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FORORD 11

Forord

De første gange, jeg stødte på navnet Olaf Carlsen, var, da jeg omkring 
1970 begyndte at interessere mig for naturvidenskabernes undervis-
ningshistorie og pædagogik. Jeg stødte på hans navn i to særtryk af Fysisk 
Tidsskrift, som Ole Bostrup var så venlig at sende mig. I arbejdet om Me-
ster Halvard optræder Carlsens afhandling Realistiske Træk i den danske 
Latinskoles Undervisning i det 16. og 17. Aarhundrede i litteraturlisten,1

og i arbejdet om Georg Detharding optræder Realistiske og humanistiske 
Brydninger i dansk Pædagogik i det 18. Aarhundrede i litteraturlisten.2

I mine egne senere studier af naturvidenskabernes undervisningshi-
storie og pædagogik stødte jeg ofte på Olaf Carlsens navn, men savne-
de oplysninger om ham. Det nyttede ikke noget at lede i Kraks Blå Bog,
Dansk Biografisk Leksikon eller i nogle af de akademiske stater, hvor man 
kunne forestille sig, at en person med hans forfatterskab var omtalt. 

Jeg besluttede, at når jeg havde skrevet de to bind af mine fags – fysik 
og kemis – undervisningshistorie,3 ville jeg bruge tid på at studere Olaf 
Carlsens liv og værk. 

Ved studiet af bogen om de skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet4

fandt jeg, at man her opbevarer to pakker med Carlsens papirer dæk-
kende perioden fra 1922 til hans død i 1956. Disse pakker var imidlertid 
klausuleret og måtte først benyttes 80 år efter Carlsens død – dvs. i 2036 
– eller efter aftale med hustruen Grete Carlsen.

På et af mine hyppige besøg på biblioteket på Sorø Akademis Skole
nævnte jeg min interesse for Olaf Carlsen over for bibliotekar Lena Kri-
stensen, som med det samme kunne oplyse mig om, at Olaf Carlsen havde 
en søn, cand.jur. Ebbe Carlsen. Jeg fik umiddelbart herefter kontakt med 
ham og kort tid efter også med fru Grete Carlsen, som gav mig tilladelse 
til at benytte materialet i Rigsarkivet.

Med adgang til papirerne i Rigsarkivet og oplysninger fra Grete og 
Ebbe Carlsen gik jeg i gang med at studere Olaf Carlsens liv og værk.

Ved udarbejdelsen af denne bog vil jeg først og fremmest rette en varm 
tak til fru Grete Carlsen og cand.jur. Ebbe Carlsen, som begge har forsy-
net mig med informationer, uden hvilke denne bog ikke kunne skrives. 
En anden af Olaf Carlsens sønner Stig Olaf Carlsen har været så venlig 
at forsyne mig med kopier af et af Olaf Carlsens foredragsmanuskrip-
ter og en række anmeldelser af faderens bøger. Herudover ønsker jeg at 
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takke mine lærere i pædagogik og pædagogikhistorie, professor, dr.pæd. 
Vagn Skovgaard-Petersen og professor, dr.philos. Thyge Winther-Jensen
for værdifulde oplysninger ved udarbejdelsen. Endvidere en stor tak til 
professor, dr.philos. Ingrid Markussen, som har læst og diskuteret dele af 
mit manuskript med mig. Også en tak til bibliotekarerne Lena Kristen-
sen, Sorø Akademis Bibliotek, og Charlotte Olsen, biblioteket på Slagelse 
Gymnasium, seniorrådgiver Hans Jørgen Hinrup, Håndskriftsamlingen 
ved Statsbiblioteket i Århus, chefbibliotekar Raphaël De Smedt, Bruxelles, 
studiendirektor Martin Reimann, Berlin, cand.mag. Palle Lykke, Univer-
sitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet, Christian Larsen og Jørgen 
Mikkelsen, Rigsarkivet, biskop Johannes Johansen og bibliotekar Inge-Lise 
Westh Hansen, Lokalhistorisk Samling i Aarhus, og forfatter Charlotte 
Strandgaard for tilladelse til at benytte Jens Kruuses arkiv i Statsbiblio-
tekets Håndskriftssamling. Lektor Niels Geert Bolwig har ligesom Thyge 
Winther-Jensen læst mit manuskript og er kommet med en række værdi-
fulde oplysninger, som jeg er meget glad for at have modtaget. 

