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Optagelser til en nordisk storfilm om den norske eventy-
rer Thor Heyerdahls legendariske Kon-Tiki-ekspedition er 
gået i gang. Ekspeditionen skulle bevise, at det forhistoriske 
menneske kunne krydse have i primitive både, og den kom-
mende film bygges over Thor Heyerdahls egne beretninger 
fra bogen ”Kon-Tiki”.

Danmarks Biblioteksskole skiftede sidste år navn 
til Det Informationsvidenskabelige Akademi. Og 
det har betydet flere ansøgere, vurderer rektor Per 
Hasle i bibliotekarfagbladet, Perspektiv. I år har ud-
dannelsen fået 55 procent flere ansøgere i København 
og 23 procent flere ansøgere i Aalborg.
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Af jes fAbricius møller

Som flere af bidragyderne til den-
ne antologi fremhæver, er begre-
bet ”de folkelige bevægelser” 
upræcist, fordi det er usikkert, 
hvad der egentlig menes med 
henholdsvis ”folkelig” og ”bevæ-
gelse”. Det folkelige kan antage 
flere hovedbetydninger. Det kan 
betyde hjemmegroet, mest i be-
tydningen ”dansk” over for 
”tysk” eller ”europæisk”. Det kan 
betyde ”lokalt”, ”jævnt” og ”jord-
bundet” i modsætning til ”ver-
densfjernt” eller ”københavnsk”. 
Det kan også betyde ”demokra-
tisk” i modsætning til ”enevæl-
digt” eller ”bureaukratisk”. 

Endelig kan folkeligt bruges 
som betegnelsen for ”sund for-
nuft” og ”livsvisdom” i modsæt-
ning til ”elitær”, ”akademisk” el-
ler ”intellektuel”. ”Bevægelse” 
dækker over en del forskellige  
organisationsformer. Det kan væ-
re den uformelle sammenslut-
ning, idrætsforeninger, interes-
seorganisationer, velgørenheds-
foreninger, menigheder, afholds-
bevægelser, partier, andelsselska-
ber, sygekasser og så videre. 

Det var Roar Skovmand, der i 
1951 udmøntede begrebet ”de 
folkelige bevægelser” i en bog 
om emnet. Redaktørerne af den-
ne antologi forsøger sig i forlæn-
gelse af Skovmand med en defini-

tion: ”En folkelig bevægelse om-
fatter personer, der, for at frem-
me en bestemt sag, frivilligt ind-
går i et fællesskab med henblik 
på at forandre en given sam-
fundstilstand og fastholde resul-
taterne af sådanne forandringer. 
Dens funktion er ikke primært at 
indgå i et partipolitisk arbejde, 
men at forene personer med fæl-
les interesse i et forsøg på at styr-
ke den enkeltes selvmyndiggørel-
se og dermed give samfundsud-
viklingen et særligt præg.”

Denne definition giver nogle van-
skeligheder, fordi dens omdrej-
ningspunkt er den villede sam-
fundsforandring bygget på inte-

resser. En stor del af vækkelses-
bevægelserne falder uden for 
denne definition, fordi sam-
fundsforandring ikke var på de-
res program. Derudover mangler 
definitionen at skelne mellem  
interesser på den ene side og vær-
dier eller idéer på den anden. En 
afholdsbevægelse eller en velgø-
renhedsforening kan ikke umid-
delbart siges at være bygget på in-
teresser, selvom mange er parate 
til at skyde dem skjulte motiver i 
skoene.

Hvorom alting er, afspejler an-
tologiens 12 bidrag udmærket 
bredden i de folkelige bevægelser 
fra vækkelserne over andelsmeje-
rier til sygekasser og idrætsfor-

eninger. De fleste bidragydere 
stammer fra forskningens vækst-
lag. De er elever af Vagn Wåhlin, 
der gennem mange år har forsket 
og undervist i emnet på Aarhus 
Universitet. Der er tale om lokale 
jyske og fynske studier på sogne- 
eller købstadsniveau, som giver 
et godt indblik i detaljen, men 
som ikke formidler noget over-
blik over feltet. Kim Arne Peder-
sen slutter i et appendix af med 
en overordnet gennemgang af 
folkelighedsbegrebets historie, 
men det står lidt løsrevet, fordi 
det mangler at sætte begrebet ind 
i sin historiske, politiske og orga-
nisatoriske kontekst.  

