


Kvinden, verdensborgeren  
og rebellen

177520_Ellen_Hoerup_kvinden.indd   1 28/05/2019   10.45





177520_Ellen_Hoerup_kvinden.indd   2 28/05/2019   10.45



LONE RÜNITZ

ELLEN HØRUP
KVINDEN, VERDENSBORGEREN  

OG REBELLEN

177520_Ellen_Hoerup_kvinden.indd   3 28/05/2019   10.45





UniversityofSouthernDenmarkStudiesinHistoryandSocialSciences,vol.584

©ForfatterenogSyddanskUniversitetsforlag2019
Satsogtryk:SpecialtrykkerietArco
Omslag:DortheMøller,UnisatsApS
SatmedQuadraatSans
TryktpåMunkenLynx130g
ISBN:978-87-408-3197-9

Detharienkeltetilfældeikkeværetmuligtatidentificere
rettighedshaveretilbogensillustrationer.Ønskernogenat
påberåbesigdisserettigheder,kanforlagetkontaktes.

Bogenerudgivetmedstøttefra:
AugustinusFonden
DenHielmstierne-RosencroneskeStiftelse
Politiken-Fonden

Mekanisk,fotografisk,elektroniskellerandenmangfoldiggørelse
afdennebogerkuntilladtmedforlagetstilladelseellerifølge
overenskomstmedCopydan.

SyddanskUniversitetsforlag
Campusvej55
DK-5230OdenseM
www.universitypress.dk

177520_Ellen_Hoerup_kvinden.indd   4 04/06/2019   13.06



5

Tak

Mintakskalførstogfremmestgåtilbibliotekarenogfredsaktivi-
sten Holger Terp for at have sikret sig Ellen Hørups dagbøger og
privatarkiv for eftertiden. Uden hans store forarbejde ville denne
fremstillingikkehavesetdagenslys.

Dernæst vil jeg gerne takke Kvindehistorisk Samling i Aarhus for
udlånafdendelafEllenHørupsprivatarkiv,somhenhørerunder
KvindehistoriskSamling.KvindehistoriskSamlingersidenoverflyt-
tettilRigsarkivet.MintakgårogsåtilDetKgl.Bibliotekogherisær
LæsesalenforBoghistorieogManuskripter.Detharværetenfornø-
jelseatarbejdeder.Deterenskamogetstortsavnformange,at
denmåttelukkepågrundafbesparelser.EndvideretaktilRigsarki-
vetogdetsmedarbejdere,navnligJacobHalvasBjerreogLoneFrier
Hasnæs,fordenaltidgodeogvenligebehandling.

Enstortakskalogsågåtildefonde,hvisstøtteharmuliggjortpub-
liceringen,ogtilSyddanskUniversitetsforlagogredaktørMichael
DamPetersenforgodtsamarbejdeomudgivelsen.

Enheltsærligvarmtakskalgåtil IngerogHansKirchhoff for in-
teresse,opmuntring,godeforslagogkonstruktivkritik.Eventuelle
fejlogmanglerifremstillingeneralenemitansvar.

Sidst,menikkemindst,entaktilminmand,Frede,forudvisttålmo-
dighed,moralskstøtteogpraktiskhjælp,nårteknologiendrillede.

LoneRünitz,
Søborg2019
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INDLEDNING 9

INDLEDNING

Nu er borte et af de elskeligste mennesker, man har kendt og

holdtaf,etafdestærkeste,enafdefå,deraldrigsvigtede.Hun

var fra først tilsidstdenstoreglødendeharmeoveralverdens

uretoguretfærdighed.Detviltilærefordetland,hunvarfødt

i,blivenævnt,athunvardansk;iDanmarkshistorievilhunstå

somenaflandetsstoreogbetydeligekvinder.

[…]

Nudahunerborte,hendevilærtesåmegetaf,løfterhunendnu

engangsinstemmeogtalertilmenneskehedenudafsitukueli-

gesindogmanerdentilatvælgerigtigt.Hungjordedethelesit

langeogkæmpendeliv.Hungørdetindifremtiden.

