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Af CLAus MeChLenborg

I begyndelsen af februar vandrede 
over 100 borgere fra Flensborg 
mod Sankelmark cirka ni kilome-
ter syd for Flensborg. Målet for 
marchdeltagerne var, som alle 
tidligere år siden 1865, mindes-
mærket for slaget ved Sankel-
mark. 

Den ceremonielle kransened-
læggelse har fundet sted siden 
1865 på etårsdagen for en af de 
afgørende og hårdeste kampe un-
der 2. Slesvigske Krig. Men hvor-
for valgte tyskerne egentlig at 
markere netop slaget ved Sankel-
mark og ikke det her i Danmark 
berømte og berygtede slag, som 
fandt sted et par måneder senere 
ved Dybbøl? Dette og mange an-
dre spørgsmål bliver taget under 
kyndig behandling af førende 
danske og tyske historikere i en 
ny antologi.

Titlen, ”Historiens lange skyg-
ger”, kunne ikke være mere vel-
valgt. Det er på tide, at perspekti-
verne på krigen i 1864 bliver 
gransket nøje af fagfolk. Det blev 
de på en konference for et par år 
siden, og det er taler og forskning 
fra den, der her bliver lagt frem til 
et bredere publikum. 

I 19 forskellige bidrag kommer 
læseren vidt omkring. Selvfølge-
lig noget om 1864 som traume, 
men også som nævnt ovenfor no-
get om erindring, og hvorfor no-
get bliver husket og andet glemt. 

Fælles for bidragene er at vise, 
hvordan krigen har sat spor. Der 
er artikler om for eksempel be-
handlingen af tysksindede nord-
slesvigere i efterkrigstiden og 
mere brede behandlinger af poli-
tikken. 

Historie i folkeskolen er der så-
gar ligeledes blevet plads til. Fag-
folk vil få mest ud af de forsk-

ningsbaserede artikler, hvorimod 
de trykte taler fra konferencen 
kommer til at virke knap så lødi-
ge sammenlignet med de viden-
skabelige artikler med udførlige 
noter.  Til gengæld giver talerne 
et personligt og ræsonnerende 
perspektiv på artiklernes temaer.

 
Generelt set er en antologis svag-
hed og styrke de mange modsæt-
ningsforhold mellem holdninger 
og teser hos de forskellige forfat-
tere. Denne er ingen undtagelse. 
I en af bogens første artikler ar-
gumenteres for nationalismens 
mange dårligdomme. 

I den efterfølgende skriver Uffe 
Østergaard, at nederlaget i 1864 
blandt andet var positivt, fordi 
Danmark med et Holsten ville ha-
ve udviklet sig til et konglomerat 
som det moderne Belgien med al-
le de problemer, som det har 
medført. Uffe Andreasen skriver i 

sit bidrag, at det genforenede 
Tyskland ”er det klassiske Tysk-
land, som Danmark har kendt i 
århundreder”. 

Andre skriver mere præcist, at 
det ikke er tilfældet. At Tyskland 
indtil samlingen i 1871 var kende-
tegnet af en småstatsmentalitet.  
Således kan det også være lidt af 
en prøvelse at læse i hvert andet 
bidrag, at Slesvig-Holstens histo-
rie er tæt forbundet med Dan-
marks. Det er jo det, som selve 
projektet går ud på at vise, og der-
for kunne det vist have været nok 
at oplyse om det faktum en enkelt 
gang. 

Nuvel, det er kritik i småtingsaf-
delingen. De seneste par år har 
Tom Buk-Swienty med sine best-
sellere sat fokus på 1864. Histori-
en om slagene formidles der 
fremragende. Historikerne i nær-
værende bog er i gang med et me-

get større projekt. At sætte et en-
deligt punktum for 1864 og for 
det store nationale traume. Og 
det er ikke forsøgt før. En af kon-
klusionerne er, at traumet fik en 
lykkelig udgang for Danmark. 
Danmark fik med nationalstaten 
sine naturlige grænser. For Tysk-
land blev slaget ved Dybbøl ind-
ledningen til en noget anden hi-
storie. Samlingen af Tyskland, 
verdenskrigene, opsplitningen af 
landet og til sidst genforeningen. 
For tyskerne betød sejren stor-
magtsdrømme, og der går en rød 
tråd gennem hele Tysklands hi-
storie tilbage til sejren i Dybbøl. 

