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Old hat 

Kurt L. Frederiksen 
Holger Drachmann. Vi vil 
fred her til lands 
424 sider, 399,95 kr. 
Gyldendal 

Anmeldt af Henk van der Liet 

BIOGRAFIEN SOM LITTERiER OG HI- 

storisk genre har for ti den kronede 
dage. Men keert barn har mange 

navne, og biografier kan udformes pá man- 
ge forskellige màder og med meget diver- 
gerende ejemed. Enhver biograf má pä en 
eller anden mäde forholde sig til, hvordan 
biografien som genre har udviklet sig i de 
senere är og veelge sit eget perspektiv ogen 
passende metode. Heldigvis er der stadig 
litteraturhistoriske vovehalse, der faktisk 
ter kaste sig ud i at skrive biografier af life 
and letters-typen. Markante danske sken- 
Iittereere biografier af nyere dato er Karin 
Bangs glimrende »Lykkens keelebam: En 
biografi om Peter Nansen« (2011), Kristian 
Himmelstrups leeseveerdige »En sejlbäd for 
vindstille - en biografi om J.P. jacobsen« 
(2014) og Flemming Behrendts moppe- 
dreng »Livsrusen: En bog om Henrik Pont- 
oppidan« (2019). 

En vellykket, tidssvarende biografi in- 
deholder enten nye historiske fakta, eller 
dens metode ger, at velkendt historisk ma- 
teriale indgár i nye sammenhrenge og deri- 
gennem muligger nye, alternative leesnin- 
ger og perspektiveringer. Og i tilfselde af at 
biografen hverken kommer med nyt mate- 
riale eller tilbyder en ny vinkling af <let pä 
forhànd almenkendte historiske materia- 
le, kan man med rette gare sig overvejelser 
over den pägseldende biografis merveerdi 
og eksistensberettigelse. 

Vandrehistorier 
De fleste danskere kender Holger Drach- 
mann (1846-1908) afnavn, nok fordi <let er 
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Kunstnerbiografi om Holger Drachmann disker op med 
et nostalgisk opkog af velkendte reverhistorier 

ham, der har skrevet teksten til »Midsorn- 
rnervisen« (Vi elsker vort land) og skole- 
klassikeren »Engelske Socialister«, men sá 
er <let vist slut for de fleste. I samtiden var 
Drachmann imidlertid en folkekeer Iyriker, 
en anerkendt forfatter ogen habil kunst- 
maler, men i lebet af <let 20. árhundrede 
falmede hans ry, og hans oeuvre havnede 
i genbrugsbutikkernes udsalgskasser. At 
han alligevel ikke havnede helt og holdent 
pä historiens losseplads, skyldes - bort- 
set fra enkel te vedholdende ildsjeele, der 
heegede om hans kunst - generationer af 
danskleerere, der blev ved med at holde liv i 
de mange skrener, myter ogvandrehistori- 
er, der er knyttet til hans navn. Drachmann 
blev stort set glemt som forfatter og billed- 
kunstner, mens hans efterrneele blev red- 
det i land pä grund af hans personlighed, 
eller mere preecis hans offentlige persona 
og den máde, hvorpá hans navn blev brugt 
i forskellige sammenhrenge: alt fra turist- 
industrien til togseet og havernebler. Des- 
uden blev handen ferste forfatter i Norden, 
der efter sin bortgang fik et museum viet til 
hans minde. Museet findes stadigveek og er 
tilgrengeligt for publikum. Drachmanns ry 
kan ábenbart stadig seelge billetter. 

Og han kan tilsyneladende stadigvsek 
veere genstand for en ny biografi, idet den 
erfarne biograf Kurt L. Frederiksen nu har 
begäet <let fem te omfattende biografiske 
oversigtsveerk om Drachmann, der bserer 
titlen »Holger Drachmann: Vi vil fred her til 
lands«. Siden biografier af Valdemar Vedel 
(1909), Paul V. Rubow (1940-1950), Lauritz 
Nielsen (1942) og Johannes Ursin (1953) er 
der gäet over et halvt árhundrede, og der 
har klart veeret behov for en ny, ajourfert 
biografi. Spergsmálet er, om der er dukket 
nyt, ukendt materiale op, eller om der i 10- 
bet af <let mellemliggende halve árhundre- 
de er foretaget nye Isesninger eller skrevet 
forskningsbidrag, der ger en opdatering 
pákreevet? Tilsyneladende ikke, for Kurt L. 
Frederiksen ferer i neerveerende biografi in- 
tet nyt til torvs; hverken om Drachmanns 
kunstneriske produktion (malerkunsten er 

sä godt som fraveerende i bogen) eller om 
hans levned og efterrnsele er der noget nyt 
at fin de, ej heller ger Frederiksen sig meto- 
diske overvejelser. 

