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
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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
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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
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hjemlige intelligentsia og kreative lag med udspring i et nyt embedsborgerskab til et mere spontant og venskabeligt samvær i en mindre kreds. Det er
derfor også et ofte rejst spørgsmål, om Bakkehuset rettelig bør betegnes
litterær salon eller snarere som kunstnerhjem eller -kreds, eller, som fx hos
Kirsten Dreyer (2018), blot som „kulturelt miljø“.
Af de nævnte steder er det kun Bakkehuset, der har overlevet
som national kulturarv og har opnået status af et nationalt ikon i den kulturelle overlevering. Palæerne er i dag privatejede og lejes ud som konferenceog selskabslokaler m.m., Sophienholm fungerer dog som udstillings- og
musiksted, ligesom der lejlighedsvist afholdes koncerter i Odd Fellow Palæet, mens Sølyst, der ejes af Det Kongelige Københavnske Skydeselskab, kun
undtagelsesvist afholder kulturelle arrangementer (Sørensen, red. 1998;
Poulsen, red. 2010). Ingen af disse steder har haft samme potentiale som
nationale erindringssteder, dels på grund af deres tilknytning til det, der
siden er blevet anset for en tysk, kulturel dominans, dels på grund af den
direkte eller indirekte forbindelse til trekantshandel og slaveri.4

Erindringsstudie og kulturarvsformidling
I det foreliggende studie er ærindet at spørge til, hvordan Bakkehuset som
sted er indgået i den kulturelle erindring og siden er vokset til et ikon for
’dansk guldalder’ for endelig som museum at blive del af en national erindringspolitik og kulturarvsforvaltning. Med dette fokus adskiller denne bog
sig fra den eksisterende og overvejende personal-, litteratur- og kulturhistorisk orienterede Bakkehuslitteratur, senest Kirsten Dreyers Kamma Rahbek og
livet på Bakkehuset (2018), der er et studie i, „hvem Kamma Rahbek var, men
også hvordan livet på Bakkehuset formede sig, og hvad hun og Bakkehuset
betød for en række af de mennesker, der tilhørte kredsen omkring Bakkehuset“ (Dreyer 2018, s.15). Her skal jeg i stedet undersøge, hvordan Bakkehuset, forstået som en samlebetegnelse for stedet, ægteparret og kredsen
omkring dem, er indgået i den kulturelle erindring, blandt andet i kraft af
den omfattende Bakkehuslitteratur, og er blevet et ikon for dansk guldalder.
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Miniatureportræt, der menes at være af
Kamma Rahbek som ung. Bakkehusmuseet.
Foto: Stuart McIntyre.
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Det undersøges, hvordan Kamma allerede fra den umiddelbare eftertid er
trådt i fokus, og hvordan Bakkehuset som museum er blevet og har ageret
som kulturarvsinstitution og del af en national erindringspolitik.
Sagt med den tyske kulturhistoriker Aleida Assmann (2008), så
kan projektet forstås som et bidrag til en ny historiografisk disciplin, mnemohistorie, der studerer måder at erindre på som en social og kulturel
praksis, der udfolder sig i tid og rum. En anden tysk kultur- og erindringshistoriker, Astrid Erll (2011), siger om henholdsvis studiet af den kulturelle
erindring og formidlingen heraf, at de to modsatrettede processer – at
analysere og at syntetisere – basalt set drejer sig om det samme, nemlig om
at forbinde fortid, nutid og fremtid og forestille sig alternative muligheder.
Erindringsstudier og -formidling er ikke og bør ikke være en øvelse i nostalgi. De er og bør derimod være en metode til at opdage og reflektere, hvordan forandring sker og er mulig. Ja, det er, ifølge Erll, selve det „apparat“,
som gør kulturel forandring mulig (Erll 2011, s. 174).
Spørgsmålet for det foreliggende studie modsvarer altså det
spørgsmål, Bakkehuset som museum står med: Hvilke kulturelle transformationer har Bakkehuset været prisme for, og hvad har det at sige os i dag
– om vores egen samtid og mulige fremtid? Studiet udgør dermed også et
receptionsstudie med et såvel litteratur- og kulturhistorisk periodeaspekt
som et museologisk aspekt. Det rejser spørgsmålet om, hvilken værdi
Bakkehuset som museum kan tænkes at have for nye generationer og befolkningsgrupper, for hvem den nationale, kulturelle kontekst ikke er given,
og som heller ikke måtte have en umiddelbar interesse i fænomenet dansk
guldalder. Hvilken funktion kan et museum som Bakkehuset have i og for
en oplevelsesøkonomisk og globalt orienteret samtid? Hvad dækker begrebet dansk guldalder over, og hvilken relevans og legitimitet har det overhovedet i dag?
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