Det kan man være enig eller 
uenig i, men artiklerne er overbe-
visende, og fortolkningerne af 
kilderne uklanderlige. Især skal 
fremhæves, at det på trods af bi-
dragenes forskelligheder er lyk-
kedes for de to redaktører at ska-
be et fint helhedsbillede. Der er 

sammenhæng mellem bidragene, 
og grupperingen af artiklerne i en 
række kapitler er yderst hensigts-
mæssig og letter læsningen. 

Antologien kan dog meget mere 
end blot sætte punktum for det 
nationale traume og være per-
spektiverende. På et helt andet og 
mere utilsigtet punkt er bogen 
også et lyspunkt. Faget tysk har 
de senere år været under pres. På 
trods af Berlins magnetiske effekt 
på danskere er der færre og færre 
unge mennesker, der vælger tysk 
på ungdomsuddannelserne. På 
landets længerevarende uddan-
nelser er der endnu længere mel-
lem de studerende. Derfor er det 
befriende, at udgiverne af antolo-
gien som en selvfølgelighed har 
bidrag på både dansk og tysk, 
oven i købet uden referater på det 
modsatte sprog end artiklens. 
Måske sådanne udgivelser kan 

være med til at understrege sam-
hørigheden mellem de to lande. 

Der er blevet skrevet og sagt 
meget om krigen i 1864. Det sid-
ste ord er ikke nødvendigvis sagt i 
denne bog, men antologiens for-
fattere fører i hvert fald glimren-
de bevis for, at sagen kan slutte 
her. Begge lande er kommet vide-
re, væk fra nationalismen og ble-
vet mere harmoniske. Delvist på 
grund af krigen i 1864. Ny forsk-
ning bør derfor tage sit naturlige 
udgangspunkt i denne bog. 
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Punktum for et traume 

Af Asger brAndt

Det hævdes, at vi i dag lever i et 
informationssamfund, der skul-
le betyde, at en uhørt mængde 
af viden på demokratisk vis er 
frit tilgængelig for alle. At dette 
paradis dog også har sine slan-
ger, demonstreres smukt i Pelle 
G. Hansen og Vincent F. Hend-
ricks velgørende nye kritik af in-
formationssamfundet, ”Oplys-
ningens blinde vinkler”.

Det er én af bogens grundlæg-
gende pointer, at mangfoldig-
heden af informationer ikke i 
sig selv er nogen garanti for rig-
tige beslutninger. Vel kan for-
kerte beslutninger være et resul-
tat af for få informationer, men 
modsat sker det faktisk også, at 
man tager forkerte beslutninger 
som et resultat af for mange in-
formationer. At spørge andre til 
råds er f.eks. langtfra altid no-
gen garanti for, at man forbed-
rer sit beslutningsgrundlag. 
Under tiden fører det i stedet 
blot til forvirring. At informati-
oner cirkulerer friere, hurtigere 
og i større mængder end nogen-
sinde, betyder ikke nødvendig-
vis, at vi er sandheden nærmere, 
for de falske informationer dra-
ger lige så stor nytte af dette 
som de sande informationer. 

”Oplysningens blinde vink-
ler” bruger særligt det teoreti-
ske felt, der hedder spilteorien, 
til at forklare, hvorfor man sta-
digvæk kan komme grueligt galt 
af sted i en verden, der ellers la-
der til at være fuldt oplyst. Spil-
teorien anskuer borgerne som 
rationelle individer, der ud fra 
bestemte givne omstændighe-
der skal træffe den beslutning, 
der er mest fordelagtig for dem. 
Lykkeligvis er det et felt, der yn-
der at boltre sig i letgenkendeli-
ge og ofte muntre hverdagsek-
sempler, og det gør bogen til 
munter læsning, men som regel 
siger de små uskyldige situatio-
ner faktisk noget ganske princi-
pielt. 