Resultatet er en gennemillustreret bio- 
grafi med noter, litteraturfortegnelse, per- 
sonregister og hele pibetejet, der i grunden 
ikke er andet end et opkog afvelkendt ma- 
teriale, strikket sammen med alenlange ei- 
tater fra forgrengerne og udgivne breve. In- 
gen kildekritik, intet nyt under solen. 

Store meend 
Kurt L. Frederiksen har tidligere primeert 
beskreftiget sig med historiske biografier 
af 'store msend', specielt arktiske opdagel- 
sesrejsende og polarforskere, der i sarnti- 
den havde opnäet nsermest mytologisk sta- 
tus, er hans gebet: Knud Rasmussen, Ejnar 
Mikkelsen, Peter Freuchen og den island- 
ske 'konge: J0rgenJürgensen. Desuden ud- 
sendte Frederiksen i 2012 en biografi om 
den rejselystne dokumentarforfatter Thor- 
kild Hansen (1927-1989). I <lette testoste- 
ronfyldte panteon var der äbenbart stadig- 
vrek en ledig plads til endnu en 'stor' mand. 
ïfelge Frederiksen var Drachmann ändsbe- 
sleegtet med disse helteskikkelser med ud- 
Ieengsel, idet de alle var dremmere og folk, 
der »udrustede ekspeditioner, og med fare 
for ded og undergang rejste de ud over klo- 
den for at udfylde landkortets hvide plet- 
ter,« Men Iandkortets hvide pletter eksiste- 
rer kun, nàr manser pä virkeligheden gen- 
nem seerlige, nostalgiske og koloniale bril- 
Jer. De sákaldte hvide pletter var ikke men- 
nesketomme, ubererte og betydningslese, 
de blev bare beboet, brugt og forstáet pá 
andre rnäder, Og pä samme mäde ser Fre- 
deriksen tilsyneladende ikke, hvor utids- 
svarende hans syn pá Drachmanns per- 
son og kunstneriske virke er. Det virker, 
som om Frederiksen ikke har eje for de 
store forvandlinger, der har fundet sted i 
Danmark i lebet af <let 20. ärhundrede pä 
kens- og Iigestillingsomrädet, Iandvindin- 
ger der er med til at eendre vores aktuelle 
syn pä virkeligheden og os selv. Ikke et bed- 
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>> Er det den historiske person og dens kunstneriske virke, vi 
vil here at kende, eller gramsebassens sidespring? 

re syn, blot et and et, der g0r vores historie- 
og selvopfattelse mere dynamisk og speen- 
dende. Kun et par gange i hele bogen bim- 
ler alarmklokkerne, bl.a. da Frederiksen 
undrer sig over, hvorfor en af Drachmanns 
elskerinder, syngepigen Amanda Nilsson, 
bed re kendt som 'Edith', igennem hele de- 
res tiárige forhold tiltalte ham med 'De', 
mens Drachmann altid brugte 'du' til ben- 
de. En historisk biografi ber ikke blot be- 
skrive fsenomener, men vel ogsä uddybe 
og tolke dem, eller? I stedet forklarer Fre- 
deriksen dette asyrnmetriske kensforhold 
sáledes: »Det lä i aldersforskellen, i hen- 
des naturlige distance og eerbedighed - fe- 
lelser til trods.« I forbigäende ger han godt 
nok opmeerksom pä, at disse syngepiger i 
samtiden blev omtalt med »undertoner af 
prostitution« og at »den aldrende Drach- 
mann [kastede] sin hu pä fiere yngre kvin- 
der. Jo eeldre han blev, desto yngre blev de«, 
men hvad skai vi i dag - ikke mindst i lyset 
af #Metoo-debatten - med disse konstate- 
ringer, hvis de ikke seettes indien historisk 
kontekst? Er det den historiske person og 
dens kunstneriske virke, vi vil leere at ken- 
de, eller gramsebassens sidespring? 

Erindringskultur 
Igennem hele det 20. ärhundrede har 
Drachmanns eftermeele veeret domine- 
ret af utallige, til deis apokryffe, historier 
om hans udsveevende bohemeliv og hans 
urneettelige appetit pä isser yngre kvinder. 
Desveerre har disse udenveerker ofte skyg- 
get for nyfortolkninger af hans kunstneri- 
ske virksomhed, og i neerveerende biogra- 
fi lirer Frederiksen endnu en gang de vel- 
kendte reverhistorier af i stedet for at for- 
holde sig pä en tidssvarende máde til Dra- 
chmanns !iv og kunstneriske produktion 
og diskutere, hvordan og hvorfor Drach- 
mann er blevet en del af danskernes kol- 
lektive selvforstäelse og erindringskultur. 

