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berømte bogorm på Der 
Bücherwurm fra cirka 
1850 havde dog næppe 
stillet sig tilfreds med 
kun én titel i de robuste 
reoler. Men mon ikke 
han alligevel havde 
været lidt imponeret 
over det omfattende 
indhold i nutidens 
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Udgivelsen 

Midt mellem børsnoteringer, køb og salg af ejen-
domme, bekendtgørelser fra foreninger og reklamer 
for de københavnske teatres forlystelser var der i 
Politiken den 21. april 1893 en større annonce, som 
skilte sig ud. Længst oppe i venstre hjørne på side 
3 kunne man læse, at Salmonsens store illustrerede 
Konversationsleksikons første bind, ”A-Arkaisk”, nu 
var færdigt. 1.152 tospaltede sider med 280 tekstil-
illustrationer og 12 litograferede og farvetrykte kort 
kunne den nysgerrige læser finde i bindet. Enhver 
med bare det mindste kendskab til bogbranchen 
vidste, at dét var en bedrift ud over det sædvanlige. 
Med det første bind færdigudgivet var man ét skridt 
nærmere drømmen om en dansk encyklopædi, der 
kunne måle sig med de store franske og tyske vær-
ker. Danmark var på vej ind i den internationale liga 
af nationer, der havde deres helt eget opslagsværk.

To år tidligere var arbejdet med encyklopædien 
blevet sat i værk. ”En håndbog i hele den menneske-
lige viden”, proklamerede de fyldige annoncer for 
det nye bogværk i landets aviser og dagblade. An-
melderne var begejstrede for udsigten til Salmon-
sen, og der blev ikke sparet på noget i de positive 
beskrivelser af storværket. ”En pålidelig vejledning 
til alle verdens kanter”, skrev Politiken om det første 
hæfte, ”A-Aarhus”. Især historiker Kristian Erslevs 
(1852-1930) artikler om Aalborg og Aarhus og de ny-
tegnede byplaner over de to byer blev rost til skyer-
ne. I Kjøbenhavns Børs-Tidende blev det fremhævet, 
at det var ”solide navne”, der stod bag de forskellige 
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Bogproduktion har 
altid involveret 
mange mennesker og 
maskiner. Op gennem 
1800- og 1900-tallet 
blev det hurtigere og 
billigere at lave bøger, 
men en virksomhed 
som Schultz Forlag 
krævede stadig meget 
plads. I 1908 var der 
både trykkeri, sætteri, 
bogbinderi og forlag, 
og fra 1911 også en 
boghandel. 
|| kbhbilleder.dk

opslag, især alle de vigtige artikler i værket, der var 
originalt danske. 

I løbet af de følgende år bragte aviser og dagbla-
de jævnligt rosende beskrivelser af det igangværen-
de udgivelsesarbejde, efterhånden som først hæfte 
efter hæfte, og senere bind efter bind, landede på 
boghandlernes disk. Store bogværker i mange bind 
udkom ikke på én gang, men blev udgivet i mindre 
hæfter, som efterfølgende blev bundet ind. Det 
havde flere fordele. Forlagene fik en jævn indtje-
ning, mens produktionen stod på, ligesom køberne 
kunne brede den ret store udskrivning, som en stor 
encyklopædi jo ofte var, ud over flere år.

At det var et stort dansk opslagsværk, der var 
i sin vorden, blev gang på gang fremhævet. Ingen 
kunne være i tvivl om, at noget ganske særligt var 
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på vej. I dag kan den store opmærksomhed i forbin-
delse med udgivelsen af Salmonsens første udgave 
måske undre. Hvorfor var udgivelsen af et opslags-
værk så stor en begivenhed? 

Det enkle svar er, at en encyklopædi blev set som 
en betydningsfuld udgivelse for hele Danmark og 
alle danskere. Et lidt længere svar er, at encyklo-
pædien også er blevet set som en vigtig formidler 
af fx historie og kultur i en national kontekst. Både 
sidst i 1800-tallet og i det nye årtusinde har aviser 
og dagblade skrevet om betydningen og vigtigheden 
af at have en national kultur- og historieformidler i 
form af en encyklopædi. 

I et historisk perspektiv har encyklopædier ofte 
haft en fremtrædende rolle. Det mest berømte ek-
sempel er uden tvivl Den Store Franske Encyklopædi 
– eller Encyclopédie, som den ofte kaldes – og dens 
betydning for 1700-tallets oplysningstid.

Et andet sted, hvor vi kan finde svar på spørgs-
målet, er i boghistorien. Det kan måske lyde som en 
temmelig snæver fortælling. Hvor stor betydning 
kan en bog egentlig have for Danmarks og dan-
skernes historie? Bøger flytter grænser langt mere 
stilfærdigt end krige, epidemier eller klimakriser. 
Ikke desto mindre har bogen i århundreder haft en 
væsentlig rolle for udviklingen af og tilgangen til 
information og viden, ligesom den har været med til 
at forme os som mennesker.

Det er også i boghistorien, at vi finder en ind-
gang til vores historie om de danske encyklopædier 
og leksika. Tidernes forskellige opslagsværker er 
en del af en større kulturhistorisk fortælling om 
det særlige fænomen, bogen udgør som kulturbæ-
rer og kommunikationskanal. I den historie er det 
ikke svært at forstå, hvordan bøger fx har spillet en 
vigtig rolle for dannelse og uddannelse og udblik til 
verden.
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Opslagsværker af enhver slags har i generationer 
stået på reolerne i danskernes stuer. I begyndelsen 
primært hos den velhavende kulturelle og politiske 
elite, men efterhånden fandt værkerne også vej til 
den brede befolkning og blev en del af folkeoplys-
ningen og dermed også demokratiseringen af viden. 
En bevægelse, som er fortsat med digitaliseringens 
udbredelse. 

I dag lever vi i den digitale æra, men indtil for 
ganske nylig var encyklopædien synonym med en 
trykt bog – ofte et værk i flere bind. I antikvariater 
og i større biblioteker kan man stadig finde eksem-
plarer af de gamle bogværker, der indtager flere 
hyldemeter. 

Men hvad er encyklopædien egentlig for en bog? 
På den ene side er den et referenceværk, hvor man 
kan opspore (både korte og længere) oplysninger og 
forklaringer – lidt ligesom en ordbog. 

Men den er mere end det. Når man læser om 
danskernes oplevelser med opslagsværker som 
Salmonsen eller Lademanns leksikon, forstår man, 
at værkerne er noget andet og mere end en praktisk 
samling af alverdens viden. Ofte er der mere end 
selve læsningen, der har sat sine spor i hukommel-
sen. Encyklopædien står også som symbol på noget 
– et barndomshjem, en særlig tid i livet, en vej til 
uddannelse eller et bestemt socialt miljø. Beskrivel-
ser af den planløse vandring gennem opslag efter 
opslag, der har givet fantasi, drømme og forestil-
linger frit løb – næsten på samme måde som når 
man bliver opslugt af en roman – er et andet aspekt, 
der vidner om encyklopædiens betydning på det 
personlige plan.

Autoritet, tillid og tryghed
Engang var bogen den absolutte autoritet inden for 
vidensformidling, og prestigefyldte bogværker som 
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fx Dansk Biografisk Leksikon (1887-1905) eller Trap 
Danmark (1858-1860) blev anset som væsentlige for 
nationens formidling af historiske begivenheder, 
beskrivelser af store personligheder eller byers 
udvikling og alverdens betegnelser. I bogreolen 
udstrålede de bindtunge værker autoritet, tillid 
og måske endda også en vis tryghed: Her kunne 
man finde sandheden om, hvad der var op og ned i 
verden. Før internettets opkomst og udbredelse var 
opslagsværkerne det sted, hvor vi fandt pålidelig 
information og viden om alt mellem himmel og jord. 
Det var dér, i bogsiderne med opslag efter opslag, 
at vi ’googlede’ og ’browsede’. Historien om opslags-
værkernes tilblivelse fortæller os noget om deres 
betydning for, hvordan adgang til information og 
viden har været, og hvordan den har forandret 
sig over tid.

I encyklopædier finder vi også samtidens syn 
på og forståelse af fx forskellige begreber eller 
begivenheder. Bag dem findes politiske og sociale 
magtforhold, ideologier og drømme om frihed og 
demokrati, men også undertrykkelse og kontrol. 
På den måde kan de enkelte opslag også læses som 
spejl af en tid. I de forskellige tiders opslagsvær-
ker har viden altid været i bevægelse. Noget bliver 
glemt, mens nyt kommer til. Noget bliver forældet 
og forsvinder, andet bliver opdateret. Mange af de 
tidligere encyklopædier var præget af fordomme og 
samtidens videnskabelige racisme. 

Fra sidst i 1800-tallet og frem til slutningen af 
1990’erne blev der udgivet en skov af forskellige 
danske encyklopædier og leksika. Hvert eneste 
opslagsværk rummer sin egen særlige historie, og 
en retfærdig fortælling havde givet plads til alle. 
Her skal vi dog fokusere på et lille antal udgivelser, 
der på forskellig vis kom til at stikke ud i fortællin-
gen. Det er udgivelser, der blev båret frem af store 
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individuelle anstrengelser, eller som formåede at 
appellere til et nyt publikum.

En af periodens allerstørste udgivelser var 
Salmonsens Konversationsleksikon. Årsagen til at 
Salmonsen fik så stor opmærksomhed i samtiden, 
ja, udgivelsen blev nærmest fejret som en dan-
markshistorisk begivenhed, er, at den blev set som 
et vigtigt skridt for dansk kultur, for dannelsen og 
for formidlingen af viden ud fra en særlig dansk 
synsvinkel. Nationalismens opblomstring i løbet 
af 1800-tallet satte også sit præg på vidensformid-
lingen. På den måde hænger udgivelsen af opslags-
værker sammen med nationens historie. Salmonsen 
fik sidenhen status som en kulturel reference, en 
national vidensinstitution. 

Fra tid til anden dukker navnet Salmonsen også 
op i debatten om vor tids digitale opslagsværker – 
senest i forbindelse med Gyldendals nedlæggelse af 
Den Store Danske. Det er den gamle Salmonsen, der 
refereres til. Selv om det er de færreste, der fortsat 
har Salmonsen stående i reolen, lever dens viden 
videre i bedste velgående. Digitaliseringen har bety-
det, at mange af værkets artikler findes i den danske 
udgave af Wikipedia, som i skrivende stund tæller 
intet mindre end 1.342 artikler hentet fra den gamle 
encyklopædi.

Hvad er egentlig en encyklopædi? 
Encyklopædi, leksikon, konversationsleksikon, 
håndbog, opslagsværk … Siden de første dansk-
sprogede udgivelser af den slags vidensformidling 
så dagens lys sidst i 1700-tallet, har flere forskellige 
betegnelser for det, vi også kan kalde et alment 
opslagsværk, været i brug. Salmonsens Konversa-
tionsleksikon, Lademanns leksikon eller Den Store 
Danske Encyklopædi er enkelte eksempler på titler, 
der anvender forskellige betegnelser, men som – i 
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grove træk – dækker over én og samme sag: et al-
fabetisk organiseret opslagsværk med artikler og 
illustrationer, der fortæller kort og præcist om ek-
sempelvis væsentlige historiske begivenheder, 
biologiske processer, kulturpersonligheder eller 
forklarer begreber og fænomener. 

Tidernes varierende sproglige trends spillede 
selvsagt ind på titelvalget, ligesom der også var et 
vist videnshierarki mellem de forskellige betegnel-
ser. I dag vil vi måske sige, at ’encyklopædi’ lyder lidt 
finere end fx ’håndbog’ og ’leksikon’, og at betegnel-
serne dækker over forskellige slags opslagsværker, 
men gennem tiderne har store værker båret flere 
betegnelser. Den fulde titel på Salmonsens første 
udgave var fx Salmonsens store illustrerede Konver-
sationsleksikon. En Nordisk Encyklopædi. 

Betegnelsen encyklopædi kommer af det nyla-
tinske encyclopaedia og af det græske udtryk enky-
klios paideia. En- og kyklos betyder ‘kreds’ eller 
‘ring’, mens paideia kan oversættes til ‘opdragel-
se  eller undervisning’. Sammen har de to betegnel-
ser givet navn til encyklopædien som en måde at 
omgås kundskab på. I ordret oversættelse bliver 
betydningen af encyklopædi: ”alt, hvad der inde-
holdes i kredsen af viden”. Tanken var altså, at en 
encyklopædi skulle omfatte en helhed, en fuldstæn-
dig samling af den menneskelige viden. 

Selv om formålene med de forskellige opslags-
værker har skiftet over tid, strækker 1800- og 
1900-tallets encyklopædier sig historisk endnu 
længere tilbage. De har rødder i antikkens og 
middelalderens arbejde med videnskabeliggørelse 
og kategorisering af alting i verden, i et forsøg på at 
forstå tings naturlige (eller guddommelige) orden og 
at kunne gengive forståelsen tilsvarende ordentligt, 
dvs. systematisk. 
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I løbet af 1900-tallet var 
der nærmest tale om en 
leksikon-epidemi, hvor 
forlagene kappedes om 
både voksne og børns 
opmærksomhed. Havde 
en familie råd – og plads 
i stuen – kunne den fx 
erhverve et farverigt 
børneleksikon til de 
yngste og en klassisk 
version til de ældste. 
Men de kunne også bare 
deles, som familien på 
Poul Holcks (1939-2002) 
udaterede tegning.
|| Poul Holck/VISDA/
Det Kgl. Bibliotek

Hvis vi skal finde eksempler på brugen af 
encyklopædi i den nuværende betydning, skal vi 
tilbage til renæssancen i første del af 1500-tallet, 
hvor ordene ‘cyclopaedia’ og ‘encyclopaedia’ duk-
kede op i forskellige encyklopædilignende værker. 
I dag forbinder mange nok især encyklopædi med 
mastodontværker som den berømte Encyclopédie, 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers (1751-1772) eller Encyclopaedia Britanni-
cas (1. udgave fra 1768-1771) udbredte og anerkendte 
11. udgave. De store værker vender vi tilbage til. Men 
først skal vi igen vende blikket mod en af Danmarks 
måske vigtigste encyklopædier gennem tiderne – 
Salmonsens Konversationsleksikon.

Hånden på hjertet: I dag er der nok ikke man-
ge, der kender til Salmonsen, men den er en vigtig 
forløber for dagens danske digitale vidensplatforme 
og har sammen med 1900-tallets øvrige danske op-
slagsværker været med til at lægge fundamentet til 
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”En encyklopædi 
er del af en nations 
selvforståelse. Den 
giver os viden om 
andre ting og om os 
selv, og den sikrer, at 
vores version, af det, vi 
kalder virkeligheden, 
er tilgængelig for 
enhver. En encyklopædi 
giver os al den sikre 
viden, vi har, og som er 
relevant NU. Det har vi 
alle brug for”. Digteren 
Per Højholts (1928-
2004) ord udtrykker 
bl.a., hvordan viden er 
et demokratisk projekt 
for alle, uanset alder 
og køn. Constantin 
Hansens (1804-1880) 
maleri fra 1826,  
Kunstnerens søstre 
Signe og Henriette
læsende i en bog.
|| Statens Museum for 
Kunst

en platform som lex.dk, der dagligt betjener mellem 
50.000 og 60.000 besøgende. 

Fra den gamle Salmonsen kan der trækkes tråde 
både bagud og fremad i tiden. Derfor begynder 
vi vores historie i et trykkeri hos landets førende 
forlag, J.H. Schultz, i det indre København i første 
del af 1900-tallet, hvor trykpresserne kørte på fuld 
damp.
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Dansk
viden
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Salmonsens

I foråret 1915, mens Første Verdenskrig rasede på 
sit første år, var der fuld aktivitet i den traditions-
rige trykkeri- og forlagsvirksomhed J.H. Schultz’ 
lokaler i Niels Juels Gade i Københavns indre by. 
Produktionen af Salmonsens Konversationsleksi-
kons anden udgave foregik på højtryk. 