 Forfatteren Harald Herdals mindeord om Ellen Hørup 1953.1

EllenHørup(1871-1953)varDanmarksogPolitikensførstekvindeli-
geudenrigskorrespondent.Hunvariallehenseenderenfrontløber
ogennormbryder.Hunvarbeundretforsinutrætteligekampmod
enhveruret–hvadentendetdrejedesigomkrigogoprustning,im-
perialisme,nationalismeellerkapitalisme–ogelsketforhjælpen
tilmenneskerpåsamfundetsbund.Menhunvarogsåhadetogfor-
kætretpågrundafsinskarpepen,denpolemiskeformogkompro-
misløshed,somfrastødtesåvelpolitikereogmeningsdanneresom
detkøbenhavnskeborgerskab.Mangegangeblevhunbeskyldtfor
at skyde over målet, men hendes svar til kritikerne var, at det var
dem,dertogfejl:“Detliggersomaltandeti,atDeharforsømtat
rykkeDeresmålfrem.Mine[mål]liggerlængereud,højereoppe.
Når jegskyder forbiDeres,sårammer jegmit!”2Nårvelmenende
menneskerforeholdthende,athunburdeforetagesignogetnyttigt
fremforatrivenedogkritisere,såløddetfrahende:
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10 INDLEDNING

Dererivirkelighedenikkenoget,derersåopbyggendeogop-

byggeligt som kritik. Er det måske ikke kritikken, der påtaler

urettenogvækkermenneskenesharme,sådetgodekommerop

idem,sådeoprøresogprotesterer?Såderdannesenoffentlig

meningtil fordel fordem,der lideruret.Erdet ikkekritikken,

derbyggermennesketsretsfølelseop?Ogerdetikkenoget,der

trængessværttilivoretider?3

EllenHørupbegyndtesinjournalistiskekarriereienmodenalder.
Mensfaderen,ViggoHørup(1841-1902),levede,skrevhunikkeen
stavelse:“Jegsyntes,hanbesørgededethele”,sagdehunnogleår
førsindødogtilføjede,athuniungdommeniøvrigtvaroptagetaf
allesinekærestehistorier.Deternuikkehelesandheden.Detskyld-
tes også en dyb usikkerhed og tvivl om egne evner, måske affødt
affaderensstærkepersonlighed.“Hanvidsteikke,atjegduedetil
atskriveellertilnogetsomhelstandet,menhanholdtafmig,og
detvardetvigtigste”,harhunfortalt.4SomMimiJakobsen,datter
afstifterenafCentrum-Demokraterne,ErhardJakobsen,ogselven
markantkvinde,engangharsagt,erdetsværtatvokseopiskyg-
genafetstorttræ.Detgørdetvanskeligtatslårødder.EllenHørup
skrevi1911-12etparkronikkeriPolitiken,ogsideløbendeblevdet
tilenkelte,spredteartikleriTilskueren.Hunvarimidtenaf50’erne,
førhunforalvorstartedesinskribentvirksomhed.Pådettidspunkt
boedehuniRom,hvorhunoplevedeBenitoMussoliniogfascismen
pånærthold.Fra1927ogtilhendesdødi1953flødartiklerneog
kronikkernetilgengældienuafbrudtstrømhjemtilPolitiken,som
hungennemarvenfrasinfarvarblevetmedejeraf.

Ellen Hørup havde tre forbilleder: den tysk-franske læge Al-
bertSchweitzer,fordennesindsatsfordesorteafrikanere;denen-
gelskepædagogA.S.Neill,foropdragelsesprincipperneomfrihed
og kærlighed og for oprettelsen af Summerhillskolen; og endelig
denindiskefilosofogstatsmandMahatmaGandhi,fordennesik-
kevoldsprincipper og civile ulydighed. De to sidstnævnte kendte
hunpersonligt,ognavnligøvedeGandhienmegetstærk–ogafgø-
rende–indflydelsepåhendesvirke.Nævnesidenforbindelseskal
ogsåfaderen,somhunomfattedemedengrænseløsbeundringog
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INDLEDNING 11

kærlighed–noglevillekaldedet faderbinding. Iet interviewblev
hunspurgt,hvadhunhavdelærtafham.5Svaretlød: Fra ham har jeg 
retsindighed og trang til at være hos dem, der ingen ret har, og jeg har lært 
meget af hans ubeskrivelige hensynsfuldhed. Hungjordedaogsåienhver
henseendehansordfra1894tilsineegne:

Minhåndskalaltidværerettetmoddenpolitik,somjeganser

foratværeden lumpnesteafalle,den,derrotterderigesam-

menomatplyndredefattigeogsætteroverklassenpånakken

afdem,derharmindstatståimodmed,forattrykkedemned

tilingenting.6

Engodven,denitalienskedigterogmalerGiovanniCostetti,døbte
hendeElena l’umanissima (Ellendenmegetmenneskelige),oghvad
dervarnokså rammendeElena Battagliera (Ellendenkæmpende).
Hun var et passioneret og søgende menneske, som bestandigt
stræbte efter det gode. Som ateist var hun overbevist om, at gud
ikke var godhed. Derimod var godhed gud. Men hun var også en
kvindemedetmodsætningsfyldtogvanskeligtsind,somhelelivet
kæmpede mod sine egne dæmoner, sin evindelige rastløshed, sit
rethaveri,sinehumørsvingningerogtrættekærhed,sinhangtilbe-
undringogsineanfaldafmelankoliogdepression.