Sidst men ikke mindst en stor tak til personalet på de biblioteker og 
arkiver, jeg har benyttet: Rigsarkivet, Danmarks pædagogiske Bibliotek, 
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Sorø Akademis Bibliotek, Slagelse 
Bibliotek, Roskilde Centralbibliotek, Statsbiblioteket i Århus, Bibliotheque 
Royale Albert Ier, Universitätsbibliothek Stuttgart, Niedersächsische Stats- 
u. Universitätsbibliothek og Universitätsbibliothek Kiel.

Bogen har ikke kunnet se dagens lys uden økonomisk støtte. I den for-
bindelse ønsker jeg at takke Alfred Good’s Fond, fru Grete Carlsen, Den 
Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Landsdommer V. Gieses Legat og 
Soransk Samfund/digteren, cand.jur. Aage Krarup Linds legat.

Slagelse, oktober 2012
Børge Riis Larsen
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Indledning

Litteraturen om Olaf Carlsen er ikke stor. Da han ikke fik en dansk kandi-
datgrad, eller for den sags skyld andre danske akademiske grader, findes 
han ikke optaget i Magisterstaten eller tilsvarende akademiske stater. Han 
findes heller ikke biograferet i noget dansk leksikon – herunder heller 
ikke Dansk Biografisk Leksikon.

Men som soraner er hans biografi – som andre soraneres – kort angi-
vet i Soranerbiografier.5  Herudover kan enkelte biografiske oplysninger 
findes i Soraner-Bladet.6 En mindre biografi med et portrætfoto findes i 
bind IV af Dansk Skole-Stat fra 1934.7 Olaf Carlsen fungerede i en periode 
som direktør for Forsikrings-Akts. Idun, Aarhus. I den forbindelse har han 
indleveret en levnedsbeskrivelse til brug for Dansk Forsikringsstat. Denne 
er også trykt.8

Carlsen gav i sit liv tre interviews. Et mindre i Roskilde Avis og to større 
i Aarhus Amtstidende. Det første blev givet i forbindelse med udgivelsen 
af bogen Über J.B. Basedows Entlassung … i 1938. Det andet i forbindelse 
med Carlsens 50-års fødselsdag i 1949.9 Det tredje og sidste var en jule-
samtale fra 195210 i forbindelse med udgivelsen af Skola och undervisning 
i Sverige och andra länder,11 som Carlsen var bidragyder til. Ikke mindst 
i de to sidste giver Carlsen en række selvbiografiske oplysninger til inter-
vieweren. 

I forbindelse med Carlsens død bragte Soraner-Bladet dels en nekro-
log,12 dels et uddrag af den tale, pastor Johannes Johansen holdt ved be-
gravelsen.13

En række biografiske oplysninger kan også læses i de mindeord, som 
Jakob Haubek skrev i tidsskriftet Den danske Realskole.14

Året efter bragte Dansk pædagogisk Tidsskrift en mindre mindeartikel 
af Gunnar Thiele.15

En lidt større omtale af Carlsen og hans arbejder skyldes Sven Erik Nor-
denbo, som i sin licentiatafhandling bruger omkring en side på Carlsen i 
gennemgangen af den danske pædagogiks historie.16 Da Nordenbos be-
handling er det eneste forsøg på en videnskabelig behandling af Carlsens 
arbejder, skal det her omtales lidt nærmere.