Den første udgave af encyklopædien, der var 
blevet afsluttet med et supplementsbind i 1911, 
havde været en bragende succes. Anmelderne var 
begejstrede, og oplaget, der først var sat til 5.000, 
blev snart fordoblet. Og kort efter færdigudgivelsen 
af førsteudgaven besluttede forlaget at begynde 
arbejdet med en ny udgave af Salmonsen. Førsteud-
gavens succes betød, at både forlagets ambitioner 
og anmeldernes forventninger til den nye udgave 
var skyhøje. I reklamematerialet til boghandlerne 
lagde forlaget da heller ikke skjul på, at encyklopæ-
diens høje kvalitet var en selvfølge, og at reklame 
knap var nødvendig. Forlaget forventede uden tvivl, 
at den nye udgave af værket nærmest kunne sælge 
sig selv. De store forventninger blev indfriet, og i de 
efterfølgende generationer blev nye danske opslags-
værker målt og vejet i forhold til den anden udgave 
af Salmonsen, og derfor har netop den udgivelse fået 
en helt særlig stilling i dansk encyklopædihistorie.

Egentlig var andenudgaven allerede planlagt til 
at udkomme året før, men udbruddet af verdenskri-
gen satte mange ting på standby – også bogudgivel-
sen, selv om første bind allerede lå klar. Men nu var 
bind 1, ”A-Arbejdergilder”, endelig sendt i handlen. 
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Vi ved ikke, hvad 
medarbejderne 
var i færd med hos 
Schultz Forlag i 
Niels Juels Gade, da 
fotografen forevigede 
forlagsvirksomheden 
i 1908, men de ser 
koncentrerede ud. 
Måske var de en del af 
bogholderiet og i fuld 
gang med at tjekke, om 
Salmonsens abonnenter 
havde betalt til tiden.
|| kbhbilleder.dk

Det var ikke et hvilket som helst forlag, der var 
i gang med udgivelsen af det store opslagsværk. 
Virksomheden J.H. Schultz var grundlagt i 1783 
af den fynske bogtrykker Johan Frederik Schultz 
(1756-1817), der havde købt H.C. Sanders Trykkeri 
for 500 rigsdaler og lejet sig ind i Store Færgestræ-
de i København. Selv om der i 1700-tallets sidste 
halvdel var bogtrykkere flere steder i landet, var det 
i København, at der for alvor var gode kontakter og 
penge at tjene, hvis man virkelig ville noget med sin 
bogtrykkervirksomhed.

På ganske få år formåede J.F. Schultz at opbygge 
en solid virksomhed, og i 1795 blev den både univer-
sitets- og regeringstrykkeri. Schultz var desuden 
venner med flere af tidens betydningsfulde kultur-
personligheder som Knud Lyne Rahbek (1760-1830), 
P.A. Heiberg (1758-1841) og Jens Baggesen (1764-
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1826), og han samarbejdede med dem ved tryk-
ningen af deres værker. Alt sammen betød det, at 
Schultz Forlag havde faste og store kunder, og snart 
var det blandt Danmarks største og mest ansete 
trykkerier og forlag. Efter den ældre J.F. Schultz’ 
død i 1817 blev virksomheden ført videre først af 
hans kone, Dorothea Schultz (1755-1821), og herefter 
af hans stedsøn. Og da udgivelsen af Salmonsens 
førsteudgave var i gang, var det stadig på familiens 
hænder med Frederik Hostrup Schultz (1834-1895) 
i spidsen som den fjerde generation i familieforla-
get. F.H. Schultz døde imidlertid, kort tid efter at 
opslagsværkets første udgave var sat i produktion, 
og han nåede kun at opleve udgivelsen af få bind. 
Men virksomheden blev i familien, og alle forlagets 
afdelinger, fra sætteri og trykkeri til bogbinderi, var 
involveret i arbejdet med andenudgaven.

Selve redaktionsarbejdet havde forlaget kyndige 
folk til. Det blev ledet med fast hånd af den yderst 
velorganiserede kaptajn Christian Blangstrup (1857-
1926), der også havde stået i spidsen for den redakti-
onelle ledelse af hele førsteudgaven. Blangstrup var 
et kendt ansigt i den københavnske forlagsverden. 
Sideløbende med den militære karriere havde han 
skrevet flere historiske bøger, bl.a. en kongelig bio-
grafi, ligesom han også havde været redaktør på Ber-
lingske Tidende. Forbindelsen til avisen betød, at 
flere medarbejdere fra avisredaktionen var at finde 
blandt encyklopædiens artikelforfattere. Og det var 
da også et foto af kaptajnen, som i flere af landets 
aviser prydede nyheden om, at andenudgaven af 
den store encyklopædi nu var på vej.

Selv med en velorganiseret kaptajn i frontlinjen 
vidste de fleste, at der lå en lang produktionstid for-
an det kommende storvæk. Lidt humoristisk bragte 
flere aviser da også historien om manden, der måtte 
vente i evigheder på at læse opslaget om bryggerier: 
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”Vi kender alle historien om manden, der købte de 
første to bind af Salmonsens Leksikon for at sætte sig 
ind i alt om bryggerier. Og da leksikonet endelig var 
kommet til B… Bryggerier – se øl! Dér var han så og 
måtte vente i to år til leksikonet var nået til ø”.

At udarbejde et stort opslagsværk som Salmonsens 
Konversationsleksikon var en kompliceret opgave. 
Der var langt fra forfatterens første tekstudkast, 
til at læseren sad og bladrede i de færdige artikel-
opslag. Det krævede omfattende planlægning, og 
et stort antal mennesker fra alle hjørner af tryk-
keri- og forlagsbranchen skulle sættes i spil og 
koordineres.

Men det første vigtige og absolut vanskeligste 
redaktionelle skridt var at etablere værkets rygrad 
– stikordslisterne, dvs. de alfabetiske lister over alle 
opslagsord, som skulle indgå i værket. Når redaktio-
nen havde udarbejdet de første forslag til stikordsli-
ster, blev de efterfølgende gennemgået af eksperter 
på de enkelte områder for at sikre, at alle relevante 
opslag blev behandlet. Det var vigtigt, at centrale 
begreber, betydningsfulde personer – levende som 
døde – eller begivenheder ikke manglede. Dernæst 
skulle forfatterne til de enkelte artikler findes. Eks-
perter fra Danmark og Norge, der både havde over-
blik over og kunne sammenfatte og formidle det til 
tider komplicerede indhold, blev engageret i projek-
tet. Her stødte redaktørerne på en anden vanskelig 
og til tider også konfliktfyldt del af arbejdet, nemlig 
fordelingen af antal linjer mellem artiklerne. ”Hvad 
er vigtigst?”, kunne let blive til: ”Hvilken skribent er 
vigtigst?”. 

Samtidig med det store indledende arbejde var 
det vigtigt at overholde tidsplanen, så subskriben-
terne – altså dem, som havde tegnet abonnement 
– kunne få deres encyklopædi til tiden. Igennem 
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historien har der været talrige eksempler på, at 
udgivelsesarbejdet med store opslagsværker blev 
forsinket eller endda helt opgivet, selv om forlægge-
ren var ganske langt med udgivelsen. 

Et af de rigtigt grelle eksempler findes hos 
vores naboer i Sverige, hvor den kendte bibliote-
kar og forlægger Carl Christopher Gjörwell (1731-
1811) i samarbejde med adelsmanden Jacob Johan 
Anckarström den ældre (1729-1777) forsøgte sig med 
udgivelsen af en stort anlagt svensksproget ency-
klopædi i 1700-tallets sidste del – Encyclopedie, eller 
Fransyskt och Svenskt Real- och Nominal-Lexicon. 
Ambitionerne var enorme, Anckarström havde 
pengene, og Gjörwell erfaringen, de rigtige kontak-
ter i branchen og ikke mindst gejsten. Men allerede 
ved bogstavet A gik det galt, og værket kom aldrig 
videre end til opslagsordet ”Améne”. Anckarström 
døde, og trods Gjörwells omfattende erfaring med 
bog- og forlagsbranchen endte hans gentagne forsøg 
på at genoplive det kuldsejlede projekt med at sende 
ham i personlig konkurs. Svenskerne måtte vente 
yderligere 30 år, før et nyt encyklopædiprojekt så 
dagens lys – og blev færdigudgivet. 

En lang række forskellige ting kunne altså gå 
galt i produktionen af et stort værk, men meget 
mod sædvane var Schultz Forlag heldigvis et skridt 
foran på grund af udskydelsen forårsaget af Første 
Verdenskrig, og i løbet af 1915 landede hele tre bind 
på boghandlernes diske. Det var helt ud over det 
sædvanlige i encyklopædiens historie.

Som det sig hør og bør for et værk som Salmon-
sen, var artiklerne signerede. Det betyder, at vi i dag 
kan se, hvem der stod bag indholdet i de forskelli-
ge artikler. Blandt den anden udgaves skribenter 
finder vi ikke overraskende et stort antal professo-
rer, under- og overbibliotekarer og andre personer 
med akademisk baggrund – men også mere prakti-
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ske eksperter som en tandlæge, forlagsboghandlere 
og skuespillere var blandt artikelforfatterne. Og 
såmænd også en brandinspektør, K. Wissing, der 
selvfølgelig havde skrevet artiklen om opslagsordet 
”Brandhane”. Bag Wissings stillingsbetegnelse som 
brandinspektør gemte der sig måske lidt overras-
kende, at han var cand.polyt., havde arbejdet som 
ingeniør og var specialiseret i vandforsyning. Wis-
sing var en af mange eksperter, der fik lov at udfolde 
sig om deres speciale i tidens store opslagsværk.

 En del af medarbejderne var  faste skri ben-
ter, som også havde leveret artikler til førsteudga-
ven, men i hvert bind var der også en lille håndfuld 
eksterne specialister. Nogle af artikelforfatterne 
hørte til blandt tidens kendte personligheder. Det 
gjaldt eksempelvis historikeren Kristian Erslev 
og forfatteren Sophus Michaëlis (1865-1932) eller 
komponisten Poul Schierbeck (1888-1949) – ham, 
der skrev den nye melodi til ”I Danmark er jeg født”. 
Andre, som den tidligere statsminister (og histo-
riker) Niels Neergaard (1854-1936), skiftede titel, 
efterhånden som produktionen skred frem. Ved 
udgivelsen af bind 1 stod Neergaard med betegnel-
sen folketingsmand, mens han i bind 11 fra 1921 var 
blevet til statsminister. Og da det næstsidste bind, 
det 25. i rækken, udkom syv år senere, var han 
finansminister.

Skribenterne blev betalt 8 øre per linje, og efter 
sigende var det med til at gøre Michaëlis til en af de 
mest produktive forfattere, når det gjaldt artikler 
om litteraturhistorie. Forfatteren var tilsyneladen-
de ofte i pengemangel, og derfor tog han alle bogud-
givelser med, som de mest perifere franske samtids-
forfattere havde produceret. Erslev, Michaëlis og 
Neergaard er blot enkelte eksempler på skribenter 
i Salmonsen. Listen over bidragydere, som var pla-
ceret på de første sider i hvert bind, afspejlede både 
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encyklopædiens lange produktionstid og tidens 
gang og forandringer. Men den fortæller os også 
noget om tidens samfund, et hierarkisk samfund, 
hvor titler var vigtige og den offentlige sfære var 
domineret af mænd. Og netop kvindelige artikel-
forfattere var det ikke overraskende så som så med, 
om end både nogle enkelte frøkener og fruer var 
at finde blandt de faste skribenter, og sommetider 
kunne man også finde en husholdningslærerinde i 
oversigten over medarbejdere.

Hundredvis af skribenter var i sving i de år, hvor 
produktionen foregik, og der må have været en livlig 
kommunikation i redaktionen i Niels Juels Gade. 
Når redaktionen modtog skribentens første bud på 
en artikel, skulle den efterfølgende ofte forkortes, 
så tilbage til skribenten igen, der nødvendigvis 
måtte godkende den nye version, når redaktørerne 
havde foretaget ændringer. Det er let at tænke sig, 
hvordan artiklerne har været sendt frem og tilbage 
mellem redaktion og forfatter et utal af gange. Til 
slut skulle artiklerne korrekturlæses og godkendes 
en sidste gang, inden de var klar til at blive sat og gå 
i trykken.

Sideløbende med produktionen skulle også 
salget sættes i gang. Salmonsen blev først udgivet i 
mindre hæfter à 48 sider og solgt ved subskription, 
gennem boghandlere og via direkte salg hos forlæg-
geren. I aviser og dagblade reklamerede både forlag 
og boghandlere i hele landet for den nye udgivelse. 
H.J. Tørsleffs Efterfølger i Slagelse indrykkede fx 
flittigt annoncer i de lokale aviser om, at de modtog 
subskription på Salmonsen. Subskription vil sige, 
at man forud forpligtede sig til at købe et værk og 
i dette tilfælde et værk, der blev udsendt i flere 
hæfter. Et hæfte kostede 50 øre per stk., mens man 
skulle grave noget dybere i lommerne, hvis man ville 
subskribere på de indbundne bind – den billigste 
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indbinding kunne fås for 10 kr., mens shirting, et 
let, tætvævet bomuldsstof, og skind kostede hen-
holdsvis 12 og 14 kr. Bogbinder Petersen & Petersen 
i København gjorde allerede ved udgivelsen af bind 1 
klar til et rykind og meddelte i en annonce, at de var 
klar med prøver på både lærredsbind og skindrygge 
til den nye udgave af Salmonsen. 

Nogle gange fortrød folk deres abonnement, 
men da man fra start havde bundet sig til at købe 
det samlede værk, var der ingen vej udenom. 
Medmindre man selvfølgelig kunne overdrage sin 
abonnementsaftale til en anden. ”Et Salmonsens 
Leksikon under subskription billigt til salg”, stod 
der nogle gange under de private salgsannoncer i 
landets aviser. Under salgsannoncerne kunne man 
også finde den snart forældede førsteudgave til en 
ganske god pris hos både antikvariater og private – 
pænt indbundet i borgerskabsbind – side om side 
med Schultz Forlags annoncer for den nye udgave, 
der var lige på trapperne. Man ville have den nyeste 
information, og med andenudgaven fik man ikke 
kun opdaterede artikler, men også helt nye opslag. 

Forlaget gjorde da også sit i argumentationen for 
nødvendigheden af at erhverve den nyeste udgave. 
I en skrivelse til landets boghandlere forklarede 
redaktionen, at 

”Naturligvis vil de erfaringer, der er indvundne 
under værkets tilblivelse, blive gjort nyttige, og de 
mangler, der ikke kunne undgås ved førsteudgi-
velsen af et så stort og omfattende foretagende, vil 
blive afhjulpne. Meget nyt stof vil blive inddraget til 
behandling, og alle bestræbelser vil blive rettet på, 
at værket kan stå i første linje, hvad fuldstændighed 
og righoldighed angår.

Illustreringen af værket vil blive meget fyldige-
re, en stor mængde trefarvetryk er udarbejdet til 
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værket af danske kunstnere, og mange andre tavler 
vil ledsage det, kortmaterialet vil blive forøget, og et 
betydeligt antal portrætter vil indgå i teksten”. 

Første Verdenskrig satte også sit præg på værkets 
illustrationer. På grund af krigen var det ikke muligt 
at trykke og indsætte de kort, hvis grænser man 
endnu ikke vidste, hvor skulle gå. Derfor var der i 
bind 7, ”Elektriske Sporveje – Fiesole”, som udkom 
i 1918, gjort plads til, at køberne selv senere kunne 
indsætte et kort ved artiklen ”Europa”, når det var 
blevet afgjort, hvor de nye grænser skulle løbe.

Modtagelsen 
Over en bred kam modtog anmelderne den nye 
udgave af Salmonsen med stor begejstring fra første 
til sidste bind. Ved udgivelsen af bind 1 præsente-
rede Ribe Stifts-Tidende opslagsværket som intet 
mindre end rigets vigtigste publikation: 

”Er det end en overdrivelse, hvad en videnskabs-
mand engang udtalte, at Salmonsens Konversations-
leksikon gjorde de fleste andre bøger overflødige, må 
det dog indrømmes, at det sjældent lader en alvorlig 
søger i stikken, noget, der desværre alt for ofte er 
tilfældet med de forskellige andre bøger, vi har 
af samme art [...]. Her gælder Klods-Hans’ ord for 
ramme alvor: ’Sådan noget finder man ikke hver dag 
på landevejen’”.