Idagerdernæppemange,dergenkendernavnetEllen Hørup.
Noglefåvilmåskeerindre,atdeengangimellemerfaldetoveren
beskedenannonceiPolitiken,indrykketafEllenHørupsFond,som
hunoprettedeisinesidsteleveår.IBoBramsensjubilæumsbøger
i anledning af Politikens 100-års dag, Politikens Historie set indefra, 
1884-1984, er hun ganske kort nævnt som aktionær og bestyrel-
sesmedlemogsomViggoHørupsdatterognæstformandVilhelm
Nielsens hustru. Derudover dukker hendes navn op i oversigten
overbladetsflittigstekronikører.IAf Politikens Historiefra1946næv-
ner Valdemar Koppel under rubrikken “Nye Penne” hendes med-
arbejderskab med start i 1927.7 Her har hun også fået sit portræt
imedundertitlen:“FlittigmedarbejderpåPolitiken”.Ogsåherer
hunnævntsomenafbladetsmestproduktivekronikørermed– i
1942–123kronikker.PåtidspunktetforudgivelsenvarEllenHørup,
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12 INDLEDNING

udoveratværemedejer,medlemafbestyrelseniPolitiken.Påden
baggrundvilledethaveværetvanskeligtatoversehende.

Efterhendesdødi1953gledEllenHørupsnavnudiglemslen
forsåi1971atfåenkortvarigrenæssance,daEllenHørupsFondi
forbindelsemedhendes100-årsdagudgavmindebogenUndertryk-
kere og undertrykte, indeholdende et udsnit af hendes kronikker og
artiklerfrakrigsafslutningeni1945ogfremtilhendesdød.Bogen
ertilegnet“mindetometstortmenneske,derhjalpdesvageogtru-
ededestærke,hadedemagtogkrigogelskede freden.Hunstod
alene…”Denkortebiografi,somindlederbogen,erenlovprisning
afEllenHørupslivogvirke,medenindskudtbemærkningom,at
“hunsåsort-hvidtpåmangeafdeting,derførstinyeretidervedat
fågrånuancer”.8Udgivelsenog100-årsdagengenereredeflerepo-
sitiveavisartikleromfødselaren,somigenfokuseredepådemange
kampe,hun førtegennemlivet.9Herefterblevderpånystilleom
hende, indtil bibliotekaren og fredsaktivisten Holger Terp i sidste
halvdelaf1980’ernebegyndteatinteresseresigforhende.

OgsomnævntforanskylderjegHolgerTerptak.Detvarham,
der sikrede sig det omfangsrige arkiv, som henstod på loftet hos
HansHenrikPusch,sønnentilEllenogEmmaHørupstidligereple-
jesønWalterPusch,ogderefteromhyggeligtsorterededetogskrev
brevlister. Ydermere udarbejdede han en grundig personalbiblio-
grafi,somjegharanvendtflittigt.10Detvaroplagt,atdetvarHolger
Terp,derskullehaveskrevetbiografienomEllenHørup,mendes-
værremåttehanopgivedetpågrundafdårligtsyn.

Med udgangspunkt i biografien i Undertrykkerne og undertrykte
udgavTerpi1989Ellen Hørup – et biografisk essay,dergiverosetlidt
grundigereindblikiEllenHørupslivogvirke,navnlighendesenga-
gementiIndiensfrihedskampogfredssagen,emner,somisærhar
Terpsinteresse.Athankunimegetbegrænsetomfangharbenyttet
sigafEllenHørupsprivatarkiv,somhanselvtilvejebragte,skyldes
formentlig,athanpådettidspunktstadighavdeplaneromenstørre
biografi.HolgerTerperenstorogukritiskbeundrerafEllenHørup,
ogdetfårhamtilatundresigover,ateftertidenikkeharinteresseret
sigmereforhende.Kulturradikaleskribenternævnerhendeibedste
faldganskekortiforbifarten,oghendesindsatsforGandhiogIndien
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INDLEDNING 13

harikkesatsigspor.11Ejhellerhendesvirkesomfeministogfreds-
aktivistharskabtstørreopmærksomhedieftertiden.Forsømmelsen
harhandelvistsøgtatrådebodpåvedi1997iDanskFredsakademis
bladFred og FrihedatskriveetparartikleromhendesarbejdeforIndi-
enssagsamtendnuenkortbiografi.12Senestharhansammenmed
E.S.ReddyiIndieni2006udgivetFriends of Gandhi,hvoribl.a.ertrykt
EllenHørupsbrevvekslingmedGandhi.13

Endelig er Ellen Hørup portrætteret af Helge Larsen i Dansk 
Biografisk LeksikonogafAnetteFayeJacobseniKvindebiografisk Leksi-
kon.Udoverenkortomtaleafhendesfamiliemæssigebaggrundfår
manherenindføringihendesjournalistiskekarriereoghendesrol-
lesomaktivist.Artiklernebyggerdogalenepådettidligerenævnte
tryktemateriale,herisærbiografienimindebogenUndertrykkere og 
Undertrykte.

