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KRISTELIGT DAGBLADS KRONIK I MORGEN
Torben Rechendorff, tidligere kirkeminister: 
Glimt af en landsbypræsts dagbog

”Ingen generalisering er 
sand. Ikke engang denne.”
OLIVER WENDELL HOLMES (1809-1894), 
AMERIKANSK FORFATTER

”Jeg tror ærligt talt, at mange politikere gerne vil tale substans 
og indhold. Det er ikke alle, der hylder metoden om at 
mistænkeliggøre modpartens motiver, selvom nogle benytter den.”
MIKKEL WOLD, SOGNEPRÆST OG FOLKETINGSKANDIDAT FOR RADIKALE VENSTRE, I MORGENAVISEN JYLLANDS-POSTEN

Kronik  31. august 2011  AF OVE STEN RASMUSSEN

3 EN LANDMAND 
transporterer her sin 
alt for tidlige høst af 
ris i en båd i 
Ayutthaya i det centra-
le Thailand. Han vil 
sikre sig, før vand-
masserne fra det 
nordlige Thailand 
kommer væltende og 
skader hans afgrøder. 
Landet er ramt af 
voldsomme over-
svømmelser, som iføl-
ge nyhedsbureauet 
Reuters indtil nu har 
kostet 52 mennesker 
livet. – Foto: Sukree 
Sukplang/Reuters/
Scanpix.

Rishøsten 
reddes 
i hus

DET LYDER MÅSKE EN ANELSE høj-
stemt, men rammer alligevel plet: Hi-
storien om brygger J.C. Jacobsen (1811-
1887) og Det Nationalhistoriske Muse-
um i Hillerød er Frederiksborgmuseets 
skabelsesberetning! Slet og ret.

Selvfølgelig bliver 200-året for hans 
fødsel på fredag den 2. september da 
også fejret med pomp og pragt på det 
museum, som han skabte efter branden 
på Frederiksborg Slot i 1859: en storslå-
et udstilling, fremragende bøger, her-
under et fi nt katalog.

Ved Frederik VII’s død i 1863 var vejen 
banet for, at brygger Jacobsens drømme 
om et museum med en ganske særlig 
dagsorden kunne bygges. Hans bevil-
linger både ved genopbygningen og 
museets indretning får det til at svimle 
for en nutid. Men tillige ydede han en 
fabelagtig personlig indsats for at give 
museet det indhold af national genrejs-
ning, som det danske folk efter hans 
mening havde inderligt behov for efter 
det katastrofale nederlag i 1864.

Jacob Christian Jacobsen følte sig al-
lerede i sin drengetid stærkt knyttet til 
det gamle kongeslot Frederiksborg, 
som hans fader, hvidtølsbryggeren 
Christen Jacobsen, tog ham med til på 
talrige udfl ugter. J.C. Jacobsen fortalte 
senere det nye Frederiksborgs arkitekt, 
Ferdinand Meldahl, at han for altid var 
blevet knyttet til slottet, da han en stille 
sommernat i sin ungdom havde hørt 
slottets klokker klinge ud over søen.

Han voksede op i guldalderens Kø-
benhavn og blev præget af byens ånds-
liv og alle de idéer, der bevægede dati-

dens Europa. Alt var i bevægelse: viden-
skab, industri, kunst og efterhånden 
også det politiske liv. Han deltog aktivt i 
de begivenheder, der omformede Dan-
mark fra at være styret enevældigt til at 
blive demokratisk. Han fi k sæde i fl ere 
af tidens politiske forsamlinger, blandt 
andet Københavns Borgerrepræsentati-
on, Folketinget og senere Landstinget. 
Selv lagde han uhyre vægt på sit med-
lemskab af den københavnske borger-
væbning, hvor han med årene avancere-
de til kaptajn. En titel han førte med 
stor stolthed.

Sin dygtiggørelse som brygger vare-
tog han efter sin faders indtrængende 
råd blandt andet ved at give møde i Sel-
skabet for Naturlærens Udbredelse og 
lytte især til den førende kemiker og fy-
siker H.C. Ørsted. Den succes, J.C. Ja-
cobsens livsværk som brygger førte til, 
bekræftede ham livet igennem i sam-
menhængen mellem industriel vækst 
og fremskridt i naturvidenskaben.