Samme rosende toner var at læse i Danmarks store 
og små aviser og dagblade, da det sidste ordinære 
bind var udsendt til abonnenterne. ”Det største 
værk i dansk bogproduktion”, stod der i Herning 
Avis i en artikel, der hyldede Salmonsen som tidens 
store standardværk. 
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Flere af artiklerne fra 
Norges første leksikon 
Norsk Haandlexikon 
for almennyttige 
Kundskaber (1881-
1888) var baseret på 
udenlandsk materiale. 
Få år efter unionen med 
Sverige blev ophævet i 
1905, fik nordmændene 
deres første egentlige 
nationalencyklopædi. 
Op gennem 1900-tallet 
blomstrede 
udgivelsen af norske 
opslagsværker som det 
folkelige Gyldendals 
Konversasjonsleksikon 
(1933-1958), der nåede 
stor udbredelse, og 
som denne velklædte 
og storsmilende dreng 
simpelthen måtte eje et 
eksemplar af. 
|| Gyldendal Norsk 
Forlag

Også i Norge vandt andenudgaven stor udbredel-
se. Fra førsteudgaven havde Norge været en vigtig 
målgruppe, og der blev nedsat en norsk redaktion, 
ligesom der var en række norske medarbejdere til-
knyttet arbejdet. Selv om den selvstændige norske 
redaktion var forsvundet i den nye udgave, var der 
stadig fokus på at indarbejde norsk stof. Den norske 
popularitet var nok et resultat af en bevidst politik 
fra forlagets side, men det fik betydning for genrens 
udvikling i Norge. Også der blev det Salmonsen, som 
de øvrige leksikale udgivelser sammenlignede sig 
med.

I 1930 var den anden udgave af den hidtil mest 
omfattende danske encyklopædi fuldendt med ud-
givelsen af supplementsbindet ”A-Øyslebø”. En halv 
generation havde det taget at producere det samlede 
værk. Oplagets størrelse kender vi ikke med sikker-
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hed, men en af Schultz Forlags tidligere direktører, 
leksikograf og forlagsmand Jørgen Bang (1910-1990), 
regnede sig sidst i 1960’erne frem til, at oplaget lå 
i omegnen af 30.000 eksemplarer, og at antallet af 
opslagsord var på 127.000. Af dem var 99.000 egent-
lige artikler, mens resten var henvisninger. Var man 
den heldige ejer af det store opslagsværk, havde 
man nu 26 indbundne bind med guldtryk på ryggen 
stående. Det svarede til omtrent to meter i bogreo-
len og var et imponerende syn.

Det var mindst fem bind mere, end forlaget 
først havde planlagt, samtidig med at de senere 
bind blev noget større end beregnet, 70 ark, mod de 
tidligere 60, hvilket svarede til en udvidelse på 160 
sider. Umiddelbart lyder det måske ikke af meget i 
et værk, der i forvejen havde flere hundrede sider 
i hvert bind, men de ekstra ark fik betydning for 
prisen, som var gået i vejret undervejs. I november 
1920 sendte forlaget en skrivelse afsted til værkets 
subskribenter, hvori der blev varslet prisstigninger 
for de kommende bind. 

I skrivelsen gik forlaget så langt som til at anty-
de, at hvis ikke prisstigningerne blev accepteret af 
subskribenterne, ville man være tvunget til at stop-
pe arbejdet med det store værk på ubestemt tid. Dét 
ville jo være en katastrofe for subskribenterne. For 
hvem i alverden ville stå tilbage med en halv ency-
klopædi i reolen. Nok havde forlaget sat hårdt mod 
hårdt, men alligevel blev der åbnet op for, at det var 
muligt at finde ”en tilfredsstillende ordning”, som 
det blev kaldt, hvis man ønskede at opsige aftalen. 
Prisstigningerne blev tillagt Første Verdenskrigs 
materialevanskeligheder, der også afspejlede sig 
helt konkret i værkets indbinding – især de bind, 
som blev udgivet i 1920’erne, var ujævne i ind-
farvning og skrøbelige i kapitælen, dvs. den øverste 
kant af bindets ryg. 

114399_det store leksikon_.indd   22114399_det store leksikon_.indd   22 10/09/2021   12.1910/09/2021   12.19

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



23

Ikke alle subskribenter accepterede stiltiende 
Salmonsens udvidelser. I juli 1928 blev der afsagt 
dom i en fynsk sag om en subskribent, der havde 
vægret sig ved at betale for det 23. bind. Ifølge den 
oprindelige udgivelsesplan skulle det færdige værk 
omfatte 20 bind, og subskribenten mente ikke, at 
han var forpligtet til at betale for de resterende 
bind. Sælgeren, en boghandler i Odense, trak imid-
lertid resolut subskribenten i retten, hvor han blev 
dømt til at betale 24 kr. og 10 øre samt til at godtgøre 
sagsøgerens sagsomkostninger med 12 kr.

En ny verden banker på
Når vi betragter en encyklopædi som Salmonsen 
med dens mange ensartede nummererede bind i 
bogreolen, kan det være svært at begribe, hvor store 
forandringer Danmark gennemgik undervejs i den 
lange produktionstid. I løbet af de 15 år, som det 
havde taget at udgive Salmonsen, var meget foran-
dret. Med den nye Grundlov af 5. juni 1915 havde 
kvinder og tjenestefolk fået stemmeret til Rigsda-
gen. Sønderjylland var, som et resultat af Tysklands 
nederlag i Første Verdenskrig, blevet genforenet 
med Danmark i 1920, og Thorvald Stauning (1873-
1942) havde afløst Venstres Niels Neergaard som 
statsminister. Dermed fik danskerne den første 
socialdemokratiske regering – i øvrigt også med 
verdens første kvindelige minister udnævnt af en 
parlamentarisk regering, Nina Bang (1866-1928), 
som var blevet udpeget til undervisningsminister i 
1924. Hun skulle selvfølgelig have en artikel i det nye 
opslagsværk. Men bind 2, ”Arbejderhaver-Benzol”, 
var blevet udgivet ni år tidligere, så undervisnings-
ministeren måtte pænt vente med at få sin artikel 
til supplementsbindet. Da det først udkom i 1930, 
nåede Nina Bang ikke selv at opleve det. 
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Det var ikke kun politikken, som var i foran-
dring. Hverdagen for den enkelte dansker, i byen 
såvel som på landet, ændrede sig også. Levestandar-
den og befolkningstallet steg, samtidig med at flere 
forlod landsbyerne til fordel for livet i byen.

Også mentalt skete der forandringer. Et par år 
efter Første Verdenskrigs afslutning, i 1920, blev 
8-timersarbejdsdagen indført. Arbejderbevægel-
sens parole om 8 timers arbejde, 8 timers hvile, 8 
timers fritid definerede hverdagens nye struktur, 
og fritiden fik en ny rolle i danskernes liv, ligesom 
den nye fritid også blev en forudsætning for me-
dieindustriens vækst. I modsætning til den gamle 
borgerlige moral, hvor en eventuel fritid forven-
tedes at blive brugt til nyttig dannelse, vandt de 
mere ’unyttige’ måder at bruge fritiden på frem. Det 
blev kaldt underholdning. Hele underholdnings-
genrens fremvækst prægede det kulturelle skifte. 
Antallet af biografer steg og gav de klassiske teatre 
konkurrence. Biograferne appellerede til mange, og 
samtidig var der ikke særlige krav om adfærd eller 
påklædning.

Tidens nyeste massemedie, radioen, slog 
også igennem i mellemkrigstiden. I 1930 var dan-
skerne den nation i Europa, der havde flest radioer i 
forhold til indbyggertallet. Og ved udgangen af 1930 
betalte omkring én million radiolicens. Landet over 
kunne danskerne nu dagligt høre rådhusklokkerne 
fra København kl. 12 og ”Pressens Radioavis” kl. 19. 
Nogle år forinden havde den opmærksomme læser 
af artiklen ”Radiofoni” i Salmonsens bind 19 kunnet 
studere, hvordan radioteknikken gav nye mulighe-
der for at binde land og by sammen, at radioen blev 
anset for at have væsentlig betydning for udbre-
delsen af kultur, og at ”befolkningen i fjerne egne 
[kunne] nyde godt af, hvad der ellers var forbeholdt 
befolkningen i de store centralt beliggende byer”.
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Med mere fritid steg også muligheden for at for-
dybe sig i bøgernes verden. Præcis hvor meget mere 
danskerne læste, er vanskeligt at sige, men vi ved, at 
både salget af bøger og aviser steg i mellemkrigsti-
den. Samtidig med at levestandarden også steg, blev 
forbruget af læsestof sat op og fik en større post i et 
husholdningsbudget. Uge- og månedsbladslæsning 
spillede en vigtig rolle i danskernes læsevaner. De 
mange forskellige familieblade, som ramte bog- og 
forlagsmarkedet i 1800-tallets sidste del, under-
holdt og oplyste stadig familien Danmark. Hjemmet 
(1898-) og Familie-Journal (1877-) bragte både nyttige 
husholdningstips fra Frøken Jensen og skønlittera-
tur i den lidt lettere ende, mens andre af 1800-tal-
lets toneangivende blade forsvandt. Illustreret 
Tidende (1859-1924) og Frem (1897-1928), der havde 
blandet oplysning med fiktion, gled lige så stille ud 
i glemslen. Frem havde udviklet sig til at blive et 
”storstilet oplysningsprojekt” over for især unge fra 
miljøer, hvor boglig uddannelse ikke var en selvføl-
gelighed. Mange af dem, som skrev artikler til Frem, 
var også tilknyttet Salmonsen, men det leksikale stof 
blev formidlet væsensforskelligt. I Frem skete den 
populære formidling især igennem illustrationer. 

De mange nye genrer og medier var en del af 
den demokratisering af viden, der fandt sted fra 
1800-tallets anden halvdel og frem til Første Ver-
denskrigs afslutning, hvor formidlingen af viden 
skete gennem et væld af underholdende og oply-
sende tidsskrifter og seriehæfter, politiske aviser, 
historiske romaner og rejselitteratur. Samspillet 
mellem de stadig mere industrialiserede og effekti-
ve trykketeknikker og tørsten efter mere læsestof 
forårsagede en kulturel guldalder for de trykte me-
dier. Alt sammen var det med til at skabe en større 
udbredelse, lettere tilgængelighed og derigennem 
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også en demokratisering af viden i det danske 
samfund. 

Selv om bogen havde fået konkurrence fra 
film, musik, sport og radio, var et opslagsværk 
som Salmonsen i en helt anden kategori, og 
den type udgivelser konkurrerede ikke med 
underholdningsgenren. 

Håndbog i menneskelig viden
Det hårde arbejde med den anden udgave af Sal-
monsen blev belønnet. Nærmest før opslagsværket 
var færdigudgivet fik det status af nationalency-
klopædi. En status, som det beholdt helt frem 
til udgivelsen af Den Store Danske Encyklopædi. 
Forlaget kunne da også snart melde, at hele oplaget 
var udsolgt. 

For at forstå historien bag Salmonsen skal vi 
bevæge os tilbage i tiden til sidste del af 1800-tallet, 
hvor idéen om at udgive et stort dansk opslagsværk 
var begyndt at spire frem hos Schultz Forlag. I kraft 
af at det var et af 1800-tallets største trykkerier 
og forlag, og at det igennem tiderne havde været 
kendt for at turde binde an med større pragtudgi-
velser, er det måske ikke så overraskende, at det var 
netop her hos Schultz Forlag, at det hele startede. I 
spidsen stod Frederik Hostrup Schultz, der ud over 
at være kendt for sit iltre temperament også var en 
nysgerrig mand, der havde modet og erfaringen til 
at iværksætte lidt mere dristige projekter end andre 
danske forlæggere. 

På 130 års afstand er det ikke helt enkelt at sam-
le puslespillet om Salmonsens begyndelse. Der fin-
des ikke ét fint velordnet arkiv, hvor vi kan frem-
grave historien om, hvordan  encyklopædien blev 
til. Men det, vi ved, er, at den fremstående trykker 
og forlægger F.H. Schultz, som stod i spidsen 
for familieforetagendet fra 1875 og frem til sin 
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død, var inspireret af den tyske leksikontradition, 
heriblandt succesrige udgivelser som Brockhaus 
Enzyklopädie og Meyers Konversations-Lexikon. I 
flere år forinden havde de tyske værker gået de-
res sejrsgang igennem Europa. Det førte ikke 
kun til et enormt salg, men også til en storstilet 
piratkopiering. 

I nogle år havde F.H. Schultz opholdt sig i 
det nordlige Tyskland, hvor han uddannede sig 
til trykker hos forlaget Friedrich Vieweg & Sohn 
i Braunschweig. At tilbringe en periode i den 
tyske bogbranche var noget, som flere skandina-
viske forlæggere gjorde i samtiden. Læretiden i 
udlandet skulle ruste Schultz til senere at kunne 
overtage ledelsen af familievirksomheden hjemme i 
København. 

Under opholdet mødte Schultz et andet bogtryk-
kerfag end det, han ellers kendte. Selv om familie-
virksomheden var fremme i skoene og blandt 
landets første til at indføre hurtigpressen – en 
udvikling af trykketeknikken, der gjorde det muligt 
at trykke i langt større oplag i et stadig hurtige-
re tempo – oplevede han i Tyskland en branche, 
der var Europas førende og mere moderne. I 1863 
vendte F.H. Schultz hjem til Danmark. Med sig fra 
Braunschweig havde han ikke kun fornyet indsigt 
i og erfaring fra tidens europæiske bogbranche, 
han havde også forlovet sig med Marie Röncken-
dorff (1842-1915). Som Schultz var hun af bogtryk-
kerslægt, og hun kom til at spille en vigtig rolle 
i forlaget efter sin mands alt for tidlige død, hvor 
hun overtog ledelsen. 

Der findes forskellige fortællinger om, hvordan 
den første udgave af Salmonsen blev igangsat. Flere 
personer fra den danske bog- og forlagsbranche 
var involveret i opstarten, og der er en vis uklarhed 
om, hvordan rollefordelingen har været, alt efter 
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hvem der har fortalt historien. Det er forståeligt, at 
mange gerne har villet tage æren for produktionen 
af Danmarks første nationalencyklopædi.

Gennemgående i historierne er dog, at idéen til 
at udgive en større dansksproget encyklopædi kom 
fra journalist og oversætter Laurits Stange (1857-
1930), der havde foreslået Schultz at ‘overføre’ det 
tyske Meyers Konversations-Lexikon til dansk. Den 
9. maj 1891 indgik Schultz kontrakt med den 
34-årige Stange, som fik til opgave at oversætte de 

Marie Rönckendorff 
var 22 år gammel, da 
hun som nyforlovet 
forlod Tyskland i 
1864 for at bosætte 
sig i København med 
Frederik Hostrup 
Schultz. Hun holdt 
tæt kontakt med 
familien og rejste 
hvert år hjem for at 
besøge sin belæste 
bogtrykkerslægt. Efter 
sin mands død førte 
hun trykkeriet videre, 
og da virksomheden i 
1908 blev omdannet til 
et aktieselskab, var det 
fru Schultz, der stod i 
spidsen for bestyrelsen. 
|| V. Hostrup-Schultz, 
Familien Hostrup fra 
Mariager, 1929
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tyske artikler til dansk, og med den jævnaldrende 
premierløjtnant Christian Blangstrup, der skulle 
orkestrere arbejdet. Ifølge kontrakten skulle de to 
herrer levere et hæfte på 3 ark à 16 sider, dvs. 48 
sider, hver 14. dag. Forlaget havde beregnet værket 
til at udkomme i 240 hæfter, der skulle samles i 16 
bind. For 1 kr. om måneden modtog abonnenterne 
et hæfte hver anden uge, og prisen for det færdige 
værk ville snige sig op på hele 120 kr.

Én ting var at sætte arbejdet med et stort 
opslagsværk i sving. Noget andet var, at hele mole-
vitten også skulle sælges. Samme forårsdag, som 
Schultz havde sluttet kontrakt med Stange og Blang-
strup, underskrev han også kontrakt med boghand-
ler og forlægger Isac Salmonsen (1846-1910), som 
stod bag Brødrene Salmonsens Forlag. 