Forsamtligeomtalergælder,at forfatterneudelukkendehar
haftfokuspåhendesprofessionellelivoghendeskampforenbedre
ogmereretfærdigverden,menskvindenogmennesketerforblevet
ubeskrevet. Denne fremstilling tilstræber at nå bag det hidtidige
billedeafEllenHørup.

Første gang, jeg stødte på hendes navn, var under et forsk-
ningsprojektpåDanskCenter forHolocaust-ogFolkedrabsstudi-
er (DIIS)omdanskflygtningepolitik1933-1945.Heroptrådtehun
jævnligtikildernesomenafdealtforfå,derløftederøstentilfordel
fordepolitiskeogjødiskeflygtningefraHitlersTyskland,somingen
landevillevideaf.Hunnøjedesikkemedatskriveogråbehøjt,men
hjalp,hvorhunkunne,bådemedpengeoghuslyog ikkemindst
vedatslåibordetoverfordenfrygtindgydendejustitsministerK.K.
Steincke, når hun fandt hans og hans embedsmænds afgørelser
umenneskeligeogurimelige.Detpirredeminnysgerrighedoggav
miglysttilatlærehendenærmereatkende.

Hovedkildentilfremstillingenerhendesbevarededagbøger,
dermedafbrydelserstrækkersigfra1922til1952.14Dagbøgerneer
fremtil1932megetudførlige–hunskrevnæstendagligtombåde
stort og småt, og mange af hendes dagbogsnotater og iagttagel-
serdannedebasisforsenerekronikkerogartikler.Detgælderisær
hendesrejsertilIndieni1928/29og1930/31.Menderefterbliverder
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14 INDLEDNING

længereimellemoptegnelserne,ogilangeperioderskriverhunså
godtsomingenting.I1930’erneboedehuniGenèveogvaroptaget
af storpolitikken, og under besættelsen var hun beskæftiget med
socialtarbejde,såidisseperiodereroptegnelsernedesværretem-
meligsporadiske.

Sombekendtkandagbøgerværeenproblematiskkilde,fordi
deflesteskriver tilbørnogbørnebørneller,hvismanerenkendt
person,medhenblikpåatblivelæstafeftertiden,hvilketbetyder,
atderkanværepyntetpåbegivenhederneogskribentensegenrolle.
Sådan forholder det sig næppe med Ellen Hørups dagbøger. Hun
skrivertilsyneladendeforsinegenfornøjelsesskyld,foratbearbej-
dedagensindtryk,somenformforterapi,ogintettyderpå,athun
overvejede,atandreskulle få indblik ioptegnelserne.Derer ikke
nogetfriseretellerindstuderetoverhendesskriverier.Hunerhud-
løstærlig isinkarakteristikafsigselvogdemennesker,derstod
hendenær,ogdetgørefterminopfattelsedagbøgernetilentrovær-
digoganvendeligkildetilforståelseafkvindenEllenHørup.Etan-
detproblemvedbenyttelseafdagbøgersomhovedkildeerrisikoen
for,atfremstillingeniforhøjgradkommertilatbyggepådenbio-
graferedesselvforståelse.Detvilsåvidtmuligtblivesøgtundgået
vedatinddrageandresamtidigekilder.Idenhenseendeerdeten
mangel,atderikkeforeliggervidnesbyrdfrahendesallernærmeste,
dvs.datteren,hendesægtemandellerdeandremændihendesliv.
Hererdagbogendenenestekilde.

Ud over dagbøgerne er anvendt Ellen Hørups egenhændigt
nedskrevne barndomserindringer, hendes og andres artikler om
forældrene samt hendes enorme korrespondance, her især korre-
spondancenmedmoderen,EmmaHørup,hendesbøger,tidsskrif-
ter, artikler og kronikker, samt de mange interviews, omtaler og
nekrologer.

Fremstillingen prætenderer ikke at være udtømmende, hvad
angår hendes uhyre omfattende og vidtspændende skribentvirk-
somhed,idetdetbemærkes,atdenafHolgerTerpudarbejdedebib-
liografifylder45sider.Derersåledesalenetaleompunktnedslagi
hendesvigtigstemærkesager.

Moderneretskrivningerbenyttetvedallecitater.
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