Pilsnerøl eksisterede endnu kun som 
importvare i Danmark, da J.C. Jacobsen 
som 23-årig ved faderens død overtog 
bryggeriet. Det såkaldt undergærede 
pilsnerøl krævede en kompliceret pro-
ces med lang lagring i meget kolde 
kældre. Men det krævede også en be-
stemt slags undergær, der skulle hentes 
på Gabriel Sedlmayers bryggeri i Mün-
chen. Brygger Jacobsen gjorde naturlig-
vis selv denne skelsættende rejse med-
bringende en blikdåse til to potter gær. 
Den dåse passede ned i hans hattefode-
ral! Trods den lange og vanskelige rejse 
lykkedes missionen for Jacobsen, der 

blev den første fabrikant af pilsnerøl i 
Danmark. I vinteren 1845-1846 blev 
godt 300 tønder bayersk øl sendt på det 
danske marked og fi k en begejstret 
modtagelse.

DER ER INGEN TVIVL OM, at den nati-
onalliberale brygger Jacobsen følte et 
tungt medansvar for den forfejlede dan-
ske politik, der førte til tabet af Slesvig 
og Holsten i 1864. Det blev hans livs 
store projekt at skabe det museum, 
hvor det lille danske folk kunne se tilba-
ge på store bedrifter og stolte begiven-
heder i historien og dermed bearbejde 
det smertelige tab.

I det udsøgt fl otte katalog om 
200-års-udstillingen på Frederiksborg-
museet beskriver museumsdirektør 
Mette Skougaard og katalogets redak-
tør, museumsinspektør Thomas Lyng-
by, det kvantespring, som arbejdet med 
at genopbygge Frederiksborg tog tidligt 
på året 1877. Det skete som så ofte i en 
samtale mellem brygger J.C. Jacobsen 
og genopbygningens arkitekt, Ferdi-
nand Meldahl. 

Forskanset i Meldahls kakkelovns-
krog begyndte Jacobsen for første gang 
at tale om sine museumsdrømme. Det 
skulle begynde med kongefl øjens indre 
istandsættelse. ”Han udviklede nu for 
mig det projekt, at han med kongens 
tilladelse ville gøre Frederiksborg Slot 
til et nationalmuseum af sådan art, at 
enhver dansk, der betrådte det, skulle 
gå derfra med styrket nationalfølelse,” 
har Meldahl senere fortalt: ”At få frem-
stillinger af berømmelige begivenheder 

og personer, som kunne føre folket til 
at lære og mindes sin historie.”

To europæiske slotte blev en særlig 
inspiration for J.C. Jaobsen ved Frede-
riksborgs genopbygning: det svenske 
Gripsholm og det franske Versailles. 
Begge fungerede som strålende pris-
mer for landenes historie, og netop så-
dan tænkte bryggeren sig et Frederiks-
borgmuseum. 

Med forbløffende energi kastede han 
sig over indretningen af museet, hvor 
det første, publikum skulle møde, var 
en kopi af den store Jellingsten. Den 
har senere – omkring 1910 – måttet vige 
for nyindretning af museet.

En håndfuld førende danske malere 
blev opfordret til at genskabe store øje-
blikke i danmarkshistorien. J.C. Jacob-
sen udarbejdede egenhændigt en liste 
på 80 malerier, fordelt over slottets 60 
værelser til en prægtig vandring i histo-
rien. Der var overvægt af emner fra den 
ældre periode, hvor Danmark endnu var 
stort og magtfuldt. Brygger Jacobsen 
anså Christian IV for en af de mest be-
tydningsfulde personer i historien. Ud 
af de 80 historiske malerier var de tyve 
tildelt Christian IV’s livshistorie

PÅ BRYGGERENS BESTILLING udførte 
maleren F.C. Lund det store billede 
”Stormen på København 1659”. De 
svenske troppers mislykkede forsøg på 
at indtage hovedstaden – og dermed 
Danmark – var mere end noget andet en 
skæbnestund for nationens selvstæn-
dighed. Netop denne begivenheds lyk-
kelige udfald kunne i brygger Jacobsens 

øjne styrke håbet efter Dybbøl-katastro-
fen.

Bryggeren arbejdede utrætteligt på li-
ster over, hvordan en total billedfrem-
stilling af danmarkshistorien skulle 
skæres. Disse lister dannede udgangs-
punkt for en række af museets tidlige 
bestillinger af historiemalerier. Kun de 
færreste malerier på bryggerens storslå-
ede liste nåede ud i virkeligheden.

”Man må i dag begræde, at snæversy-
nede historikere efter bryggerens død 
satte en delvis stopper for realiseringen 
af dette projekt,” hedder det i kataloget. 
”Det ville have været et enestående mo-
nument over 1800-årenes brug af histo-
rien til at opbygge fællesskabsfølelse i 
den nye danske nationalstat.” 

Museumsinspektør Søren Mentz af-
runder portrættet af brygger J.C. Jacob-
sen i artiklen ”Med bryggeren på rejse”. 