Harry Haues kapitel om Syge-

kassen Aarhus er det mest hel-
støbte. Michael Tolstrups kapitel 
om digterpræsten Jens Christian 
Hostrups omvendelse til grundt-
vigianismen og hans virksomhed 
i Silkeborg bør også fremhæves, 
fordi Hostrup er alt for interes-
sant til at blive glemt.
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4 Harry Haue og 
Michael Tolstrup (red.): 
Folkelige bevægelser i 
Danmark – 
Selvmyndiggørelse og 
samfundsengagement. 
375 sider. 275 kroner. 
Syddansk 

Universitetsforlag.

Forklaringer på folkelighed

Af Vibeke blAksteen 

Som titlen fortæller spiller 
duften af rosmarin en vigtig 
rolle i Dorthe Røssells første 
roman. Den sætter gang i en 
erindringsproces hos hoved-
personen og giver dermed 
mulighed for at forstå og 
komme videre.

Til den særlige duft knytter 
der sig minder, som kun 
med besvær kan fremkaldes. 
Der er tale om traumatiske 
oplevelser i barndommen, 
som Jeanne har gjort, hvad 
hun kunne for at fortrænge. 
Nu sidder hun som voksen 
efter en oplevelse af ægte-
mandens svigt og tænker til-
bage på sit liv, godt hjulpet  
af jasminduften fra farmo-
rens gamle kiste på loftet. 
Spørgsmålet er, om Jeanne 

kan bruge denne rejse tilba-
ge til barndom og siden æg-
teskab til at ændre retning i 
livet.

Romanen kommer rundt 
om mange eksistentielt vigti-
ge emner, men forfalder des-
værre til klicheer undervejs. 
Dorthe Røssell har tidligere 
skrevet erindringsbog om 
modstandsbevægelsen og 
digtsamlinger.
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4 Dorthe Emilie 
Røssell: Et strejf 
af rosmarin, 165 
sider. 199 kroner. 
Forlaget Siesta.

Et strejf af en  
eksistentiel roman

fOrtAlt til DOrte WAshuus

”Mit yndlings-sommerbille-
de ser jeg flere gange dagligt. 
Jeg har det for mit øje, så 
snart jeg går ud af mit kon-
tor, gennem biblioteket og 
ind forbi Hammershøi, L.A. 
Ring og Skagensmalerne. 
Det hænger nemlig midt for 
døråbningerne inde i det in-
derste rum – i Zahrtmanns 
røde stue. Denne i alle hen-
seender enestående maler 
har fået sit eget rum på mu-
seet, hvor hovedværker af 
store danske kunstnere hæn-
ger side om side. Når Kri-
stian Zahrtmann er blevet til-
delt et af museets fornemste 
rum, hænger det sammen 
med kunstnerens særegne 
rolle i den danske kunsthi-
storie.

I skoletiden på Sorø Aka-
demi kom han ofte i Inge-
manns hjem, hvor også H.C. 
Andersen var en hyppig 
gæst. Efter den klassiske ud-
dannelse på kunstakademiet 
i København drog han til Ita-
lien som så mange andre af 
1800-tallets malere før ham. 
Hans foretrukne opholds-
sted var den lille by i Abruz-
zerbjergene Civita d’Antino. 
Her samlede han mange 
somre i træk sine venner og 
studerende.

Zahrtmann skabte form ved 
hjælp af komplementærfar-
verne, og lys og skygge kom 
frem ved at modstille kolde 
og varme farver. Netop dette 
demonstreres i ”Mit frokost-
bord i Portofino”, der er vo-
res hovedværk af ham.

Portofino er en lille havne-
by. Her opholdt Zahrtmann 
sig ofte en tid, før han drog 
op i bjergene til Civita D’An-
tino. Foran billedet står vi i 
selve døråbningen og betrag-
ter den skyggefulde terrasse, 
hvor et yderst veldækket og 
smukt frokostbord står pa-
rat. Fra terrassen er der en 
pragtfuld udsigt over det fol-
kelige liv på torvet i den lille 
by. Sommeren er endnu ung, 
og dagen endnu ny, så var-
men har ikke dæmpet farver-
ne, men efterlader dem skar-
pe og klare. Terrassen,  
Zahrtmanns private rum, lig-
ger i skygge. Her hersker de 
kølige blå farver, mens byens 
rum, fællesskabets virkelig-

hed, er malet i varme gule og 
sarte rosa farver.

Maleren selv er ikke på bil-
ledet, men på gulvet ligger 
hans stråhat, og man for-
nemmer, at han netop har 
rejst sig for at tage et foto, 
før han igen sætter sig til 
bordet og påbegynder målti-
det, alt imens han kan be-
tragte folkelivet på torvet 
gennem den lille kikkert, der 
står parat på bordet. Han er 
betragteren, som ikke delta-
ger i fællesskabets virkelig-

hed. Højt ophøjet i ensom 
majestæt med skyggens be-
skyttende kølighed og terras-
sens afgrænsende rækværk 
sidder han adskilt fra alle de 
andre dernede.