Nordenbo nævner Carlsen i forbindelse med besættelsen af profes-
soratet i pædagogik ved Københavns Universitet i 1955. Dette blev besat 
med Knud Grue-Sørensen (1904-92) uden ansøgning. Det er så Norden-
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bos opfattelse, at den eneste anden, der kunne være kommet på tale, var 
Olaf Carlsen, og han nævner så nogle vigtige arbejder af Carlsen. I en 
bisætning nævnes, at han ”muligvis på grund af visse politiske forhold” 
aldrig opnåede ”en egentlig faglig anerkendelse”. Nordenbo bringer tillige 
en lille historie frem. Da Grue-Sørensen var blevet udnævnt til profes-
sor, lykønskede Carlsen ham og udtrykte sin glæde over, at pædagogik-
ken endelig havde fået en lærestol. Grue-Sørensen takkede Carlsen i et 
brev, fordi denne jo selv kunne have været en nærliggende aspirant.17 I 
en fodnote nævnes det, at Danmarks Pædagogiske Bibliotek opbevarer et 
seddelkartotek over Carlsens videnskabelige arbejder,18 og at det i øvrigt 
forekom (Nordenbo) en rimelig opgave at ”give en samlet vurdering af O. 
Carlsens pædagogikhistoriske arbejder”.

I Poul Fatums tobindsværk om den pædagogiske tænknings historie19

er der i andet bind en gennemgang af 19 danskere, der har ydet bidrag til 
den hjemlige pædagogiks teori og praksis i 1800- og 1900-tallet.20 Carlsen 
er ikke i blandt de 19 og glimrer også ved sit fravær i såvel registret som i 
litteraturfortegnelsen. 

I den af Grue-Sørensen og Winther-Jensen redigerede Pædagogikkens 
hvem hvad hvor21 findes en række biografier – også af danskere. Her er 
Olaf Carlsen heller ikke nævnt.22

Olaf Carlsen nævnes i indledningen af Kristian Jensen i fremstillingen 
om latinskolens dannelse. Han skriver her, at Carlsen er den eneste, der 

Gunnar Thiele fra Berlin var Grete Carlsen 

behjælpelig med at læse korrektur på Olaf 

Carlsens sidste Pestalozzi-bog. Han skrev 

mindeord om Olaf Carlsen i et dansk, svensk 

og tysk tidsskrift. (Olaf Carlsens privatarkiv i 

Rigsarkivet).
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giver en lidt bredere oversigt over de pædagogiske teorier i det 17. år-
hundrede, idet der henvises til en artikel i Vor Ungdom fra 1941.23

For nylig har Thyge Winther-Jensen haft to af Carlsens artikler under 
lup24 i forbindelse med sin gennemgang af den komparative pædagogiks 
udvikling i Danmark. Hvad angår perioden 1900-1961 skriver Winther-
Jensen, at det er personer, som J. Paludan, Niels Bang og Olaf Carlsen, der 
tegner den komparative pædagogik i perioden herhjemme. For de ”to 
første i kraft af det komparative arbejde de udfører uden at være sig det 
særlig bevidst. Den sidste i kraft af de betragtninger af komparativ natur, 
som han anstiller”. 

Også i samme forfatters bog Komparativ pædagogik – faglig tradition 
og global udfordring fra 200425 nævnes Carlsen.26 Winther-Jensen skriver 
om den første af Carlsens artikler i Vor Ungdom, at hans ”beskrivelse af 
en sammenlignende pædagogikhistorisk forskning” med rimelighed kan 
”betragtes som det første danske forsøg på at opstille en definition af og 
et program for en komparativ pædagogik”. 

Vagn Skovgaard-Petersen27 har i sin oversigt over pædagogikken i det 
20. århundrede nævnt Carlsen – primært hans Rousseau-forskning.

Jeg har selv skrevet en lille artikel om Olaf Carlsen i martsnummeret af 
Soraner-Bladet i 2000.28 Dette lille arbejde blev læst af Johannes Johansen,
som sendte mig nogle bemærkninger om Carlsen, som Johansen havde 
haft som lærer i Skanderborg. Jeg sendte disse bemærkninger videre til 
redaktøren for Soraner-Bladet, som trykte dem heri.29 To år senere publi-
cerede jeg en større artikel om Carlsen i Uddannelseshistorie 2002.30