Egentlig havde Isac Salmonsen etableret forla-
get i samarbejde med sin bror Moritz i 1871, men 
han havde forladt Danmark til fordel for et job som 
embedsmand i Chicago. Isac var ud af en jødisk 
handelsslægt, der siden sidst i 1600-tallet havde 
virket inden for forskellige brancher i København 
og omegn. Siden brorens emigration havde Isac 
Salmonsen drevet forlaget alene. I perioden om-
kring 1890 flyttede Brødrene Salmonsens Forlag fra 
den gamle adresse i Bredgade til større lokaler på 
hjørnet af Holbergsgade og Niels Juels Gade, ikke 
langt fra Schultz Forlags lokaler. Det var også netop 
i de år, hvor samarbejdet mellem de to forlagsmænd 
begyndte. 

Hvordan relationen mellem Isac Salmonsen og 
Schultz præcis har været, er uklart, men alene det, 
at encyklopædien bærer Salmonsens navn, fortæl-
ler os, at han har spillet en væsentlig rolle. I titel-
bladene i de færdige bind står der, at det var Isac 
Salmonsen, der stod som forlægger, og Schultz, 
der stod for trykkeriarbejdet. De mange uklarhe-
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der om Salmonsens begyndelse til trods er en ting 
sikkert. Udgivelsen af Salmonsen voksede frem i 
en form for samarbejde mellem flere investorer og 
forlag. Ud over samarbejdet med Isac Salmonsen 
lånte Schultz også et større beløb hos Carlsbergfon-
det, ligesom den velhavende københavnske murer-
mester Jørgen Wilhelm Frohne (1832-1909) også var 
engageret i førsteudgaven både finansielt og som 
skribent.

De mange samarbejder har sandsynligvis været 
en del af årsagen til, at det lykkedes at færdiggøre 
det hidtil største opslagsværk og – ikke mindst – at 
det fik den succes, som det gjorde. At udarbejde 
et konversationsleksikon var et omfattende, kom-
plekst og ikke mindst risikofyldt foretagende. Det 
var en økonomisk satsning ud over det sædvanlige. 
Ingen tvivl om, at de sociale netværk spillede en 
særlig vigtig rolle i bog- og forlagsbranchen.

Idéen om at oversætte tyske Meyers blev snart 
opgivet. Særligt kaptajn Blangstrup havde en tanke 
om, at det skulle være en original dansk-norsk ency-
klopædi. Sådan blev det ikke helt. Men opslagsvær-
ket fik en særlig redaktør for Norge, og det skulle 
udarbejdes af tidens førende nordiske eksperter og 
fik derigennem en stærk norsk profil. At satse på 
det norske var et forretningsmæssigt klogt træk. 
Først i 1907 fik nordmændene deres egen national-
lencyklopædi, men inden da havde Salmonsen fået 
stor udbredelse og opnået et godt ry i landet.

I de første subskriptionsannoncer kunne man 
læse, at det nye værk var ”en håndbog i den hele 
menneskelige viden”. Derigennem gav Salmonsen 
uhindret, alfabetisk adgang til viden om alt, hvad 
der fandtes i verden. Nu var det, som flere anmel-
dere pointerede, ikke længere nødvendigt at gå 
rundt i uvidenhed eller vende sig mod udenlandske 
værker i søgen efter viden. Ja, faktisk var opslags-
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værket nærmest et must, når man skulle begå sig 
i verden: ”Man vil unægtelig ofte komme til kort 
i sin konversation, om man ikke anskaffer sig Sal-
monsen”, skrev avisen København. 

I de første reklamer for Salmonsen blev det frem-
hævet, at det var et bogværk til alle danskere uanset 
samfundsklasse: 

”Dette leksikon, som er anlagt i stor stil for gennem 
fyldige artikler at kunne gøre rede for alt, hvad der 
bevæger sig indenfor menneskelig tænken og viden, 
henvender sig til alle samfundsklasser, lærd og læg, 
til gamle og unge; men mens det naturligvis giver 
fagmanden bekvem adgang til hurtigt og pålideligt 
at skaffe sig en ønsket oplysning, er det dog særligt 
det store publikum, for hvem det er bestemt”.

Salmonsen var blot ét af flere opslagsværker, som 
konkurrerede om danskernes tørst efter viden sidst 
i 1800-tallet, hvor der fandt et veritabelt leksikon-
kapløb sted mellem flere danske forlag. Enhver 
forlægger vidste, at fik man først succes med udgi-
velsen af et opslagsværk, var den økonomiske lykke 
gjort, og det kunne lægge et godt fundament til den 
øvrige virksomhed. I den billige ende af skalaen 
lå Allers illustrerede Konversationsleksikon til 5 øre 
per hæfte, mens de noget dyrere Nordisk Conversa-
tions-Lexikon og Hagerups illustrerede Konversati-
onsleksikon lå på niveau med Salmonsen. Derudover 
udkom der også de langt mindre omfattende – og 
billigere – udgivelser som Forlagsbureauets Kortfat-
tet Haandbogslexicon eller Dansk Folkebibliotheks 
Konversations-Lexikon. 

I sin samtid var Salmonsens Konversationslek-
sikon og de øvrige opslagsværker blandt de vigtige 
indgangsporte, som danskerne havde til alverdens 
viden. Der var selvfølgelig mange forskellige ind-
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gange: aviser, tidsskrifter, bøger fra ind- og udland, 
samtaler og undervisning. Men det var især værker 
som Salmonsen, man gik til for at finde ud af, hvad 
der var op eller ned i hverdagen og i verden. For det, 
som gør encyklopædien til noget helt særligt, er, at 
den har som ambition at samle og organisere sin 
samtids væsentlige information og viden og videre-
give den objektivt og troværdigt. 

At bladre eller læse i et opslagsværk var også en 
måde at rejse på i en tid, hvor det var de færreste 
forundt at opleve ikke bare livet uden for Danmarks 
grænser, men også andre dele af landet. Encyklopæ-
dierne – uanset om det var de billige eller dyre – var 
et vindue, som man kunne opleve verden igennem 
og bruge til at udvide sine horisonter og rejse i sin-
det. Turisme, som vi kender det i dag, var begræn-
set til samfundets mest velstillede. For den brede 
befolkning var det at rejse for sin egen fornøjelses 
skyld en umulig drøm. 

Både Politiken og Berlingske roste Salmonsens 
hæfter til skyerne. Allerede i sin anmeldelse af 
andet hæfte skrev Politiken, at det var endnu bedre 
skrevet og redigeret end det første, og at hæftet 
indeholdt en række artikler af både videnskabelig 
karakter og underholdende form. ”Vi anbefaler sær-
deles dette leksikon, der tegner til at blive en ene-
stående god håndbog i nyttig viden for danske”. 

Det kan måske virke overdrevet, at anmelder-
ne nærmest overgik hinanden i begejstring over 
udsigten til et nyt opslagsværk som Salmonsen og 
anmeldte hvert enkelt hæfte med lige dele grundig-
hed og entusiasme. Selv om kommunikationen gik 
hurtigt, og posten blev bragt ud adskillige gange om 
dagen, var nyheder og informationer lang tid om at 
rejse fra fx Amerika til Bjerringbro. I dag har vi et 
væld af forskellige medie- og informationskanaler, 
der giver let adgang til information og viden om alt 
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mellem himmel og jord, på alle tider af døgnet. Men 
sidst i 1800-tallet var medielandskabet helt ander-
ledes. Selv om bøger, aviser og tidsskrifter med 
industrialiseringens fremvækst blev produceret i 
stadig hurtigere takt, og nogle aviser som Berlingske 
Tidende udkom både morgen og aften, foregik in-
formationsflowet i et for os ubeskriveligt langsomt 
tempo – ja, vel nærmest i slowmotion sammenlignet 
med den hastighed, som viden cirkulerer med i det 
nye årtusinde. 

Uanset tempo bevægede information og viden 
sig gennem de nye genrer, som var opstået både i 
kraft af den trykketekniske udvikling og befolk-
ningens stadig højere uddannelsesniveau. Skole-
reformen i 1814 betød, at andelen af danskere, som 
kunne læse, steg støt op gennem 1800-tallet. Og 
med det steg også antallet af udgivelser. Uge- og må-
nedsblade, bogserier og håndbøger i alle afskygnin-
ger myldrede frem. Der var læsestof til alle: arbejde-
ren, husmoren, landmanden,  tjenestepigen og børn 
og unge. Den religiøse litteratur som katekismus 
og salmebøger, som tidligere havde været kernen 
i de mindrebemidlede hjems bogbestand, blev nu 
suppleret med andre genrer. Oplysning og under-
holdning af enhver slags til enhver var en del af 
tidens trends, og det satte gang i hjulene på det 
danske mediemarked. Mange af de større forlag, 
ugeblade og bogserier, som endnu findes i dag, blev 
etableret eller voksede sig store i løbet af 1800-tal-
let. Familie-Journal og Femina (1874) er blot enkelte 
eksempler.

Selv om en encyklopædi som Salmonsen med 
garanti også har underholdt mange, var en af dens 
fornemste opgaver som landets store opslagsværk 
at opsamle, kondensere og formidle alt det, som 
skete i årene omkring det nye århundrede.
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Leksika til alle
Allerede i sin samtid var encyklopædien med til at 
skabe grobund for udgivelsen af en underskov af 
andre opslagsværker, der efterhånden dækkede 
næsten enhver type læser, uanset pengepung eller 
uddannelse. Men den gamle Salmonsen havde en 
særlig status, og i generationer stod opslagsværket 
rundtom i mange hjem som et samlingspunkt i 
formidlingen og forståelsen, ikke bare af datidens 
viden, men også som symbol på dansk historie og 
kulturarv.

Efter de to første udgaver af Salmonsen udkom 
yderligere tre udgaver af encyklopædien. Men 
meget havde forandret sig. Med en mediekultur 
i forandring var der en skærpet konkurrence om 
danskernes opmærksomhed. Det gik ikke længere 
at producere de store bindtunge værker. Ville man 
nå de nye målgrupper, måtte også bøgerne følge 
med tiden. Det betød mindre og mere illustrerede 
opslagsværker med kortere artikler. Og det havde 
folkene hos Schultz Forlag forstået, men det var 
nødvendigt at argumentere godt for forandringer-
ne. Forventningerne til de nye udgivelser var i høj 
grad præget af et ældre og mere traditionelt syn 
på, hvordan en encyklopædi som Salmonsen skulle 
formidle sit indhold. 

I 1937, syv år efter andenudgavens afslutning, var 
Schultz Forlag atter klar til at begynde udgivelsen 
af den tredje i rækken af encyklopædier, nemlig 
Den lille Salmonsen. Ifølge hovedredaktør Palle 
Raunkjær (1886-1980), der også var en stærk fortaler 
for folkeoplysning, skulle tredjeudgaven  udarbejdes 
efter helt nye principper og med særlig vægt på 
såkaldte praktiske og aktuelle spørgsmål. I forordet 
blev der argumenteret grundigt for de nye redige-
ringsprincipper. Ifølge forlaget var artiklerne blevet 
kortere og klarere, samtidig med at de indeholdt 
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Forlagene flottede 
sig gevaldigt, når der 
skulle reklameres 
for de større værker. 
Boghandlerne kunne fx 
låne opsigtsvækkende 
vinduesudstillinger, 
som her i 
Skoleboghandelen 
i Silkeborg i 
november 1937, hvor 
forbipasserende blev 
lokket af Den lille 
Salmonsen.
||  Johs. Jensen/
Silkeborg Arkiv

mange fakta, udtømmende definitioner og dybt-
gående redegørelser. Eller som det blev fremført i 
avisannoncer og med en fængende plakat tegnet af 
Arne Ungermann (1902-1981): Den lille Salmonsen in-
deholdt ”alt mellem himmel og jord”. Intet mindre.

I forordet gjorde redaktionen også meget ud af 
at fremhæve, at Den lille Salmonsen ikke bare var en 
reduceret udgave af den store Salmonsen, men et 
nyt og selvstændigt leksikon. De nye redigerings-
principper fremstod dog noget modstridende. 
For, som der stod i Herning Folkeblad, Den lille Sal-
monsen var blot en fortsættelse af den gamle, selv 
om den adskilte sig ved at være langt mere illustre-
ret og have en større skrifttype end den, som ellers 
blev anvendt i encyklopædier. 

I reklamematerialet forklarede forlaget, hvor-
for den nye udgave ikke behøvede at have samme 
store omfang som de tidligere udgaver for at dække 
alverdens viden. For Den lille Salmonsen var  lille 

114399_det store leksikon_.indd   35114399_det store leksikon_.indd   35 10/09/2021   12.1910/09/2021   12.19

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



36

sammenlignet med de to første udgivelser på 
henholdsvis 19 og 26 bind. At encyklopædien kun 
omfattede 12 bind, blev brugt som et gennemgå-
ende led i reklamestrategien, hvor der både blev 
peget på, at der på landet som i byen var behov for 
et mindre Salmonsen, og at udgivelsen var en del af 
en international tendens med udgivelsen af fx Petit 
Larousse og Der Kleine Brockhaus: 

”I vor tid med det hastige tempo og de stærke krav 
om at være up to date har både landets og byens 
beboere imidlertid følt nødvendigheden af at få 
et mindre leksikon, der kunne forene den store 
Salmonsens saglighed og lødighed med det lille 
leksikons hurtige oplysning og helt tidssvarende 
stoftilrettelæggelse”. 

Den lille Salmonsens første bind blev udgivet i 1937, 
og sidste bind i 1940. Udsendelsen skulle foregå så 
hurtigt som overhovedet muligt med ca. to måne-
der mellem hvert bind. For en encyklopædi var det 
en kort, hurtig og effektiv udgivelsesproces. Til 
sammenligning havde udgivelsen af andenudgavens 
første 12 bind taget syv år.  

Den lille Salmonsen fik blandede anmeldelser. Al-
lerede i det udsendte prøvehæfte skete der det, som 
ikke måtte ske. Anmelderne fandt flere faktuelle fejl 
i artikler om eksempelvis Aarhus og Aalborg, og re-
daktionen måtte omarbejde de kritiserede artikler. 

Artiklernes længde i forhold til deres indhold var 
et andet punkt, som anmelderne hæftede sig ved. 
”Hvad der bekymrer mig mest”, skrev en anmelder 
i Berlingske Aftenavis

”er misforholdet mellem artiklernes længde og 
emnernes leksikalske kvalitet. Det er menneskeligt 
at fejle, men redaktionen vil blive bedømt i første 
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række efter sin evne til at disponere rigtigt over den 
plads, der gives de forskellige emner”. 

Et eksempel på den kritik var, at opslaget ”Ager-
høns” fyldte halvanden spalte, mens den fremgangs-
rige dramatiker Kjeld Abell (1901-1961) måtte nøjes 
med seks en halv linje. 

Valget af, hvilke artikler der var illustreret, var 
et andet punkt, som mødte kritik. ”Man kunne 
have undværet billedet af ’en åre’, men hvorfor 
er artiklen ’Aber’ ikke illustreret?”, undrede selv-
samme anmelder sig i Berlingske. En mere positiv 
tilkendegivelse kom fra Social-Demokraten, hvor 
anmelderen ved udgivelsen af bind 9 glædede sig 
over, hvor righoldige artiklerne var, og hvor omhyg-
geligt indholdet var behandlet. Ved udsendelsen af 
det sidste bind i 1940 bragte flere aviser enslydende 
artikler, der beskrev Den lille Salmonsen som ”et 
nationalt oplysningsværk, mere håndterligt end den 
store Salmonsen og alligevel, trods den koncentrere-
de form, af samme standard”. 

Med Salmonsen havde Schultz Forlag ramt en 
guldåre på det danske bogmarked, og udgivelserne 
var i flere år blandt forlagets flagskibe. Både første- 
og andenudgaven samt efternøleren, tredjeudga-
ven Den lille Salmonsen, blev trods anmeldernes kri-
tik udsolgt. Udgivelsen af Den lille Salmonsens sidste 
bind blev fejret med en eftermiddagsfest i novem-
ber 1940 på Hotel d’Angleterre i København.

