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Svar til Lars Schreiber Pedersen
Hoops Reallexikon kunne ikke skildres fyldest-
gørende uden en paragraf om initiativtageren og
drivkraften gennem den første periode – profes-
sor Herbert Jankuhn. At fortie hans fortid i nazi -
regimets tjeneste havde været falsk, men dette
pinlige emne var ikke centralt for mig. Det var
Hoops, ikke Jankuhn, som var mit ærinde.

Lars Schreiber Pedersens korrektion i Forn-
vännen 2011:3 af min korte omtale af Jankuhns
politiske stilling og indsats under krigen er uden
tvivl rigtig. Jeg har aldrig diskuteret politik med
ham, og holdt mig til den mest tilgængelige kilde
– hans elev Heiko Steuers vurdering.

Emnet var ikke noget, man grublede over i
Danmark efter krigen. Min lærer, C.J. Becker,
havde åbenbart ingen betænkning ved at gå i
samarbejde med Jankuhn som landsredaktør for
Hoops, så hvorfor skulle jeg og andre have det?
At man var naiv på Nationalmuseet både an -
gående Jankuhn og navnlig Karl Kersten, som
man havde direkte berøring med under krigen,
må nok indrømmes. Schreiber Pedersens karak-
teristikk af Kersten er rigtig.

Jeg finder det interessant at en så glødende na -
tionalist som den gamle kæmpe Vilhelm la Cour
og den unge Roar Skovmand gravede med Jan -
kuhn i Hedeby umiddelbart inden krigsudbrud-
det, så vidt vides uden betænkeligheder. (Jeg har
ikke undersøgt deres privatarkiver desangående.)

Herbert Jankuhn var et magtmenneske, ingen
tvivl om det, men det havde han fælles med sine
professorkolleger. Han var egoist og domine ren -
de, men han var også en af de mest indflydelsesrige
tyske arkæologer efter krigen (jvnf. W-D. Tempel,
Am Rande der Archäologie: Begegnungen und Erleb-
nisse, Oldenburg 2011, s. 19–25. ). Det var begrun-
det i hans intellekt og fremragende organisations-
talent. Man kan bagefter diskutere, hvordan han
kunne få den position så hurtigt efter krigen, men
det er et kompliceret emne. Desværre er man nu
henvist til de impliceredes arkiver, da de alle er
døde. Forskerne i krigstidens personligheder er
kommet for sent i gang.

Ser man på Schreiber Pedersens litteratur liste,
der kan forlænges, fremgår det, hvor nylig inter-
essen for nazitidens holdninger egentlig er blevet
udtrykt. De, som kendte (eller burde kende) prob-

lemerne, accepterede åbenbart dengang situatio-
nen uden at stille for svære spørgs mål. Receptio-
nen i Norden er et felt, som stadig kan udforskes.
Også i Danmark var reaktionen mild, og nok for
mild. Kersten fik 13 år efter krigen lov at generobre
Danmark med sit store broncealderprojekt, næs ten
samtidigt med at Jankuhn blev kaldet til Göttingen.

Personligt kan jeg oplyse, at for min genera-
tion var interessen for tysk meget lille. Vi havde
tyske tropper som nabo, og hver dag passerede jeg
den tyske kasserne på skolevejen de første fem år.
Tysk var ikke et fag, som man tændte på: det var
naturligvis engelsk. Først langt senere, da jeg fandt
mit speciale i broncealderens forbindelser med
Europa, indså jeg, at tysk var nødvendigt og viden
om tysk forskning og tyske forhold uomgængelig.

Da professor Becker opfordrede mig til at be -
handle broncealderen for Hoops, nærede jeg ingen
betænkeligheder. Tværtimod var det en chance
for at deltage i et internationalt netværk. Vi gik
som en selvfølge ud fra, at de tyskere, som deltog,
på en eller anden måde var clearet, så de var
respektable. Die dummen Dänen var åbenbart ikke
de eneste, der tænkte sådan.

Jankuhn var er eksempel på det menneskelige
paradoks, som vi andre har så svært ved at forstå.
Hvordan kunne et højintelligent menneske gå ind
for naziideologiens og dens forfærdelige følger og
endda udføre dem på så umoralsk facon? Tror man
på det gode i mennesket, indtil det modsatte er
bevist, har man et problem med at forstå den slags.
Det, jeg skrev om Jankuhn, var mit indtryk gen-
nem kontakten med ham, og det kan jeg jo ikke
lave om på, fordi hans fortid ikke var den, vi
troede. Hvorfor skulle jeg ”klandre” de forskere,
som har boret i nazitiden? Ud fra mine forudsæt-
ninger var og er Herbert Jankuhn en vigtig aktør
i efterkrigstidens europæiske forskning, især be -
byggelsesarkæologien, og hvorfor skulle man dog
glemme eller gemme det?
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