Ud over sin stærke samfundsfølelse 
havde Jacobsen også en romantisk side, 
som især blev udfoldet, når han rejste.
Så blev pligtfølelsen for en stund erstat-
tet af eventyrlyst, mens det nationale 
sindelag blev koblet med verdensborge-
rens udsyn.

”Hans breve er spændende læsning,” 
slutter Søren Mentz. ”De giver indblik i 
hans glæde ved at tilegne sig ny viden 
og indsigt. Som brygger lærte han ti-
dens teknologiske innovationer at ken-
de, som humanist fi k han skærpet sin 
historiske bevidsthed. Begge dele fi k 
stor betydning for genopbyg ningen af 
Danmark efter 1864.”

Der kan spørges om mere, end alle de 
kloge kan svare på. Alligevel vover De-
res udsendte et afsluttende spørgsmål: 
Hvad har opbygningen og indretningen 
af Frederiksborgmuseet kostet J.C. Ja-
cobsen i nutidskroner? Spørgsmålet 
kan kun besvares med store forbehold. 
Mange af museets genstande, som 
bryggeren skænkede, falder uden for 
regnskabet, og med i det billede hører, 
at Carlsbergfondet påtog sig ansvaret 
for museets drift. Men et rimeligt tal på 
bryggerens gave til Frederiksborg og 
dermed til os fi ndes et sted mellem 300 
og 500 millioner kroner.

Ove Sten Rasmussen er journalist og historiker

Brygger og museumsbygger
DANMARKSHISTORIE  Det er på fredag 200 år siden, Carlsbergs grundlægger og Frederiksborgmuseets skaber, brygger J.C. Jacobsen, blev født. Det blev hans 
livs store projekt at skabe det museum, hvor det lille danske folk kunne se tilbage på store bedrifter i historien og dermed bearbejde det smertelige tab i 1864

AF THOMAS SØBIRK

JEG MENER, AT DEN største etiske ud-
fordring for en ny regering bliver at fo-
kusere på kerneværdien for en vel-
færdsstat – nemlig at hjælpe de svage-
ste i samfundet. De svageste er typisk 
de syge, de hjemløse, personer med 
handicap, de ældre, de ensomme og de 
sultne – og det uanset hvilken hudfarve, 
nationalitet, etnicitet og religion et 
menneske har. 

Vi bliver nødt til at prioritere, hvem 
det er, velfærdsstaten primært skal 
hjælpe – især i økonomisk vanskelige 
tider, hvor ressourcerne er knappe. De 
fl este i vores samfund kan heldigvis 
klare sig uden at få overført en ind-
komst fra staten, og derfor bør vi i sti-
gende grad fl ytte ressourcer fra dem, 

der kan klare sig selv, men som allige-
vel får indtægter betalt af det offentlige, 
over til dem, der har vanskeligt ved at 
klare sig selv eller vil få vanskeligt ved 
at klare sig selv, hvis de ikke får øjeblik-
kelig hjælp. 

Hvorfor skal min familie, som har en 
husstandsindtægt på næsten en million 
kroner, have børnepenge? Mon ikke og-
så at du synes, vi i stedet for at bruge 
børnechecken til husstande, der næ-
sten har en millionindtægt, bør bruge 
disse penge til at forske i kræft eller 
hjælpe børn med psykiske problemer 
med bare at få en rettidig diagnose, ud-
redning og behandling? 

Og igen: Hvorfor får alle borgere i 
Danmark automatisk udbetalt folke-
pension, når de bliver 67 år – uanset om 
de har en formue på fl ere millioner kro-
ner? Det forekommer bedre, at disse 
penge bliver brugt til børn eller ældre, 
der er syge og ensomme. 

Hvorfor skal lilleputstaten Danmark 
bruge milliarder af kroner på militære 
operationer og spille stor i slaget og fø-

re storstatspolitik ved at deltage i alle 
de krige, vi har mulighed for? Bør vi ik-
ke hellere bruge disse milliarder af kro-
ner på at hjælpe millioner af mennesker 
med at overleve hungersnøden på Afri-
kas Horn? Eller på fredbevarende styr-
ker i verdens brændpunkter? 

En anden måde at forebygge at der 
blev fl ere svage mennesker i vores sam-
fund på vil være at øge momsen på 
stærkt sundhedsskadelige produkter 
som for eksempel alkohol og tobak og 
sænke momsen på sunde fødevarer 
som frugt og grønt. Jo dyrere det er at få 
fat i et skadeligt stof, jo færre vil begyn-
de at anvende det, og forbruget vil falde 
for dem, som anvender alkohol og to-
bak. 

