og offentlige midler.
Det i øvrigt kulturhistorisk interessante hus havde godt hundrede år tidligere, fra 1798 til 1830, udgjort ægteparret Knud Lyne og Karen Margrethe
(Kamma) Rahbeks bolig. Begge var de nøglefigurer i deres samtid, han i
kraft at sit virke som publicist, professor i æstetik, medlem af teaterdirekDette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

Hvem kender ikke Bakkehuset?

Knud Lyne Rahbeks skydeskive fra 1825.
Original på Sølyst, der i dag ejes af
Det Kgl. Københavnske Skydeselskab.
Kopi i Bakkehusmuseet. Foto: Stuart McIntyre.
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Dobbeltsilhuetten af Kamma og
Knud Lyne Rahbek er sammensat
af to enkeltstående silhuetter.
Silhuetten af Kamma er udført af F.L.
Schmitz i 1805. Frederiksberg Stadsarkiv.
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tionen m.m.; hun som begavet værtinde og samtalepartner i tale og skrift for
en skiftende kreds af mere eller mindre faste besøgende, heriblandt en række
af romantikkens nationale koryfæer: Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, P.M. Møller og H.C. Andersen. Perioden har i eftertiden fået et mytologisk skær som en dansk guldalder og Bakkehuset en ikonisk status som
det sted, der blev tidens litterært-kulturelle centrum. Det er den efterhistorie,
der er i fokus her, idet Bakkehuset undersøges i tre dimensioner som henholdsvis historisk sted, fortolket og emotionelt rum og museal institution.
Jeg har tidligere foretaget en historisk kulturanalyse af Kamma
Rahbek og Bakkehuset som en udløber af den salonkultur, der kulminerede
i Europa på dette tidspunkt, og som i Danmark foruden Bakkehuset omfattede to større københavnske saloner: Charlotte Schimmelmanns på henholdsvis det nuværende Odd Fellow Palæ i Bredgade og sommerboligen
Sølyst ved Klampenborg og Friederike Bruns på henholdsvis Moltkes Palæ
på hjørnet af Dronningens Tværgade og Bredgade2 og sommerstedet Sophienholm ved Bagsværd Sø (Sørensen, red. 1998). Bakkehuset adskiller sig fra
disse saloner i de øverste og i øvrigt tysk- og fransktalende lag fra aristokrati
og storhandel, der efter et mere eller mindre fastlagt mønster samlede tidens
politiske diplomati, videnskabsmænd, kunstnere og digtere på tværs af landegrænser i deres palæer og på herregårde og landliggersteder.3 På Bakkehuset
var midlerne anderledes små, omgivelserne mindre. Her samledes tidens
Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