Jacob Kornbeck har fremsat nogle bemærkninger om forholdet mel-
lem Carlsen og Grue-Sørensen i en artikel om socialpædagogik.31 Det er 
her Kornbecks tese, at disciplinen socialpædagogik ville have fået en mere 
fremtrædende plads i universitetsfaget pædagogik, hvis Carlsen i stedet 
for Grue-Sørensen var blevet professor i faget ved Københavns Univer-
sitet. Lignende tanker er formuleret af Torsten Erlandsen og Jacob Korn-
beck i en artikel om Danmarks første universitetsprofessorat i pædagogik. 
De skrev tillige, at Carlsen også ”havde gjort sig tanker om komparativ 
pædagogik … – noget, som Grue-Sørensen vistnok først gjorde senere i 
sin karriere”. De så dog ikke Carlsen som ”noget realistisk alternativ” til 
stillingen som pædagogikprofessor, idet han hverken havde en magister- 
eller doktorgrad. De syntes, at det kunne være interessant at kortlægge 
de personer, som i 1955 rådede over en doktorgrad i kombination med 
relevant erhvervserfaring – forskere på det pædagogiske, psykologiske og 
filosofiske område. Men de er også klar over, at det ikke ville kunne afvi-
ses, at man hermed ville løbe ind i metodologiske vanskeligheder.32
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Afgrænsning af emnet
Formålet med denne afhandling er dels at lave en biografi over pædago-
gikhistorikeren Olaf Carlsen og dels at få et overblik over hans produktion.

Olaf Carlsens liv vil blive belyst på flere måder. Der eksisterer i hans 
privatarkiv på Rigsarkivet et aldrig trykt maskinskrevet manuskript med 
titlen Mellem Pædagoger. Dette manuskript er på over hundrede sider 
og min tese er, at det er tænkt udgivet som bog. Herudover vil hans liv 
blive belyst gennem hans korrespondance med især tre personer: profes-
sor Svend Ranulf, forlægger og boghandler Ejnar Munksgaard og leder af 
Statens Pædagogiske Studiesamling m.m. Poul Müller. De avisinterviews, 
som Carlsen gav, vil også blive inddraget. De biografiske oplysninger vil 
blive suppleret med informationer, jeg har modtaget af hustruen Grete 
Carlsen og sønnen Ebbe Carlsen.

Olaf Carlsen var en meget produktiv forfatter af anmeldelser, artik-
ler og bøger. Hans forfatterskab vil blive gennemgået. Især fire områder 
havde hans interesse: realismen, pædagogiske tænkere, Sorø Akademi og 
pædagogik som manglende universitetsfag herhjemme. Faktisk argu-
menterede Carlsen gennem flere årtier for at få pædagogik gjort til uni-
versitetsfag i Danmark. Ofte skrev han om emner, der inddrog mere end 
ét af de fire områder. Således indgår det sidste emne som delemne i en 
række af hans øvrige afhandlinger. 

I flere kilder kan vi læse, at Olaf Carlsen i 1931 havde erhvervet en 
doktorgrad ved Bruxelles universitet.33 Der eksisterede imidlertid ikke et 
universitet i Bruxelles på det tidspunkt. Det blev først oprettet i 1968. 
Men det var heller ikke ved byens frie universitet, som var grundlagt i 
1834, at Carlsen erhvervede graden. Doktortitlen blev tildelt ham af et 
privat universitet/institut, som i dag synes at være som sunket i jorden 
uden at efterlade sig et arkiv. Og det har heller ikke været muligt for mig 
at finde oplysninger om de personer, der tegnede læreanstalten.

Carlsen blev ofte kaldt og benyttede selv titlen dr.phil., hvilket kunne 
lede tanken hen på en dansk doktorgrad. Det vil blive vist, at doktortitlen 
var en helt anden, som han aldrig benyttede.

Herudover vil der blive givet en fortegnelse over Carlsens værker. 
Denne vil foruden bøger og tidsskriftartikler også indeholde anmeldel-
ser, kronikker, avisartikler og debatindlæg. Den bygger i det væsentlige 
på en fortegnelse fra 1958, der eksisterer en kopi af på Danmarks Pæda-
gogiske Bibliotek. Enkelte manuskripter fra Olaf Carlsens hånd var ikke 
medtaget heri. Dem har jeg tilføjet i min fortegnelse.