Også pressen var inviteret, og Thisted Amts Ti-
dende rapporterede, at redaktør Raunkjær i en tale 
sluttede af med at ”udtale håbet om, at alle medar-
bejderne måtte samles på ny, når vi engang får fred, 
for at optage arbejdet på en ny og anden udgave af 
værket”.
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Opslagsværker på rad 
og række var også et 
signal om, at hjemmet 
var præget af ro, stil og 
dannelse. Efterhånden 
blev encyklopædier en 
fast del af interiøret. 
Smukt så det ud, når 
opslagsværkerne fra 
Schultz Forlag stod side 
om side i bogreolen. 
På øverste hylde 
tronede selvfølgelig 
Den lille Salmonsen i 
forlagsindbindingens 
brune nuance med 
det obligatoriske 
guldtryk på ryggen. 
Reolerne hed i øvrigt 
”Salmonsenreolerne”, 
og dem var der stor 
efterspørgsel på.
|| Det Kgl. Bibliotek

Flere aktører på markedet 
Den fjerde udgave, som Raunkjær drømte om, 
blev imidlertid udskudt på ubestemt tid. Forlaget 
turde ikke vove sig ud i så stor en investering efter 
krigen. Indtjeningen forventedes helt enkelt ikke at 
blive stor nok til, at det kunne betale sig at udgive 
et nyt, stort opslagsværk. Salget af leksika var be-
gyndt at blive mere tvivlsomt. Måske var markedet 
så småt ved at være mættet? 

Imellem 1927 og 1940 begyndte udgivelsen af 
flere andre leksika på det danske bogmarked. For-
lag som Gyldendal, Hagerup, Martins Forlag og J.S. 
Jensens Kartografiske Anstalt iværksatte alle større 
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eller mindre leksikale udgivelser. I omfang var de 
nye værker på mellem et og ti bind. Men til trods for 
at konkurrencen på bogmarkedet var øget, blev Den 
lille Salmonsen alligevel ikke Schultz Forlags sidste 
encyklopædi. 

Det tog en verdenskrig og fire år, inden forlaget 
udgav det, der skulle vise sig at blive den sidste 
Salmonsen. Den Nye Salmonsen var ikke kun stærkt 
reduceret; som etbindsleksikon var den nærmest 
en ny type encyklopædi. Oprindeligt var udgivelsen 
planlagt til 1948 og gik i begyndelsen under det ro-
yalt klingende navn Salmonsen IV, men udgivelsen 
blev forsinket og udskudt et år. Ønsket om et større 
opslagsværk var tilsyneladende fortsat til stede i 
den danske bogverden, og i pressematerialet forkla-
rede forlaget, hvorfor de ikke satsede på en ny, stor 
udgave af Salmonsen: 

”Vi ved, at boghandlerne og deres kunder helst vil 
have en ny udgave af Den Store Salmonsen, vor ’En-
cyclopædia Danica’. Men vi ville gøre publikum en 
bjørnetjeneste, hvis vi i dag begyndte udsendelsen 
af et stort leksikon. Tusinder af detailoplysninger fx 
fra de krigshærgede lande, som en Store Salmonsen 
absolut skal indeholde, kan i dag endnu ikke fås 
eller må tages med forbehold”. 

Hele fire redaktører stod bag redigeringen af 
etbindsleksikonet, som i øvrigt kom til at veje 3,7 
kg. Den Nye Salmonsen havde 70.000 artikler, der, 
som det blev beskrevet i flere omtaler, ikke over-
raskende var skrevet i en langt mere koncentreret 
form end de tidligere udgivelser. I argumentationen 
for det stærkt reducerede indhold anvendte redak-
tionen endnu en gang samtidens behov for at være 
kortfattet, og at udgivelsen derfor ”på et minimum 
af plads giver maksimum af oplysning”. 
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I landets aviser og i bog- og forlagsfagets bran-
chetidsskrifter blev der gentagne gange gjort rekla-
me og argumenteret for nødvendigheden af opslags-
værket, der ifølge forlaget egentlig svarede til cirka 
seks ”gamle” Salmonsen-bind, men ved at lave et 
etbindsleksikon sparede man udgiften til fem ind-
bindinger. Efter den lange optakt udkom Den Nye 
Salmonsen den 25. november 1949, og som redak-
tionen beskrev det i forordet, fortsatte værket den 
salmonsenske tradition, som var kendetegnet ved 
grundighed og pålidelighed.

Schultz Forlag var imidlertid ikke alene om at 
udgive et etbindsleksikon. Året inden, i 1948, havde 
Gyldendal udsendt førsteudgaven af Gyldendals Et-
binds Leksikon, og også i vores nordiske nabolande 
var den type leksikon blevet mere og mere alminde-
lig. Etbindsleksikonet var en del af bogmarkedets 
nye trends, og det afspejlede en anden måde at gå til 
bogen på, en anden forståelse af encyklopædigen-
ren. En encyklopædi behøvede ikke længere at være 
på 25 bind, nu var det en kvalitet i sig selv at være 
”præcis” og ”kortfattet” i en tid, hvor det rationelle 
og praktiske blev hyldet som ideal inden for stadig 
flere områder.

Branchebladet Det danske Bogmarked bragte i 
1948 to artikler, der beskrev flere af de forskellige 
danske encyklopædier, som allerede fandtes, eller 
som var på vej i handlen. Gennemgående for de for-
skellige udgivelser var, at ingen var særligt omfangs-
rige, og at hver encyklopædi forsøgte at positionere 
sig som helt unik i forhold til de øvrige: Leksikonet 
Mentor, som blev udgivet af Grafisk Forlag,  skulle 
i modsætning til de mere traditionelle leksika 
også være læseværdigt. Gyldendals Etbinds Leksi-
kon havde til hensigt igennem sine korte artikler at 
være en nem oversigt, mens redaktionen bag Den 
Nye Salmonsen havde undladt henvisninger efter 
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devisen ”et opslag i én bog giver svaret”. Salmonsens 
redaktører forklarede, at man gennem en gennem-
ført sproglig økonomi og en ny proportionering af 
indholdet havde gjort det muligt at behandle de 
mest centrale emner præcis lige så udtømmende, 
som de var fremstillet i de store encyklopædier. Dét 
var næsten for godt til at være sandt. 

Schultz Forlag satsede stærkt på den nye udgi-
velse og reklamerede flittigt i flere år, og en plakat 
med sloganet ”Hvad man ikke har i hovedet – har 
man i Salmonsen” med figuren ’Tankeløs’ var 
tænkt at skulle pryde boghandlernes vinduer. I 
reklamematerialet for den nye udgivelse fortsatte 
forlaget med at knytte an til Salmonsens tidligere 
udgaver: ”Der er mange slags leksika men kun en 
Salmonsen” og ”Autoriteten blandt leksika”, stod der 
bl.a. i de mange reklamer for etbindsleksikonet. 

Pressen tog da også pænt imod Den Nye Salmon-
sen, men blandt de pæne ord fremkom en del kritik. 
Dagbladet Information skrev, at selv om det var et 
velredigeret leksikon, blev der alt for ofte anvendt 
en for videnskabelig terminologi i et forsøg på at 
være kortfattet, med det resultat, at forklaringen 
blev uforståelig for lægmand: 

”Hvis De vil vide noget om nylon, er det ifølge Den 
Nye Salmonsen ’ud fra simple org. dikarbonsyrer 
og diaminer ved kondensation og polymerisation 
syntetisk fremstillede proteinagtige forbindelser 
(polyamider), der i smeltet tilstand’, osv. Ikke sandt, 
hvis man i forvejen er med, nikker man genkenden-
de. Men vi andre?”.

En anden og noget stærkere kritik blev fremført i 
den konservative Nationaltidende. Over tre spalter 
blev etbindsleksikonet kritiseret for at have direkte 
fejl i flere artikler og videre, at det ”farlige ved et lek-
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Den engelske filosof 
Francis Bacon (1561-
1626) organiserede i 
1620’erne systematisk 
alle fag og videnskaber 
på baggrund af 
menneskets såkaldte 
’naturlige’ færdigheder. 
Det inspirerede 
oplysningstidens 
franske 
encyklopædister. Viden 
bevæger sig i tid og 
rum, og ikke sjældent 
har det også været 
forbundet med et vist 
snobberi og hovmod 
at være i besiddelse 
af samtidens ’rigtig’ 
viden. Sådan er det nok 
stadigvæk. Portrættet 
er malet af Frans 
Pourbus den Yngre 
(1569-1622) i 1617.
|| Wikimedia Commons

sikon som Salmonsen, der har store traditioner, er 
netop dette, at værket fremtræder som et alfabetisk 
register af uomstødelige sandheder, et videnskabe-
ligt værk uden tendenser af nogen art”. Kritikken 
tog bl.a. sigte på, at der var 17 linjer om tipstjenesten 
og 100 om fodbold, mens opslagsord som ”Skønlit-
teratur” og ”Sjæl” måtte nøjes med henholdsvis én 
og 6 linjer.

Encyklopædiens klassiske opslagsord havde måt-
tet vige pladsen for den nye tids ord og tendenser. 

Udgivelsen af Den Nye Salmonsen blev den sidste 
Salmonsen i traditionel bogform. I de efterfølgende 
år koncentrerede forlaget sig i leksikonsammen-
hæng om tidsskriftet Salmonsen Leksikon-Tidsskrift, 
der var blevet påbegyndt i 1941. Leksikontidsskrif-
ter var ikke et nyt fænomen, men noget, som andre 
europæiske leksikonforlag også havde givet sig i 
kast med gennem årene. Modsat encyklopædien i 
bogform, som begyndte ved A og sluttede ved Å, var 
leksikontidsskrifterne tematisk opdelt og havde fo-
kus på aktuelt stof, der skulle holde de traditionelle 
værker ajour. 

Der var mange ting på spil i historien om dan-
skernes opslagsværker. Men det handlede også om 
kommercielle interesser og om at tilpasse oplysnin-
gen, indholdsmæssigt og materielt, til de sociale, 
kulturelle, politiske og økonomiske virkeligheder og 
forandringer. 

De danske opslagsværker er også en del af en 
større fortælling om især europæiske encyklopædi-
ers historie. 
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Tradition
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Engelsk, 
fransk, tysk, 
dansk
Udgivelsen af Salmonsen og andre opslagsværker 
hvilede på en lang tradition, og encyklopædien er i 
høj grad afhængig af sine forgængere. Gennem flere 
hundrede år har flittige skribenter og initiativrige 
forlæggere ladet sig inspirere, kopieret og plagieret 
tidligere udgivelser i arbejdet med at skabe nye 
encyklopædier. Inden vi går videre i historien om de 
danske opslagsværker, er det derfor på sin plads at 
få en lidt bredere indsigt i encyklopædiens lange og 
til tider også noget kringlede historie.

I encyklopædiens historie kan vi se, hvordan 
der har været en omfattende inspiration og veksel-
virkning mellem forskellige encyklopædier – også 
på tværs af sprog og grænser. Og sådan kan der 
trækkes tråde mellem opslagsværker på kryds og 
tværs. Opdelingen af encyklopædiens historie i 
engelske, franske og tyske udgivelser bygger således 
mere på en sproglig og kulturel opdeling end en 
nationalstatslig.

I denne fortælling fokuserer vi på den vestlige 
tradition, men i et globalt perspektiv er encyklo-
pædiens historie langt bredere – geografisk og 
historisk. Et eksempel er Kina, hvor der tidligt blev 
udarbejdet en række omfangsrige og imponerende 
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Hvad viden egentlig 
er, og hvad vi bør vide 
noget om, har altid 
været til debat på de 
lærdes parnas. I den 
detaljerige frontispice 
fra Cyclopaedias anden 
udgave fra 1738 hyldes 
dialogen mellem 
kunst og videnskab og 
fortidens tænkere som 
Pythagoras, Platon og 
Newton. 
|| Sspl/Science & 
Society/Ritzau Scanpix

værker. Blandt de mest kendte var Yongle-ency-
klopædien, der blev iværksat i 1403 på befaling af 
Mingdynastiets tredje kejser, Zhu Di (1360-1424). 
Mere end 2.000 lærde knoklede med udarbejdelsen 
og det endte med at omfatte over 22.000 håndskrev-
ne skriftruller. 

For at finde kimen til de europæiske encyklo-
pædier skal vi først vende blikket mod antikken og 
middelalderens værker. Her finder vi forløberne for 
det moderne opslagsværk, og selv om den slags vær-
ker er langt fra det, som vi i dag forstår ved en ency-
klopædi, rummede de ældre værker også elementer, 
der var med til at inspirere til genrens udvikling.

Et af de tidligste eksempler, vi kender til, er den 
romerske historiker Plinius den Ældres (23-79 e.v.t.) 
Naturhistorie. Her samlede Plinius uddrag fra man-
ge tidligere værker i én omfattende, systematisk 
oversigt, som bl.a. behandlede historiske, militær-
tekniske, naturhistoriske og sproglige emner. 

I løbet af middelalderen skete der en kraftig 
vækst i antallet af encyklopædier. Det var næsten al-
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tid teologiske skrifter, og flere havde også til formål 
at uddanne deres læsere. Et af middelalderens mest 
centrale værker var den spanske biskop Isidor af 
Sevillas (ca. 560-636) Ordenes oprindelse.

I 30 år arbejdede Isidor på udarbejdelsen af sit 
store samlingsværk, der aldrig blev afsluttet. I 448 
kapitler forsøgte han at fremstille sin tids samlede 
kundskab, der indeholdt både verdslig og kristen 
viden. Som hos Plinius blev indholdet behandlet 
systematisk, og Isidor lagde ud med den latinske 
grammatik og afsluttede med den mere praktiske 
kundskab som skibsbygning, arkitektur og klæde-
dragt. Derudover var der også et ordbogsafsnit, hvor 
625 ord og begreber blev defineret. 

Omtrent 500 år efter Ordenes oprindelse kom 
den franske dominikaner og historiker Vincent de 
Beauvais’ (ca. 1194-1264) Det store spejl – et impone-
rende værk i 10 foliobind, som Beauvais arbejdede 
på i 28 år af sit liv. Det var ligeledes et kæmpeværk 
på næsten 10.000 kapitler, og også her fik både det 
religiøse og det verdslige plads. Beauvais indledte 
med at skildre det religiøse verdensbillede med 
Gud, skabelsen og mennesker, hvorefter han gik vi-
dere til den verdslige viden – sprog, etik, håndværk 
og lægekunst. Beauvais’ værk stod i flere hundrede 
år som en central kundskabsmastodont, og det 
mistede først sin betydning i renæssancen. 

Frem til renæssancen var den almindelige måde 
at producere bøger på, at man helt enkelt skrev 
tekster af i hånden. I klostrene sad munkene med 
pen og blæk og skrev linje efter linje med sirlig 
håndskrift i sort blæk på pergament og senere 
kludepapir. Mange håndskrifter blev dekoreret med 
bl.a. initialer i farver, miniatureillustrationer med 
religiøse motiver eller blomsterranker i guld og sølv, 
der slyngede sig parallelt med teksten nedad på 
bogsidens marginer. De illuminerede håndskrifter 
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kunne være helt utroligt smukke og kunstværker 
i sig selv. Håndskrifterne er i dag kostbare sam-
lerobjekter. At producere bøger via afskrift var en 
ekstremt langsommelig og omstændelig proces. Det 
omfattende produktionsarbejde betød, at udbredel-
sen af bøger endnu var yderst begrænset og adgan-
gen til dem forbeholdt de få.

Men det skulle snart ændre sig. I midten af 
1400-tallet i et halvmørkt værksted i Mainz stod den 
tyske guldsmed Johann Gutenberg (ca. 1397-1468) 
og nørklede med flere forskellige opfindelser, der 
fundamentalt ændrede den måde, som bøger ellers 
blev produceret på i perioden. Den absolut vigtigste 
opfindelse, Gutenberg gjorde, var en konstruktion 
til at støbe løse blytyper, dvs. bogstaver og tegn, der 
igen og igen kunne sættes sammen til nye tekster. 
Massefremstillingen af bøger tog her sin spæde 
begyndelse. 

Gutenberg satte gang i et medieskifte, der i 
omfang og konsekvens kan sammenlignes med vor 
tids digitale udvikling. Hans opfindelser blev start-
skuddet til en kulturel revolution i Europa. Bøger og 
tekster var ikke længere kun noget for en begrænset 
kreds. 

Bogtrykkerkunsten spredte sig hastigt gennem 
det videns- og boghungrende Europa. Omkring 
1480 var der bogtrykkerier i mere end 100 europæ-
iske byer. At etablere et trykkeri krævede, at man 
skaffede sig et væld af udstyr – typer, trykpresse, 
blæk og ikke mindst det særdeles kostbare klude-
papir. Derudover skulle man også lære sig at mestre 
håndværket. Det var dyrt og risikofyldt at etablere 
sig som bogtrykker. Og Gutenberg selv – han endte 
med en personlig konkurs. 