AT HAVE FOKUS PÅ DE svageste i sam-
fundet vil ofte, som jeg i nogle af ek-
semplerne har prøvet at vise, betyde en 
omfordeling af ressourcerne fra de vel-
stillede og raske til de personer, der vir-
kelig har brug for omsorg og hjælp. 

En indvending mod denne form for 

omforde-
ling, som ty-
pisk kom-
mer op til 
overfl aden i 
debatten, er 
følgende: 
Hvis de vel-
stillede ikke 
får noget ud 
af at bidrage 
til velfærds-
staten via 
deres skatte-

indbetalinger og diverse afgifter, så vil 
de ophøre med at være solidariske med 
de dårligst stillede, og velfærdsstaten 
og sammenhængskraften vil være truet. 

Men et sådant svar er jo lig med at ta-
ge de dårligst stillede som gidsler. De 
velstillede kan jo godt være solidariske 
med de dårligst stillede, og vi kan sag-
tens bevare sammenhængskraften i 
samfundet ved at være mindre egoistisk 
– måske en omfordeling ligefrem kun-
ne øge sammenhængskraften – selv 

hvis de velstillede intet modtog fra det 
offentlige. Hvis man seriøst mener, at 
man kun skal hjælpe andre, hvis man 
selv får noget ud af det, er det noget galt 
med menneskets moral. 

Argumentet om, at de velstillede ikke 
ønsker at bidrage til en omfordeling af 
goderne fra dem selv til de svageste, 
fordi de også vil have noget igen, er 
problematisk af to grunde. For det før-
ste får alle jo noget ud af en velfærds-
stat. Og for det andet siger det noget 
meget ubehageligt om dem, der frem-
fører argumentet, nemlig at de kun vil 
hjælpe andre i nød, hvis det også er 
godt for dem selv. 

Jeg håber ikke at vores kommende re-
gering vil tænke i disse baner, for vi bør 
kunne blive enige om, at vi bør hjælpe 
folk i nød, selv hvis der er en lille om-
kostning forbundet ved denne hjælp. 
Den australske fi losofi  Peter Singer har 
givet et lille eksempel, der skal under-
støtte, at vi bør hjælpe folk i nød, selv-
om det har en lille omkostning for os 
selv: 

Forestil dig at du er på vej til arbejde, 
og at du på din vej ser, at en lille pige på 
et par år er ved at drukne i en dam. Hun 
er alene, og der er ingen andre til syne 
end dig, men du kan let hjælpe hende. 
Du skal dog skynde dig på arbejde, og 
hvis du hjælper hende, kommer du for 
sent på arbejde, og dine nye ruskinds-
sko vil blive ødelagt. Hvad bør du gøre? 

Jeg håber, at du og de kommende re-
geringsmedlemmer vil vælge at redde 
barnet. Hvis de gør det, bør de også fo-
kusere på de svage, selvom det vil have 
nogle få omkostninger for de velstille-
de.

Thomas Søbirk Petersen er ph.d. i moralfi losofi  
og lektor i praktisk fi losofi  ved Roskilde 
Universitet.

Læs fl ere kommentarer til valgets etiske 
perspektiver på 

etik.dk
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Den succes,
J.C. Jacobsens livsværk 
som brygger førte til, 
bekræftede ham livet 
igennem i sammen-
hængen mellem 
industriel vækst 
og fremskridt i 
naturvidenskaben.

Så skift dog navn
ROLF SLOT-HENRIKSEN 
formand for Grundlovsforeningen Dansk 
Kultur, Skovgårdssparken 23, Odder

Hvor du end vender dig hen, er der i 
dag larm først og fremmest fra veje, 
hvor man ikke har reguleringer for, 
hvor meget motorcykler eller lastbiler 
må støje. For mange er det en dyd, at 
maskinen støjer maksimalt. Og er man 
uheldig, er det en pestilens at bo ste-
der, hvor fl y er i fast rutefart. I butikker 
er der musik døgnet rundt, og i nogle 
restauranter er musikken så anmassen-
de, at man har svært ved at samtale. 

Det er grotesk netop at kaste sig over 
kirkeklokken som skræmmebilledet på 
samfundets støj. Hvis man elsker stil-
hed, må man kaste sig over de virkelige 
lydforurenere. Tænk på, hvordan man-
ge i dag terroriseres af unødvendig lar-
mende trafi k, ligesom lejligheder hær-
ges af radio- og tv-støj. 

Mon foreningen ”Vi elsker stilhed” 
ikke skulle skifte navn til ”Vi hader kir-
keklokken”? Kirkeklokken er en smuk 
del af vor kultur på linje med landsby-
kirken, noget smukt, vi alle bør værne 
om. 

KORT SAGT