En stor del af menneske-
mængden på torvet stiler 
imod kirken længere oppe i 
en lang bølgende bevægelse. 
Også træerne på torvet peger 
entydigt hen mod den smalle 
åbning, som leder op mod 
kirken. Der anes en direkte 

linje fra bordets brød og vin 
til kirkens sakramente. Også 
det fællesskab er Zahrtmann 
tilsyneladende kun tilskuer 
til.

Han stiftede aldrig familie, 
og en menneskelig ensom-
hed anes ikke mindst i dette 
værk, som fastholder som-
merens fantastiske farver og 
glød, samtidig med at det 
fortæller så meget mere om 
en for dansk kunst betyd-
ningsfuld maler. Selvom han 
måske betragtede sig selv 

mere som en tilskuer end 
som en deltager i livet, fik 
han en afgørende indflydelse 
på de mange kunstnere, vi i 
dag betragter som klassiske 
modernister fra begyndelsen 
af 1900-tallet. I den virkelig-

hed kom han til at spille en 
overordentlig stor og vigtig 
rolle og satte sig dermed 
mange spor i dansk kunst.”
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En linje fra bordets brød til  
kirkens sakramente

De beDste sOmmerbilleDer  Kristian Zahrtmann (1843-1917): ”Mit frokostbord i Portofino”, 
olie på lærred, fra 1900 er Dagmar Warmings yndlings-sommerbillede. Billedet er en del af den faste samling  
på Ribe Kunstmuseum, som hun er direktør for

fOreninGsDAnmArk  Antologien ”Folkelige bevægelser i Danmark” afspejler bredden af folkelige bevægelser herhjemme. Men de fleste indlæg bidrager stærkere med detaljer 
end historisk overblik

rOsmArin-rOmAn  Dorthe Emilie 
Røssells debutroman handler om den vig- 
tige proces at finde sig til rette med forti-
den, men selv undgår hun ikke klicheer

sOmmerbilleDer frA små museer

 4En række mindre museer rummer stor kunst i genren 
”sommermotiver”. I denne serie taler vi med museums-
inspektører og lader dem præsentere deres museums  
bedste sommerbillede. Dette er det første afsnit i serien.

0 J.C. Hostrup er alt for interes-
sant til at blive glemt. – Arkivfoto.

Af peter stein lArsen

”Kalk” er navnet på en uhyre 
smuk bog udgivet af Clau-
sens Boghandel, hvor billed-
kunstneren Poul Skov Søren-
sen og digteren Sten Kaalø i 
henholdsvis billedkunst og 
poesi har fortolket en række 
af de bibelske beretninger. 
Der gælder blandt andet hi-
storierne om Kain og Abel, 
Jonas, Jesu blod i kalken og 
Jesu korsfæstelse. 

Skov Sørensens koldnåls-
raderinger har her taget  
udgangspunkt i kalkmaleri-
erne fra middelalderkirkerne 
i Lyngby og Birkerød, og 
kunstneren har med sine ra-
deringer ladet sig inspirere 
det enkle og inderlige form-
sprog, som kendetegner de 
800 år gamle billeder.

Hvad angår billedernes 
samspil med poesien, er 

Sten Kaalø intet mindre end 
et fremragende valg. Også 
hos Kaalø har vi kombinatio-
nen af det enkle og koncen-
trerede formsprog og de sto-
re kosmiske visioner. Hør 
for eksempel den følgende 
smukke og ekstatiske ord-
kollage:

”Varm /Sanselig / Varsom 
// Brand / Begejstring / Elan 
// Rus / Inspiration / Ild // Ju-
bel / Ekstase / Lyst.”

Og så er bogen oven i kø-
bet imponerende billig!
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4 Sten Kaalø: 
Kalk. Digte til 
raderinger af Poul 
Skov Sørensen. 44 
sider. 120 kroner. 
Clausens 
Boghandel.

Inspirationen fra 
middelalderlige 
kalkmalerier

0 Kristian Zahrtmanns maleri ”Mit frokostbord i Portofino” er et helt særligt sommerbillede, mener direktøren for Ribe Kunstmuseum, hvor billedet er 
udstillet. – Foto: Ribe Kunstmuseum.

bibelsk Billedkunstneren Poul Skov 
Sørensen og digteren Sten Kaalø har  
skrevet en smuk bog med afsæt i de  
bibelske beretninger
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