I Danmark plejer vi at fejre bogtrykkerkunstens 
indførelse med den omvandrende tyske bogtrykker 
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Johan Snells (før 1476-efter 1519) tryk af to bøger på 
dansk grund i 1482.

Bogtrykkerkunstens udbredelse fik bl.a. af-
gørende betydning under reformationen, hvor 
både tilhængere og modstandere anvendte de 
nyere og hurtigere trykmetoder til at sprede deres 
budskaber.

Til trods for at reformationen indebar væsent-
lige religiøse forandringer med udbredelsen af 
protestantisme i de nordeuropæiske lande, ligesom 
også de katolske lande blev forandret, skete der ikke 
de store ændringer i encyklopædiernes indhold. 

Under den tidlige moderne tid skete der en 
udvidelse af encyklopædiens indhold. Man skrev 
ikke længere kun om ting og fænomener, men også 
om personer. Den tanke var en udløber af renæs-
sancens betoning af individets betydning. Som fx 
i Johann Heinrich Zedlers (1706-1751) Grosses voll-
ständiges Universal-Lexicon (1731-1754) i 80 bind, 
hvor et enormt persongalleri – også af personer, der 
endnu var i live – blev præsenteret. 

Fra 1700-tallet og fremefter finder vi de tre 
vigtigste hovedspor i encyklopædiens historie: 
den engelske, den franske og den tyske tradition. 
De tre traditioner kom til at spille hovedrollerne i 
udviklingen af den moderne encyklopædi, og det er 
også her, vi finder forbillederne til de store danske 
opslagsværker.

A Society of Gentlemen
En milepæl i encyklopædiens historie var Cyclopae-
dia; or an Universal Dictionary of Arts and Sciences, 
der blev udgivet i 1728 af den engelske forfatter 
Ephraim Chambers (1680-1740). 

Chambers’ Cyclopaedia regnes som en af de før-
ste generelle encyklopædier på engelsk og fik stor 
betydning for den moderne encyklopædi. Cyclopae-
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dia adskilte sig fra flere af de tidligere udgivelser 
på især to områder: dels ved at være struktureret 
ud fra et alfabetisk princip, dels ved at indeholde 
talrige krydshenvisninger. 

Selv om alfabetisering af opslagsværkers ind-
hold ikke var noget banebrydende nyt i 1700-tallets 
første del, var det på ingen måde en selvfølge. Der 
var ikke på samme måde, som vi kender det i dag, en 
forventning om, at vidensorganisering startede ved 
A og sluttede ved Å. 

I virkeligheden er det en skør tanke at organise-
re alverdens viden efter alfabetet. Det systematiske 
princip havde været standarden for indholdsorga-
nisering i antikkens og middelalderens encyklopæ-
dier. Alfabetisering var ikke fraværende i de tidlige 
værker. Men den tematiske systematisering do-
minerede, og alfabetisk organisering blev anvendt 
fx i dele af tematisk strukturerede værker som 
en sidste udvej, når ingen anden organisering var 
passende. Det gjorde allerede Plinius brug af i sin 
Naturhistorie. 

Alfabetiseringen lettede arbejdet med at udar-
bejde en encyklopædi, og det var ikke nødvendigt at 
udarbejde en omfattende og systematisk kategori-
seringsplan for indholdet. Set ud fra et læsersyns-
punkt var det nemmere at navigere i en alfabetisk 
struktureret encyklopædis indhold. En systematisk 
organisering af indholdet forudsatte, at den, der 
skulle orientere sig i teksten, kendte til de princip-
per, som den var organiseret omkring. Inden man 
nåede hen til den ønskede viden, måtte man først 
knække koden til den indholdsmæssige systematik. 
Med alfabetiseringen fjernede Chambers en tærskel 
til teksten og åbnede derved værket op for langt 
flere af tidens læsere. 

Chambers’ opslagsværk udkom i flere udgaver, 
men blev snart overhalet af Encyclopaedia Britan-
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”Jeg fik al min 
viden, indtil jeg 
startede i gymnasiet, 
fra Gyldendals 
Børneleksikon og et par 
atlasser”, har en dansk 
historiker fortalt. Og 
han er næppe alene. 
Det første, mange 
tænker på, når de 
hører betegnelsen 
encyklopædi, er 
måske nok hyldemeter 
med tunge, tykke og 
støvede læderbind. 
Men flere forlag udgav 
også opslagsværker 
rettet mod de unge 
læseheste. På billedet 
ses en reklame for 
Britannica Junior, 
hvor en flittig dreng 
imponerer sine stolte 
og glædestrålende 
forældre i 1950'erne.
|| Alamy

nicas første udgave, der udkom i Edinburgh i årene 
1768-1771. Bag Britannica stod et kollektiv bestående 
af en trykker, en gravør og en forlægger, som på 
titelbladet kaldte sig ”A Society of Gentlemen in 
Scotland”. 

De tre bogfolk var ikke blot inspireret af arbejdet 
med Encyclopédie, der havde foregået siden midten 
af 1700-tallet, faktisk var ambitionerne noget større; 
de ville skabe en endnu bedre og mere omfattende 
encyklopædi. Førsteudgaven endte dog med at blive 
langt mindre end sit franske forbillede med sine tre 
bind på ca. 2.600 sider, inklusive 160 kobberstukne 
tavler. Trods flere unøjagtigheder i indholdet blev 
førsteudgaven en bragende succes og skabte gro-
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bund for den på alle måder stærkt udvidede anden-
udgave (1777-1784), nu på 10 bind.

Britannicas førsteudgave betragtes som et vigtigt 
resultat af den skotske oplysning, hvis mest centrale 
værdier var fornuft, dyder og praktisk kundskab. 
Den skotske oplysningsbevægelse fik stor indfly-
delse, og blandt dens fremtrædende publicister og 
forskere var filosoffen David Hume (1711-1776) og 
samfundsøkonomen Adam Smith (1723-1790). Be-
vægelsen havde sit centrum i Edinburgh, hvor også 
kredsen omkring Encyclopaedia Britannica fandtes.

I løbet af 1800-tallets anden halvdel blev tyng-
depunktet for verdens engelsktalende befolkning 
flyttet fra England til USA. Ved udgivelsen af den 
niende udgave i årene 1875-1889 lå over 80 % af 
salget i USA. Det fik betydning for det redaktionelle 
arbejde, og snart blev London-redaktionen supple-
ret med en amerikansk afdeling med hovedsæde 
i Chicago. Da den 11. udgave udkom i 1910-1911, 
var ændringerne til at få øje på. Helt usædvanligt 
blev alle værkets 29 bind udgivet i hurtig takt efter 
hinanden, og New York blev angivet som udgivelses-
sted. Den bevarede titel til trods var Encyclopaedia 
Britannica nu et amerikansk opslagsværk.

Britannicas 11. udgave blev et højdepunkt i 
encyklopædiens historie. Amerikaniseringen til 
trods var der i den udgave stadig en omfattende 
engelsk redaktion, samtidig med at den blev udgivet 
før Første Verdenskrig og stod som et romantisk 
vidnesbyrd om den gamle verden.

Fransk oplysning
I første del af 1700-tallet var der i Frankrig en stor 
interesse for engelsk kultur og samfund. Baggrun-
den var en kritik mod Frankrigs enevældige styre-
form og sympati med det mere frie engelske system 
og den begyndende parlamentarisme. 
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Da Chambers udgav Cyclopaedia, fik det også 
stor opmærksomhed i Frankrig. Ikke længe efter 
opstod tanken om at oversætte værket til fransk. 
I 1745 havde den parisiske forlægger André Le 
Breton (1708-1779) lavet en aftale med den engelske 
forfatter John Mills (1717-1794) om ikke alene at 
udarbejde en oversættelse, men også en udvidelse 
af det engelske værk. Den aftale var det  imidlertid 
ikke lykkedes John Mills at overholde, og både 
det allerede udførte udgivelsesarbejde og de ikke 
uanselige midler, som Le Breton havde satset på det 
storstilede projekt, så først ud til at være skønne 
spildte kræfter. 

Le Breton fortsatte imidlertid arbejdet, skaffede 
sig det obligatoriske privilegie til en bogudgivelse på 
fire bind og fik en indtil da ganske ukendt engelsk-
kyndig filosof og forfatter, Denis Diderot (1713-1784), 
til at oversætte nogle enkelte artikler, som indgik 
i subskriptionstilbuddet. Snart blev Diderot og 
matematikeren Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) 
hovedredaktører og de drivende kræfter i det, der 
blev til encyklopædien over alle encyklopædier 
– Encyclopédie.

Først var tanken, at Chambers’ Cyclopaedia skul-
le fungere som forlæg for den franske udgave. Den 
engelske encyklopædi skulle oversættes og sidenhen 
udvides med nye artikler og illustrationer. Men som 
det er sket både før og efter udgivelsen af Encyclopé-
die, voksede både ambitionerne og værkets omfang 
sig større og større mellem hænderne på redaktø-
rerne. I stedet endte det med at blive et helt selv-
stændigt værk, tusindvis af sider på ikke færre end 
17 tekstbind og 11 bind med kobberstukne plancher 
(samt fem supplementsbind og to registerbind).

Blandt skribenterne var flere centrale skikkelser 
som d’Alembert, der skrev artikler om matema-
tik, men mest kendt blev hans Discours prélimi-
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I 1600-tallet 
skød kaffehuse 
op i europæiske 
metropoler. Her delte 
og debatterede de 
lærde tidens tanker, 
som på dette maleri fra 
London. Efter sigende 
skulle Diderot og 
d’Alembert have fået 
idéen til Encyclopédie 
under et besøg på det 
parisiske kaffehus Le 
Procope.
|| Wikimedia Commons

naire (1750), hvor han ville give en oversigt over 
samtlige videnskabers systematiske udvikling og 
indbyrdes stilling. En anden berømt skribent var 
filosoffen Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), der 
hovedsageligt skrev artikler om musik og økonomi. 
Også François de Voltaire (1694-1778) var blandt en-
cyklopædiens berømte bidragydere. Han skrev bl.a. 
artikler om historie, litteratur og filosofi.

For Diderot og de øvrige engagerede – encyklo-
pædisterne, som de sidenhen er blevet kaldt – hand-
lede det ikke kun om trangen til at samle og struk-
turere alverdens viden. For dem var værket også 
en mulighed for at udtrykke politisk kritik mod 
landets styre. I løbet af 1700-tallet blev de sociale 
spændinger mellem den uprivilegerede tredjestand 
på den ene side og adelen og de gejstlige på den an-
den stadig stærkere. De politiske spændinger endte 
som bekendt med, at repræsentanter for tredjestan-
den greb til våben og indledte Den Franske Revoluti-
on, hvilket førte til det gamle regimes sammenbrud. 
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Inden det kom så vidt, fandt en anden revolution 
imidlertid sted – en revolution på ord.

Mens Diderot arbejdede på encyklopædien, 
skrev han i 1762 et brev til sin elskerinde, hvor 
der bl.a. stod: ”Dette værk vil sikkert med tiden 
bevirke en revolution af sindene, og jeg forventer 
at tyrannerne, undertrykkerne, fanatikerne og de 
intolerante ikke vil vinde derved. Vi vil have tjent 
menneskeheden”. 

Samtidig med den politiske kritik havde folkene 
bag encyklopædien også udbredelse af oplysning og 
fornuft som ambition. Her var encyklopædisterne 
især inspireret af franske Pierre Bayles (1647-1706) 
Dictionnaire Historique et Critique fra 1697, der 
gennem sine mange og detaljerede fodnoter viste, at 
verden ikke kunne reduceres til sort-hvid. 

Målet med Encyclopédie var at formidle viden 
på en klar og enkel måde for både sam- og efterti-
den, som der stod i en reklame for værket. Ency-
clopédie blev et symbol på en tid, hvor tiltroen til 
menneskets fornuft og formåen steg til indtil da 
uanede højder. Alt kunne måles og vejes og placeres 
i kategorier. I oplysningskredse var devisen: Men-
nesket erstattede Gud, og encyklopædien erstattede 
Biblen. Med Encyclopédie fik fransk oplysningstid 
sit vigtigste værk, og dens udgivelse blev en samlen-
de begivenhed for hele oplysningsbevægelsen – også 
uden for de franske grænser. 

Den politiske kritik var bare et aspekt af det, 
som gjorde værket til noget særegent. Noget andet 
var det syn på viden, som blev fremlagt. I ency-
klopædien blev der lagt stor vægt på håndværk og 
praktiske erhverv som fx rebslager, bogbinder osv. 
Igennem et yderst detaljeret og omfangsrigt billed-
materiale blev metoderne inden for forskellige 
praktiske erhverv illustreret.
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Samlet set var det en imponerende fremstilling 
af viden, tanker og færdigheder, forfattet på for-
nemste vis af tidens store skribenter.

Encyclopédie var ikke et værk for alle og en-
hver. Tværtimod. Det henvendte sig til et ganske 
snævert publikum, salonernes aristokrater og den 
kreds, der befandt sig omkring dem. Det var dyrt og 
eksklusivt – og noget, kun nogle få i samtiden havde 
mulighed for at erhverve sig. Til trods for et oplag 
på kun 4.000 eksemplarer opnåede encyklopædien 
imidlertid en udbredelse og berømmelse, som kun 
de færreste forlæggere nogensinde kunne drømme 
om. De vigtigste årsager til det var, at værket kom 
i en billigere udgave, men også den omfattende 
piratkopiering.

Der er ingen tvivl om, at Encyclopédie har en 
særlig status i den europæiske encyklopædihistorie, 
men det navn, som frem for alt er associeret med 
encyklopædier i Frankrig i dag, er dog Larousse. For 
franskmænd er Larousse lige så kendt, som Brock-
haus er for tyskere. Begge opslagsværker udspringer 
af familieforlag, der ikke kun lagde navn til større 
encyklopædier, men også mange mindre opslags-
værker, ordbøger og anden leksikal litteratur. 
Larousse og Brockhaus var to centrale fakkelbærere 
for den encyklopædiske tradition i Europa. 

Siden sin etablering midt i 1850’erne har leksi-
konforlaget Librairie Larousse været medvirkende 
til at udvikle den leksikale genre med sine talrige 
ordbogs- og leksikonudgivelser i alverdens størrel-
ser og varianter. Det var sprogforsker og leksiko-
graf Pierre Larousse (1817-1875), en lille tæt mand 
med mørke øjne, der tog initiativ til at etablere 
forlaget, der hurtigt blev altdominerende i den 
franske leksikonverden, og han havde ry for at være 
en hård hund på bogmarkedet. Udgivelsen af en 
encyklopædi havde været en livsdrøm for den unge 
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Pierre, som han forfulgte nådesløst. Det lykkedes 
bl.a. familieforetagendet at få kontrol over sine 
nærmeste rivaler, Grande Encyclopédie (1885-1902) 
og Encyclopédie française (1935-1966) – og herefter 
sabotere dem. Det var en strategi, der blev karak-
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teristisk for forlaget; dukkede der konkurrenter 
op, slog Librairie Larousse hårdt tilbage. I flere år lå 
forlaget i åben krig med en anden stor spiller på det 
franske bog- og forlagsmarked, Hachette. I 1933 ned-
lagde de to forlagsvirksomheder imidlertid våbnene 
og valgte at dele markedet imellem sig: Al litteratur, 
som relaterede sig til rejser, blev Hachettes domæ-
ne, mens Librairie Larousse fik encyklopædi- og 
ordbogsmarkedet.

Det tyske konversationsleksikon
I begyndelsen af 1800-tallet var Tyskland ikke én 
samlet nation, som vi kender det i dag, men opdelt 
i mange større og mindre selvstændige stater og 
fyrstedømmer. Den geografiske og politiske opde-
ling til trods fandtes der et kulturelt og sprogligt 
fællesskab og sammen med det også en rig flora 
af tysksprogede opslagsværker, som opnåede stor 
udbredelse og anerkendelse i hele Europa. 

Især én type encyklopædi fik med sin anderledes 
tilgang til indhold og form særlig stor udbredelse 
og påvirkede udviklingen af encyklopædigenren i 
en helt ny retning – konversationsleksikonet. Med 
den driftige forlægger Friedrich Arnold Brockhaus’ 
(1772-1823) udgivelse af Conversations-Lexikon oder 
kurzgefasstes Handwörterbuch i 1809 begyndte en 
ny æra for opslagsværker.