Biografiens undertitel -vt vil fred her til 
lands« er i sig selv meget sprendende, idet 
den netop henviser til Drachmanns betyd- 
ning for fsellesskabsfelelsen, specielt när 
vi synger »Midsornmervisen«. Men under- 
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titlen skurrer ogsä, eftersom den i lyset af 
bogens indhold virker som en glorifice- 
ring af en national, eksklusivt dansk, feel- 
lesskabsmytologi - en romantisk, masku- 
lin illusion 'anno dazumal', der vend er ryg- 
gen til nutiden. Drachmann var en central 
kunstnerskikkelse i slutningen af det 19. 
árhundrede, da Danmark kom til at ligne 
noget i retning af det land, vi kender i dag, 
og som forfatter, maler og- sidst men ikke 
mindst - som kendis var han bäde ejenvid- 
ne til ogen del af denne proces. Og Frede- 
riksen ger da ogsá sit bedste for at fremstil- 
le Drachmann pä baggrund af samtidshi- 
storien, som imidlertid skildres med en ri- 
gelig bred pensel. Fra tid til anden kan han 
heller ikke selv finde hverken hoved eller 
hale i sine egne reesonnementer: »Hvis det 
er forvirrende, er det fordi, tiden var forvir- 
ret«, Jasä, pá den máde. Ogsä sproget kan 
lebe af sporet, for eksempel da Frederiksen 
om taler datidens opfattelse af Georg Bran- 
des og kompagni »som noget, der i nuti- 
dens sprog bed st kan kal des en terrorcelle«. 

En series historisk bibliografi forholder 
sig kildekritisk til det eksisterende mate- 
riale og litteraturen om emnet, men ej hel- 
ler her opfylder Frederiksen forpligtelser- 
ne. Stort set ethvert forskningsbidrag af ny- 
ere dato er udeladt, standardveerker mang- 
ler, vserkanalyser og nyfortolkninger er fra- 
veerende, og bogen savner enhver metode- 
bevidsthed og bunder i et foreeldet historie- 
syn. Bogens indholdsfortegnelse siger det 
hele: de syv centrale kapitler er i kronolo- 
gisk reekkefelge opkaldt efter Drachmanns 
tre hustruer og to elskerinder, deter alt- 
sá kvindehistorierne, som Frederiksen fo- 
kuserer pá, mens Drachmanns kunstne- 
riske produktion, specielt hans virke som 
billedkunstner, blot neevnes i forbigäen- 
de, og udvalget af de omtalte Iittereere veer- 
ker er ikke blot yd erst eklektisk, det har 
iseer karakter af en kavalkade af forsinkede 
anmeldelser. 

Fortidstrip 
Kurt L. Frederiksen har klart ensket at skri- 
ve en biografi, der er tilgrengelig for man- 

ge leesere, og han har ikke primeert haft 
den akademisk interesserede leeser for eje. 
Men spergsrnálet er, om han ikke har ka- 
stet barnet ud med badevandet ved at ned- 
prioritere ärtiers forskningsresultater pä 
bekostning af en letflydende, ikke altid 
lige opfindsom prosatone, der af og til slär 
over i den rene bragesnak: »Mens leengslen, 
forelskelsen, erotikken fik mere og mere 
tag i ham, drev den hans digtning bag om 
det moderne gennembrud, tilbage i ret- 
ning af romantikkens tägede egne og der- 
fra i retning af erfaringer, der pegede frem 
mod moderne digtning og dens splittede 
verdensforstáelse«. 

Selvfelgelig er det en biografs ret selv 
at bestemme fokus og sprogtone, men det 
eendrer ikke noget ved, at teksten under 
alle omstrendigheder ber veere pälidelig og 
ráde over omhyggelig akribi. Ogsä her la- 
der Frederiksen meget tilbage at enske, for 
ikke blot er bogens noter og litteraturfor- 
tegnelse mangelfulde, ogsä citater og bil- 
ledtekster er langt fra lydefrie. 

Deter ikke sá lige til at bestemme, hvad 
Frederiksens ambition har veeret med den- 
ne biografi. Oms id er finder man dog ud 
af, at Frederiksens grundleeggende incita- 
ment mä have veeret af personlig art, nem- 
lig nostalgi. Hele bogen er gennemsyret 
af Ieengsel efter en svunden, for-moder- 
ne, homogen tid og ditto virkelighedsfor- 
stäelse, »men trods alle bestreebelser blev 
helheden aldrig genskabt. Verden faldt fra 
hinanden og har ikke kunnet seettes sam- 
men igen«. Mon deter dette mismod, der 
skinner igennem, nár Frederiksen skoser 
det moderne Danmark, og specielt Skagen, 
som han tilsyneladende har et horn i siden 
pá, fordi stedet har eendret sig i tidens leb; 
fra fiskernes spartanske nejsomhed til Hel- 
lerup-ugens ekstravagance. Den därlige ny- 
hed for Kurt L. Frederiksen er, at tiden ikke 
umiddelbart ser ud til at gä i stä, at histo- 
rien ikke kan rulles tilbage, og rneend ikke 
leengere er det steerke ken, Det afgerende 
for en ny og relevant Drachmann-biografi 
er, om de briller, forfatteren tager pä, er old 
hat eller tidssvarende. 
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