Eksempelvis kan en køben-
havners overvejelser over, om 
han skal vente på bybussen eller 
give sig til gå på arbejde, meget 
fint belyse nogle af de mekanis-
mer, der gør sig gældende, når 
man i Danmark skal beslutte, 
om man skal trække sine solda-
ter ud af Afghanistan. Jo længe-
re tid københavneren har brugt 
på at vente på en bus, jo mindre 
attraktivt bliver det at opgive 
denne venten og begynde at gå, 
for det vil jo være det samme 
som at kassere den allerede 
brugte ventetid som spildtid. 
Efter samme princip kan enhver 
dræbt dansk soldat i Afghani-
stan komme til at fungere som 
et argument for at blive i Afgha-
nistan (med muligheden for 
endnu flere dræbte), for trækker 
man sig tilbage uden at have 

fuldendt missionen, vil det jo 
være at indrømme, at de dræbte 
døde forgæves.  

Der er et grundlæggende legen-
de element i denne form for teo-
ri, og alvorlige moralister vil her 
sagtens kunne finde noget at 
blive forarget over. Den, der er i 
stand til at lægge sine moralisti-
ske tilbøjeligheder til side et 
kort øjeblik, vil dog have stor 
fornøjelse af den friske og re-
spektløse tilgang til beslut-
ningsprocesser, som bogen le-
verer.

I en bog, der i høj grad hand-
ler om, hvordan man kan kom-
me til at tage fejl, er det værd at 
hæfte sig ved én af bogens egne 
utilsigtede fejl. Det ville ikke ha-
ve krævet mere end et enkelt op-
slag i internetleksikonet Wiki-
pedia at få afklaret, at diskussio-
nen mellem Galilei og inkvisiti-
onen ikke, som Hansen og Hen-
dricks hævder, hører til i 
1700-tallet. Galilei døde trods 
alt allerede i 1642. Hvorfor har 
en sådan fejl sneget sig ind i en 
bog forfattet af to særdeles 
kløgtige hoveder? Naturligvis 
fordi de troede, at de vidste, at 
episoden hørte 1700-tallet til. 
Netop her kunne det være værd 
at lytte til Jean-Jacques 
Rousseau – og han hører faktisk 
til i 1700-tallet – der sagde, at 
vildfarelsen aldrig udspringer af 
uvidenhed men derimod af det, 
man tror at vide. 

Denne lille fejl – der i sig selv 
er helt ligegyldig for bogens 
projekt – er til gengæld en god 
illustration af et aspekt ved in-
formationsbegrebet, som bo-
gen overser. Den frie adgang til 
alverdens informationer, er in-
tet værd for den, der ikke ved, 
hvornår han skal søge, og hvad 
han skal søge efter. 

I den form for filosofi Hansen 
og Hendricks bedriver, er viden 
en helt yderlig ting – et redskab, 
man betjener sig af. Derfor kig-
ger man i bogen forgæves efter 
enhver overvejelse om sammen-
hængen mellem viden og dan-
nelse, pædagogik, moral og hi-
storie. Bogens teoretiske ram-
me sætter således en grænse for 
kritikken, men dette reducerer 
egentlig ikke bogens værdi. Bo-
gens fortjeneste er først og 
fremmest, at den giver et befri-
ende, fordomsfrit og kritisk blik 
på, hvordan vi tager beslutnin-
ger i informationssamfundet. 
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Af MAds rosendAhL thoMsen

”At skrive Holocaust” er et studie 
af tre centrale forfattere, der alle 
har skrevet markante værker ba-
seret på deres oplevelser i tyske 
koncentrationslejre. Bogen indle-
des med en længere og velstruk-
tureret gennemgang af udviklin-
gen af erindringskulturen om-
kring holocaust med nedslag i 
tidlige tekster som eksempelvis 
Anne Franks dagbog, markant 
film som Steven Spielbergs  
”Schindlers liste” og sene skan-
daler som Binjamin Wilkomirskis 
falske erindringer fra en koncen-
trationslejr. Der introduceres og-
så til Norman Finkelsteins kritik 
af, hvad han har kaldt en ”holo-
caust-industri”, og til Lawrence 
Langers og Alvin Rosenfelds pio-
nerarbejder med at forstå holo-
caust-litteraturen som litteratur 
og ikke blot som vidnesbyrd. 