Indholdet i de tidlige konversationsleksika før 
Brockhaus blev kritiseret for at være umoderne og 
præget af gammeldags snæversynethed. Men i den 
brockhaus’ske version blev artikelindholdet udvidet 
og dækkede bl.a. den nyeste viden. I forordet til 
førsteudgaven forklarede Brockhaus, at konversa-
tionsleksikonet skulle være en hjælp til den daglige 
dannede samtale. Den almene stræben efter at 
fremstå dannet betød, at det at mangle viden eller 

Plancherne i 
Encyclopédie var 
nærmest kunstværker 
i sig selv. På de uhyre 
detaljerede kobberstik 
blev samtidens 
videnskab og håndværk 
skildret præcist. Med 
sine planchebind 
satte Encyclopédie 
nye standarder for, 
hvordan illustrationer 
supplerede 
encyklopædiens 
ellers tekstmættede 
formidling. For 
eftertiden har 
illustrationerne 
været en rig kilde til 
at forstå tidligere 
tiders redskaber og 
arbejdsgange.
|| Alamy
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begreber var forbundet med skam og tavshed. Og 
det havde Brockhaus løsningen på. 

Alt sammen var det med til at gøre Brockhaus’ 
opslagsværk til en omfattende salgssucces. Han hav-
de indset, at det handlede om at være så opdateret 
som overhovedet muligt, og derfor sørgede han for, 
at værkets udgivelser hele tiden overlappede hinan-
den. Brockhaus så sig ikke tilbage: Ved udgivelsen af 
den første udgave var produktionen af den anden i 
fuld gang. De udsolgte oplag talte deres eget tyde-
lige sprog: En encyklopædisk bestseller havde set 
dagens lys. Og sådan er den brockhaus’ske tradition 
fortsat helt frem til 2006, hvor den 21. og foreløbig 
sidste trykte udgave udkom. 

Hvem var den mand, som havde formået at revo-
lutionere den ellers ganske konservative encyklo-
pædigenre? Som søn af en købmand fik Brockhaus 
forretningsånden ind fra barnsben, men han havde 
samtidig også en stærk passion for at tilegne sig 
alverdens kundskab, og som yngre blev han beskre-
vet som en rigtig bogorm. I fødebyen Dortmund 
etablerede den unge Brockhaus sin første forret-
ning, men på grund af flere retstvister flyttede han 
snart til Amsterdam, hvor han i 1805 grundlagde 
et forlagshus i eget navn. Senere fik virksomheden 
base i bogmarkedets absolutte centrum, forlagsby-
en Leipzig.

I perioden, hvor Brockhaus etablerede sit forlag, 
tog udviklingen i bogbranchen stadig mere fart op 
igennem 1800-tallet, efterhånden som industrialise-
ringen skred frem, flere mennesker flyttede fra land 
til by og flere lærte at læse. Det tyske bogmarked var 
Europas største og mest indflydelsesrige frem til 
Anden Verdenskrig. Og de internationale bogmes-
ser i Frankfurt og Leipzig var blandt de største i ver-
den. I det tysktalende område, som omfattede hele 
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Centraleuropa, voksede middelklassen sig gradvist 
større, præcis som i mange andre lande i Europa. 

I denne periode fandt en kulturel opblomstring 
sted. Men det var ikke kun romanlæsningen, som 
forøgedes kraftigt. Også al anden litteratur, skøn-
litterær såvel som mere videnskabsorienterede 
tryksager, gik som varmt brød. Den eksplosive 
vækst på det kulturelle marked var ikke alene et 
tysk fænomen, og det var med til at skabe grobund 
for den internationale fremgang, som Brockhaus’ 
konversationsleksikon oplevede. 

Traditionelt har encyklopædier altid stået på 
skuldrene af hinanden. Når man ville udarbejde 
en encyklopædi, skævede man ikke blot forsigtigt 
til sidemanden, nej, man kopierede rask væk store 
dele af indholdet. Med Brockhaus’ konversations-
leksikon skabtes en helt ny type opslagsværk, og 
den model, der blev fremherskende for den mo-
derne encyklopædi. Også i forhold til forgængerne 
var Brockhaus’ redaktionelle system nyskabende. 
En fast redaktion sørgede ikke bare for at holde 
værkets artikler up to date, efterhånden som nye 
udgaver blev udgivet, også i forhold til artiklernes 
ensartethed fornyede leksikonforlaget arbejdet. 
Det oprindelige kriterie for at behandle et emne 
i encyklopædien var dets konversationsmæssige 
værdi og ikke den vidensmæssige. Det var også fra 
den brockhaus’ske model, at de første fuldendte 
skandinaviske encyklopædier hentede deres form, 
struktur og indhold. 

Det brockhaus’ske opslagsværk fik en enorm 
fremgang og fik snart fodfæste i store dele af 
Europa, ligesom det også fandt vej til både USA og 
Rusland. Det førte ikke kun til udsolgte oplag, men 
også til en storstilet piratkopiering. Frem til 1859 
var der observeret 11 andre konversationsleksika, 
som efterlignede og kopierede Brockhaus’ leksikon-
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metode. Noget, som kun eskalerede i de følgende år. 
Konversationsleksikonet og dermed Brockhaus blev 
opskriften på den moderne encyklopædi.

F.A. Brockhaus var ikke den eneste spiller på 
det tyske encyklopædimarked. I 1800-tallets første 
halvdel begyndte forlagsvirksomheden at få kon-
kurrence fra flere fronter. En af de vigtigste blev 
forlæggeren Joseph Meyer (1796-1856), der med 
Meyers Konversations-Lexikon (1. udgave 1840-1855) 
endte med at blive Brockhaus’ fremmeste konkur-
rent. Meyers markedsførte sig med at have en større 
dækning af naturvidenskab og teknik end Brock-
haus. Efterhånden kom de to konversationsleksika 
dog til at ligne hinanden mere og mere.

Vejen mod de første danske værker
De tidligste kendte forsøg i Danmark på at udar-
bejde en encyklopædi finder vi i 1600-tallets sidste 
halvdel, hvor oversekretær i Danske Kancelli 
Matthias Moth (1649-1719) arbejdede på en  ordbog 
over det danske sprog. I ordbogen indgik også 
et forsøg på at udarbejde et dansk leksikon med 
stednavne, fremmedord og visse faglige og tekniske 
betegnelser. Det lykkedes den arbejdsomme Moth 
at færdiggøre det store ordbogsprojekt, men de 62 
håndskrevne foliantbind kom aldrig i trykken. 

Ikke længe efter Moths ordbogsprojekt sad 
præsten i Faxe, Laurits Michael Frølund (1710-1753), 
og svedte over et andet enormt bogprojekt. Det 
var en næsten umenneskelig opgave, som Frølund 
havde sat sig for. Han ville gøre ikke bare ét, men 
hele to franske opslagsværker om især historie 
tilgængelige på dansk. Frølunds ambitiøse oversæt-
telsesprojekter endte uafsluttede. Han nåede kun 
til bogstavet G.

I en dansk sammenhæng er Moths og Frølunds 
forsøg enlige svaler, internationalt er det imidler-
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Hvordan talte man i 
Danmark anno 1700? 
Et ”agterkompas” var et 
andet ord for ”rumpe”, 
og ”fisseltud” var én, 
der ikke kunne tie 
stille. Embedsmanden 
Matthias Moth lyttede 
løs og nedskrev det 
talte sprog, og i dag 
findes hans ordbog som 
en app, hvor du gratis 
kan tilgå fortidens 
forargelige og finurlige 
sprog.
|| Kamilla Hald Morsø

tid en anden sag. I historien om forskellige tiders 
opslagsværker finder vi nemlig ganske mange 
eksempler på ufuldstændige eller på andre måder 
strandede opslagsværker, der af den ene eller anden 
årsag aldrig nåede ud til offentligheden. 

Kendetegnende for flere af de tidlige encyklopæ-
diprojekter er, at det ofte var enmandsforetagender. 
Det var de færreste, der havde midlerne til selv 
at betale for en udgivelse af den størrelse, som et 
opslagsværk var. Ofte var det nødvendigt at finde 
en mæcen eller at kunne benytte sig af et abonne-
mentssystem. Skaffede man sig tilstrækkeligt med 
abonnenter, dvs. folk, som betalte for bogen, før den 
var udkommet, kunne man ad den vej finansiere sin 
udgivelse. 

Samtidig med at udgifterne til trykning var 
store,  var antallet af købere til større opslagsvær-
ker endnu meget begrænset i 1700-tallet. Desuden 
var dansk et lille sprogområde, og bogmarkedet 
begrænset.

Måske oversteg ambitionerne også den enkelte 
forfatters formåen. Vi kan kun forestille os, hvilken 
kraftanstrengelse Frølund må have gjort i sit forsøg 
på at oversætte de to franske værker. Spørgsmålet 
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er også, hvor stort behovet og interessen har været 
for dansksprogede opslagsværker. Blandt den lærde 
elite fandtes uden tvivl en mængde importerede en-
cyklopædier. Fra sin boglade på hjørnet af Kongens 
Nytorv og Lille Kongensgade i det indre København 
ved vi fx, at forlægger og boghandler Claude Phili-
bert (1709-1784) solgte flere franske udgivelser som 
fx Encyclopédie, også til Sverige. Philibert havde 
kontakt til Société Typographique de Neuchatel, 
et bogtrykker-forlag i Schweiz, der var leverings-
dygtigt i efterspurgte fransksprogede bøger – også 
de censurforbudte. I efteråret 1779 havde Philibert 
bestilt tre eksemplarer af Encyclopédie, men regn-
vejret og den lange transport havde taget hårdt på 
bøgerne, og selv om han havde bedt om, at de blev 
”dobbelt emballerede”, havde flere taget skade.

Vi skal helt hen til 1700-tallets sidste del for at 
finde et større opslagsværk, som både blev færdig-
oversat og udgivet. Her lykkedes det den produktive 
Andreas Christian Alstrup (1763-1821) at afslutte 
sin oversættelse af den tyske matematiker Klügels 
Encyklopädie fra 1796-1799.

Danmark var ikke bare tidligt ude med at over-
sætte tyske konversationsleksika, vi var også det før-
ste nordiske land til at udgive en bearbejdet udgave 
af Brockhaus. Med den københavnske overlærer 
Hans Ancher Kofods (1777-1829) frie oversættelse af 
Brockhaus’ 3., 4. og 5. udgave, udgivet mellem 1816 
og 1828, fik danskerne ikke kun en encyklopædi 
på modersmålet, men også flere artikler om store 
danske personligheder, fx ærkebiskop Absalon 
(ca. 1128-1201) og digteren Malthe Conrad Bruun 
(1775-1826), der ikke havde fået plads eller kun blev 
beskrevet på få linjer i den tyske original. 

Kofods encyklopædi omfattede 28 bind og fik 
den knap så mundrette titel Conversations-Lexicon 
eller encyclopædisk Haandbog over de i selskabelig 
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Underholdning og ved Læsning forekommende Gjen-
stande, Navne og Begreber (osv.), med adskillige For-
andringer og Tillæg overs. efter den tyske Originals 
Oplag. De såkaldte ”Tillæg” bestod af de selvstændi-
ge artikler af national interesse, og selv om ency-
klopædien byggede på tysk grundmateriale, vandt 
den stor udbredelse i Danmark såvel som i Norge. I 
værkets subskriptionsplan, der bl.a. blev publiceret 
i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn i 1816, blev flere 
af fordelene ved at anskaffe Kofods encyklopædi 
beskrevet, herunder at leksikonet henvendte sig til 
dem med mange såvel som få bøger, og at det var en 
god kilde til uddannelse. 

I de år, hvor Kofod udgav sit leksikon, var det 
danske bogmarked i hastig forandring. I 1800-tallets 
første halvdel begyndte trykpresserne at køre stadig 
hurtigere, ligesom udvikling af billigere papirtyper 
skabte helt nye forudsætninger for bog- og forlags-
branchens folk. Bogtrykningens anden revolution, 
der også var en del af den igangværende industrielle 
revolution, var i fuld gang. Den nye trykteknologi 
var resultatet af en hurtig proces, der var båret frem 
af samfundets sociale, økonomiske og kulturelle be-
hov. 1800-tallets danske bogmarked voksede, og alt 
fra oplysende litteratur, almanakker, skønlitterære 
klassikere, historiske og topografiske værker og 
mere politisk orienteret litteratur fandt plads hos 
både borgerskabet i byerne og landbefolkningen.

Alt sammen var det tilsyneladende med til at 
sætte skub i sagerne, og udgivelsen af danske kon-
versationsleksika fortsatte i en lind strøm. Nogle 
var fortsat en bearbejdet udgave af et tysk leksikon, 
mens andre var mere originale i deres indhold og 
gav plads til skandinavisk stof i større eller mindre 
udstrækning. Det gjaldt fx Forlagsbureauets Nor-
disk Conversations-Lexikon (1858-1863).
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Der var sket meget i den 
danske forlagsverden, 
siden kaptajn 
Blangstrup ledte 
tropperne i kampen 
med Salmonsens 
Konversationsleksikon 
sidst i 1800-tallet. Med 
sine sorte hornbriller, 
en pibe i mundvigen og 
en velstrøget skjorte 
signalerede Jørgen 
Bang fra Gyldendal 
i 1973, at han var 
chefredaktør hos et 
traditionsrigt forlag. 
Men Bang var alt andet 
end klassisk sort-hvid, 
og under hans kyndige 
kommando blev viden 
fra opslagsværker 
i mange farverige 
formater udbredt til 
flere danske hjem.
|| Gyldendal/Nordisk 
forlag/ukendt fotograf

Nordisk Conversations-Lexikon skilte sig ud 
fra sin samtids øvrige leksikale udgivelser på flere 
punkter. Først og fremmest var udgivelsen et 
samarbejde mellem flere etablerede forlæggere og 
brød dermed den enmandstradition, som tidligere 
encyklopædiprojekter ofte havde udgjort i Dan-
mark. Samtidig skete der også et skifte fra forfat-
ter til forlag. Med flere forlæggere bag sig havde 
udgivelsen et mere stabilt økonomisk grundlag, 
men encyklopædien stod også stærkere i forhold til 
kontakter og brancheerfaring. Dernæst havde Nor-
disk Conversations-Lexikon et tydeligt skandinavisk 
fokus, og i tredjeudgavens (1889) redaktion indgik 
der flere norske og svenske medarbejdere. Men som 
det blev beskrevet i førsteudgavens femte bind, var 
det oprindelige udgangspunkt som så ofte før tysk – 
nemlig Brockhaus’ Kleines Konversationslexicon.

Af både praktiske og ideologisk-politiske årsager 
var der en interesse i at gøre de europæiske encyklo-
pædier tilgængelige på nationalsproget og at skabe 
egne projekter. Præcis som vi så det med de første 
udgaver af Salmonsen. I slutningen af 1800-tallet var 
der flere ambitiøse encyklopædier og leksika på det 
danske bogmarked, men de fleste var oversættelser 
eller på andre måder bearbejdninger af de tyske 
værker. Derimod var der ikke en encyklopædi, som 
havde formået at have en så seriøs dagsorden, at den 
kunne sammenlignes med de internationale forbil-
leder – og det var her, på den scene, at Salmonsen 
trådte ind. Også Salmonsen begyndte som et over-
sættelsesprojekt, men ambitionerne voksede, og 
det er også i dét lys, at vi skal forstå de begejstrede 
anmeldelser og den positive modtagelse af værket. 
Danskerne fik en encyklopædi, som kunne sam-
menlignes med de store tyske værker, og dermed 
også en national encyklopædi.
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Nye tider
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Stranding 
og eksperi-
menter
Efter udgivelsen af Den Nye Salmonsen i 1949 og 
den sidste årgang af Salmonsen Leksikon-Tidsskrift i 
1957 stod leksikonproduktionen stille hos Schultz. 
Men drømmen om at udgive en opdateret encyklo-
pædi i stil med den ikoniske andenudgave levede 
videre hos forlaget, og fra tid til anden poppede 
den også op hos landets aviser. Der var en uudtalt 
forventning om, at før eller senere ville en udgave 
af den højt respekterede encyklopædi blive sat 
i værk. Forventningen kom ikke ud af det blå. Som 
vi har set igennem historien, havde Schultz Forlag 
kontinuerligt udsendt nye udgaver, og selv om der 
havde været pauser, og opslagsværket undervejs 
havde ændret form, var én ting sikkert og vist: Før 
eller senere kom der altid en ny Salmonsen. 