Det vil endvidere blive vist, at bogen om Rousseau og Danmark fra 
1953 oprindelig var blevet indleveret til Københavns Universitet som dis-
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putats til forsvar for den filosofiske doktorgrad, men at den efter en yderst 
lang behandlingstid blev afvist.

Det kan undre, at Olaf Carlsen aldrig fik den anerkendelse, som man 
synes kunne tilkomme en person med et så omfattende pædagogisk for-
fatterskab. En tese er, at han selv spændte ben for sine muligheder ved 
ikke at følge de normale akademiske spilleregler.

Det vil blive vist, at den belgiske disputats, hvis titel er omtalt flere 
steder, og som gjorde, at Olaf Carlsen benyttede doktortitlen, men som 
ikke var tilgængelig på noget bibliotek, i let bearbejdet form nogle år se-
nere blev udgivet som artikel i tidsskriftet Vor Ungdom – uden at det dog 
fremgik heraf, at der var tale om en lettere bearbejdet og oversat disputats.

Tre ting vil især blive belyst: Olaf Carlsen synes at have kæmpet med 
og mod den danske akademiske kultur, og han er et eksempel på, hvad 
en (dansk) doktorgrad betyder for vurderingen af en videnskabsmand. 
Olaf Carlsen var en af de få, der beskæftigede sig med pædagogikhistorie 
i nogle tiår. Vi vil se på, om han bragte denne del af pædagogikken frem. 
Det sidste fokus er behandlingen af Rousseau-bogen som disputats. Jeg 
vil forsøge at give en vurdering af bogen og formulere en mulig begrun-
delse på afslaget.

Når Carlsen aldrig ”opnåede en egentlig faglig anerkendelse”, har et ar-
gument været, at det muligvis var på grund af ”visse politiske forhold”. 
Carlsens politiske ståsted vil blive taget op, og det vil blive vist, at han i 
hvert fald ikke flirtede med nazismen. 

Jeg håber at kunne besvare det spørgsmål, som Vagn Skovgaard-Peter-
sen stillede mig i januar 2006: Var Olaf Carlsen en halvtragisk figur, eller 
har han givet den pædagogiske teori et skub fremad?34

Olaf Carlsens forhold til udenlandske forskere er, med enkelte undta-
gelser, ikke behandlet. Det kunne være interessant ved en senere lejlighed 
at opspore eventuelle arkiver især i tysktalende lande for at belyse hans 
forhold hertil.

Man kan stille det spørgsmål: Hvorfor er det væsentligt at beskæftige 
sig med Olaf Carlsen mere end 50 år efter hans død? Før det første giver 
en læsning af hans forfatterskab et generelt indblik i ikke mindst en stor 
del af den pædagogiske tænknings historie. For det andet får vi kendskab 
til en række pædagogiske tænkere, som ikke tidligere har været behand-
let i den danske pædagogiske litteratur. Og sidst men ikke mindst opnår 
vi viden om et stykke universitetshistorie.

Til slut et par bemærkninger om bogens opbygning. I første del be-
handles Olaf Carlsens liv, i anden del hans forfatterskab. Det har været 
umuligt at behandle hans liv uden at berøre forfatterskabet. Har man 
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indledningsvis læst mine to artikler om Carlsen i Soraner-Bladet og Ud-
dannelseshistorie, er læsning af denne afhandling næppe noget problem. 
Ellers kan jeg anbefale, at første del læses igen efter studiet af anden del. 

Adskillige forskerbiografier er skrevet som videnskabelige afhandlin-
ger. Herhjemmefra nævner jeg nogle enkelte: Mogens Pihls om fysikeren 
Lorenz, August Ziggelaars om fysikeren Pardies, H.C. Hansens om Poul 
la Cour, Thomas Söderqvists om lægen Niels Kaj Jerne og Birgitte Pos-
sings om Natalie Zahle. Jeg har det lille håb, at denne afhandling kan føje 
sig til disse. 

God læselyst.