For der ligger et paradoks gemt 
i vidnesbyrdlitteraturen. Det af-
gørende for et vidnesbyrd er ikke, 
om det er retorisk veludført, men 
at det er sandt, og at det giver ind-
sigt i noget, som man ikke kan få 
sikker viden om på anden vis. Så i 
princippet burde ethvert vidnes-
byrd om den største forbrydelse i 
det 20. århundrede tale med lige 
stor vægt, men i praksis er der 
forfattere, som man vender tilba-
ge til gang på gang. Ikke, fordi de 
skriver sandere eller har været ud-
sat for mere end andre, men fordi 
de i det medium, som litteraturen 
stiller til rådighed, har kunnet 
udtrykke deres egne erfaringer ri-
gere, mere nuanceret og på en 
måde, der umærkeligt glider fra 
vidnesbyrdets singulære erfarin-
ger til almene forståelser af for-
brydelsens omfang.

Primo Levi, Elie Wiesel og Jorge 
Semprún er ganske forskellige 

forfattere, som hver er viet et ka-
pitel, og Lassen får fint beskrevet 
både forskellene i deres recepti-
onshistorie og i deres værkers 
forskellighed. Levis ”Hvis dette er 
et menneske” er med sin kombi-
nation af at berette troværdigt om 
Levis ophold i Auschwitz og dens 
mange underspillede henvisnin-
ger til kulturhistorien, dens over-
vejelser over sprogets betydning 
for overlevelse og efterfølgende 
sprogets utilstrækkelighed til at 
berette om det skete, et ubestridt 
mesterværk. Men Lassen får også 
vist, hvordan hans andre værker 
nuancerer hans beskrivelser af 
holocaust og traumet efter det.

Wiesel er måske en mindre be-
hændig forfatter, men samtidig 
en markant skikkelse i erin-
dringsarbejdet omkring holo-
caust, som netop har insisteret 
på, at erindringen ikke må forfal-

de til æstetisering og nærme sig 
fiktionen. Der skal blot berettes 
om det skete, men som Lassen 
gennem Finkelstein gør opmærk-
som på, så har Wiesel været med 
til at fremme forestillingen om en 
mystisk, til tider religiøs, opfat-
telse af holocaust, som i nogen 
grader er i strid med ambitionen 
om nøgternhed.

Endelig er Semprún på mange 
måder Wiesels modstykke. Hans 
ene hovedværk, ”Den lange rej-
se”, skriver på kanten af Sem-
prúns ophold i Buchenwald og 
med klare inspirationer fra mo-
dernistisk litteraturs opsplittede 
fortælleteknikker, mens hans se-
nere erindringer, ”Skriften eller 
livet”, tager favntag med tiden ef-
ter krigen og væver oplevelser fra 
koncentrationslejren sammen 
med det senere liv i en litterært 
ambitiøs form og beretter også 
om litteraturen som et af midler-

ne til at kunne opfatte sig selv 
som menneske i lejren.

Lassens bog er sober, velskrevet 
og oplyst. Man kunne måske have 
ønsket et endnu mere nærgående 
blik på teksterne, men alt i alt er 
det en afbalanceret indføring, der 
viser litteraturens betydning for 
forståelse og erindringen om ho-
locaust uden at sætte den op på 
en piedestal.
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Når kun ordene er tilbage 

0 Primo Levi er sammen med Elie Wiesel og Jorge Semprún de ganske forskellige forfattere, som hver er viet et kapitel i bogen. – Arkivfoto: Scanpix.

sAMtIdsKrItIK  ”Oplysningens blinde vinkler” 
giver et befriende kritisk blik på, hvordan vi tager 
beslutninger i informationssamfundet

1864  Danske og tyske historikere gør fælles fodslag og analyserer krigen i 1864 i et nutidigt perspektiv

hoLoCAust  Kompetent og velskrevet indføring i tre holocaust-forfatterskaber