Internt på forlaget var man imidlertid i syv sind. 
Fordele og ulemper ved et nyt stort udgivelsespro-
jekt blev nøje diskuteret. Var der nok købere til en 
ny udgave? Ville forlaget endnu en gang være i stand 
til at gennemføre en udgivelse af den kaliber, som et 
sådant opslagsværk krævede? Der var flere spørgs-
mål end svar. 

Efter flere års venten kom der langt om læn-
ge en afgørelse i sagen. I begyndelsen af februar 
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Det kunne være en 
forvirrende opgave 
at holde styr på, 
hvordan arbejdet 
med encyklopædiens 
utallige emner 
skred frem. En af 
redaktørerne i Den 
Store Salmonsen lavede 
sit eget skema i forsøget 
på at skabe et overblik. 
Historikeren Erling 
Bjøls (1918-) artikel om 
”Frankrig efter 1870” så 
ud til at være godt med.
|| Maria Simonsen

1964 meddelte forlaget, at man ville komme med 
en ny udgave. ”Vi føler det som en forpligtelse at 
lave det leksikon”, udtalte forlagsdirektør Jørgen 
Bang til Politiken. I samme artikel beskrev Poli-
tiken dog også, hvordan udgivelsen af et nyt stort 
leksikon var et yderst risikabelt foretagende, der 
kunne blive et spørgsmål om liv eller død for det 
involverede forlag. Hvornår det nye millionprojekt 
skulle sættes i gang, kunne forlaget ikke oplyse, pri-
sen på det kommende bogværk havde man derimod 
en klar idé om: Den skulle være omtrent som et godt 
tv-apparat. 

Sammenligningen mellem prisen på en encyklo-
pædi og et tv synliggjorde den markante forandring 
i medielandskabet, der havde fundet sted. Tv’et 
havde gjort sin entré i de danske hjem. I løbet af 
1950’ernes anden halvdel steg antallet af fjernsyn i 
hjemmene eksplosivt. I 1956 betalte 1 % af landets 
husstande tv-licens – det svarede til 15.500 licens-
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betalere. To år senere var det tal steget til 137.000. 
Modsat bogen, som primært blev anvendt individu-
elt, var brugen af tv og radio en langt mere kollektiv 
aktivitet. For mange blev det et familieritual at 
samles foran tv’et, evt. med de naboer, som endnu 
ikke have fået deres eget. Det, der havde været i tv 
dagen inden, var også samtaleemnet dagen efter på 
arbejdspladsen. 

 Tv’et fik betydning i en rasende fart. Selv om 
de ikke var hinandens direkte rivaler, havde bøger 
og litteratur fået konkurrence fra et nyt mægtigt 
medie, der optog mere og mere af menneskers tid 
og interesse. De to medier blev da efterhånden også 
set som modsætninger i debatten om danskernes 
medievaner. En del af kritikken handlede om, at 
tv passiviserede, bøger aktiverede. I 1955 advarede 
undervisningsminister Julius Bomholt (1896-1969) 
ligefrem mod ”overdrevent tv-kiggeri”. 1½ time var 
ifølge Bomholt grænsen per dag. ”I et lille land som 
vores har vi ikke koncentrationskraft i sindet til 
mere”.

Ventetid
Forventningens glæde over, at en ny encyklopæ-
di var på vej, blev efterfølgende afløst af tavshed. 
Samtidig var markedet for encyklopædier under 
forandring. Salgssuccesen, som Schultz Forlag 
havde skabt med brandet Salmonsen, havde banet 
vejen for et væld af andre opslagsværker. Nu var der 
en encyklopædi for næsten alle læsere. Raunkjærs 
Konversationsleksikon, Vor Tids Leksikon, Hagerups 
illustrerede Konversationsleksikon og Gyldendals 
opslagsbog var blandt de leksikale udgivelser, der 
alle konkurrerede om de videnshungrende læsere 
fra sidst i 1940’erne. Spørgsmålet var, hvor mange 
udgivelser der egentlig var plads til? Den efter-
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følgende pause i leksikonudgivelsen talte sit eget 
tydelige sprog.

Tre år efter at nyheden om den kommende ud-
gave var breaket, tog sagen en ny drejning. Forlaget 
turde ikke gå videre med udgivelsen og havde derfor 
været i kontakt med Danmarks største og mest re-
spekterede forlag, Gyldendal. De stod klar til at føre 
stafetten videre. Gyldendal overtog udgivelsesrettig-
hederne og påtog sig at iværksætte udgivelsen af en 
ny Salmonsen. Fredag den 13. januar 1967 kunne fle-
re aviser fortælle, at der var sluttet aftale mellem de 
to forlag om en ny udgave af den gamle Salmonsen. 
Gyldendal producerede, og Schultz skulle trykke 
værket.

Mon ikke det også var lidt af et prestigeprojekt 
for det traditionsrige forlag? Gyldendals admini-
strerende direktør, Otto B. Lindhardt (1924-2019), 
havde siden 1966 forhandlet med Schultz Forlag 
med henblik på at overtage navn og udgivelsesret-
tigheder. Gyldendal ville sikre sig, at ingen andre 
forlag lancerede et opslagsværk med navnet Sal-
monsen. Trods sin førende position i branchen 
havde Gyldendal aldrig før udgivet en encyklopædi 
af den kaliber. Salmonsen var synonym med natio-
nalencyklopædi – og sammen med etableringen af 
en ny bogklub var det Gyldendals største satsning i 
1960’erne.

I februar 1967, mere end 75 år efter den første 
udgave var blevet lanceret, begyndte arbejdet på en 
ny encyklopædi. Titlen var Den Store Salmonsen. 
Mindre kunne ikke gøre det. Og Gyldendal vidste 
præcis, hvad de havde med at gøre. Det nye storværk 
skulle ikke bare være en værdig arvtager til den 
gamle Salmonsen, den skulle sætte en ny standard 
for danske opslagsværker. 
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Den Store Salmonsen 
At en ny encyklopædi var undervejs, fik som 
sædvanligt stor opmærksomhed i pressen. Stort 
set alle landets aviser og dagblade meddelte i flere 
omgange, at der endelig var en ny Salmonsen på 
vej. Gyldendal forventede at investere mere end 20 
millioner kroner i udgivelsesprojektet. Det var et 
massivt beløb at anvende på en bogudgivelse. 

Og det var ikke kun rettighederne til det store 
bogværk, som Gyldendal havde erhvervet sig. Forla-
get havde også håndplukket den velkendte forlags-
mand Jørgen Bang, der havde ledet Schultz siden 
1951, til at stå i spidsen for arbejdet. En leksikonre-
daktion blev straks nedsat. Den bestod af omkring 
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I 1950’erne og 
1960’erne begyndte 
tv’et at konkurrere 
med forlagene 
om danskernes 
opmærksomhed. 
I 1954 sendte 
Statsradiofonien, 
som DR hed dengang, 
hver aften, men først 
i 1960 kunne hele 
landet se med. Og 
snart blev gårsdagens 
programmer til 
morgendagens 
samtaleemner 
på både lege- og 
arbejdsplads. Her er 
hele familien samlet 
om ’husalteret’ i 1961. 
Nogle gange behøvede 
man tilsyneladende 
ikke engang at tænde 
fjernsynet for at nyde 
det nye vidunder i 
familiens skød.  
|| Mogens Berger/
Ritzau Scanpix

50 ansatte, hvoraf ti arbejdede på fuld tid, mens 
de øvrige var på deltid. På sigt forventede forla-
get, at det samlede antal medarbejdere, inklusive 
eksperter og forfattere, ville lande på et sted mellem 
2.000 og 3.000. Det var tre gange så mange, som 
havde deltaget i arbejdet med andenudgaven. 

Redaktionen holdt til i et stort og lyst lokale i 
Klareboderne, hvor det var køligt om vinteren, og 
man kunne høre lyden af radiatorer, der stod og 
gnækkede, efterhånden som de blev varme. Fra tid 
til anden kom Jørgen Bang ud fra sit kontor og læste 
op af en klumme, han havde skrevet, eller kom med 
nogle meddelelser. Leksikonredaktionen var som et 
land i landet, og der var ingen tæt kontakt med det 
øvrige forlag. 

Ud over de faste medarbejdere i redaktionen 
hyrede man også et dusin unge studentermedhjæl-
pere. En af dem var den unge Ib Michael Rasmussen 
(1945-) fra Roskilde. Han har senere fortalt, hvordan 
livet på redaktionen ”var præget af kammeratskab 
mellem fagredaktører og studenterhjælpere. Et 
meget inspirerende miljø, hvor der blev arbejdet 
selvstændigt og ikke holdt streng justits”. Ib Michael 
havde det som en fisk i vandet på redaktionen og fik 
lynhurtigt klaret dagens arbejde. Det var ikke svært 
at holde trit med fagredaktørerne: 

”Til sidst blev jeg udnævnt til en slags formand for 
studentermedhjælperne. Vi fik vores eget kontor, 
og meget tidstypisk nåede jeg selv at ansætte flere 
af mine hippie-venner som studentermedhjælpere 
på leksikonredaktionen fra tidens kunstneriske 
og eksperimenterende musik- og teatermiljøer på 
Christianshavn”.

Blandt medarbejderne var der et særligt engage-
ment og en følelse af at være en del af et betydnings-
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fuldt projekt. Forestillingen om Salmonsen som 
en central national kundskabskilde var ikke blot 
et forlags salgsargument, men noget, der lå langt 
dybere, og som var opbygget over mere end et halvt 
århundrede gennem markedsføring og pressens 
omtale og diskussion.

Selv om medarbejderne gik til arbejdet med en 
vis ærefrygt, var atmosfæren i leksikonredaktionen 
ganske fri. Man gik fra bord til bord og snakkede 
med hinanden, der var en åben og kreativ stemning, 
hvor der var plads til snak om både arbejde og fritid, 
men der var også koncentration, og arbejdet blev 
gjort. Luften var tæt af cigaretrøg, og askebægrene 
fyldte – alle røg jo dengang. 

Den Store Salmonsen var planlagt til at omfatte 
24 bind, et atlas samt et bind med biografier. Antal-
let af illustrationer blev sat til 10.000. Den færdige 
encyklopædi forventedes at koste 8.000 kroner, 
og forlaget planlagde et oplag på mellem 20.000 og 
25.000. Det forberedende arbejde skulle foregå fra 
1967 til slutningen af 1971, hvorefter udgivelsen var 
planlagt til 1972-1975. Det var langt hurtigere end 
produktionen af den sidste store Salmonsen, som 
havde taget 15 år. Men som Jørgen Bang udtalte i 
forbindelse med projektets lancering, så havde man 
jo nu ”elektronhjerner” og ”datamaskiner” og andre 
hjælpemidler, der kunne speede udgivelsesproces-
sen op.

Alt var dog ikke kun fryd og gammen. Flere af de 
tidligere ansatte har bemærket det ganske kaotiske 
miljø omkring det redaktionelle arbejde. Fx medfør-
te redaktionens størrelse flere praktiske problemer. 
Fra projektets start var der lokalevanskeligheder og 
en konstant mangel på kontorpladser. Redaktører 
og assistenter måtte dele skriveborde – eller arbej-
de, hvor de kunne finde en ledig plads. Leksikon-
redaktionen havde heller ikke sin egen telefonlinje 
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og måtte kobles via Gyldendals hovedlinje. Gyl-
dendal havde nok forstået udgivelsens betydning, 
men spørgsmålet var, om forlaget virkelig havde 
forstået, hvilket titanisk projekt man havde involve-
ret sig i? 

Meget tid gik med at planlægge og organisere 
den enorme encyklopædi. Jørgen Bang har tidligere 
forklaret, hvordan den anden udgave af Salmonsen 
tjente som grundlaget for den nye udgave. To sæt af 
den gamle encyklopædi blev splittet ad, hver side 
blev opklæbet på ark og hvert stikord fik et fagkode-
nummer. Herefter blev der udarbejdet en liste over 
relevante hovedord, der skulle udgøre grundlaget 
for de enkelte artikelopslag. Udgangspunktet for 
listen var den fjerde udgave af det danske biblio-
teksklassifikationssystem, DK4, der blev anvendt 
af biblioteker til systematisk at placere bøgerne i 
forskellige emner. Et klassifikationssystem, der i 
øvrigt havde rod i Encyclopédie.

Og så var det endelig tid til at sende listerne 
med hovedord, fx Middelalderen, Renæssancen, 
Oplysningen osv., ud til eksperter til gennemgang. 
Eksperterne reviderede listerne ved at fjerne foræl-
dede hovedord eller tilføje nye og returnerede dem 
derefter til redaktionen, hvorefter de valgte artikel-
opslag blev sendt til deres udpegede forfattere. Også 
de nyeste elektroniske metoder – hulkort kendt som 
’Hollerith-kort’ – blev brugt i processen. En fordel 
med de nye elektroniske metoder, edb-behandlin-
gen, som man kaldte det dengang, var, at man bedre 
kunne kontrollere henvisninger. 

Edb eller ej, det var en tidskrævende proces at 
udarbejde listerne med opslagsord. Måske under-
vurderede Gyldendal både tidsplanen og omfanget 
af det forberedende arbejde. Alene at gøre artik-
lerne A til C mere eller mindre færdige endte med 
at tage fire år. Som altid var det en omfattende og 
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Austin Grandjean 
(1930-2006) var i mere 
end 40 år Gyldendals 
chefdesigner. Han 
designede et utal af 
ikoniske bogomslag, fx 
de kendte ’fugleserier’ 
Spætte-, Trane- og 
Bekkasinbøgerne. 
Grandjean tegnede 
også omslaget til Den 
Store Salmonsen. 
Selv om leksikonet 
aldrig så dagens lys, 
genkender læseren 
måske stregen i den 
grafiske formgivning 
af Den Store Danske 
Encyklopædi, som 
Grandjean selvfølgelig 
også stod bag.
|| Austin Grandjean/
VISDA/Danmarks 
Mediemuseum

langsommelig proces. Referaterne fra redaktions-
møderne vidnede om alle de store og små detaljer, 
som skulle være på plads. 

Gyldendal satsede stort på projektet – både med 
hensyn til tid og penge. Det var vigtigt at under-
strege, at dette ikke bare var et hvilket som helst 
udgivelsesprojekt. Det var den store nye encyklo-
pædi, som danskerne – i det mindste den intellek-
tuelle og kulturelle elite – havde drømt om i årtier. 
Men i modsætning til sin forgænger havde den nye 
udgave et bredere publikum i tankerne. I sin guide 
til medarbejderne skrev chefredaktør Jørgen Bang, 
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at ”det må understreges at det både mht. indhold og 
sproglig form er helt nye fremstillinger der ønskes”.

Uforløste drømme
Aviserne fulgte arbejdet nøje og rapporterede ofte 
om dets fremskridt. Måneder og år gik, og flere 
og flere artikler blev afsluttet. Også et forslag til 
encyklopædiens omslag lå klar, elegant designet af 
Gyldendals mangeårige chefdesigner, den aner-
kendte grafiker Austin Grandjean. Salmonsen var 
malet med tyk guldskrift på prøveomslaget.

Encyklopædiens omfang såvel som artiklernes 
udformning viste, hvordan Gyldendal med udgi-
velsen bevægede sig væk fra Schultz’ ’forkortede’ 
udgaver af Salmonsen og i stedet lænede sig op ad 
andenudgavens udformning og opbygning. Det 
efterlod et indtryk af, at encyklopædien skulle sig-
nalere tradition, autoritet og troværdighed.

Selv om arbejdet støt og roligt skred fremad, 
begyndte flere at undre sig over, at man ikke gjorde 
klar til at trykke de mange artikler. I Ib Michaels ro-
man Så var verden deres (2010) giver jegfortælleren 
indblik i de bekymringer, der var begyndt at snige 
sig ind på redaktionsgangen:

”Jeg holdt lighteren højt over hovedet. Lysskæret 
faldt på de forskellige hylder; så småt begyndte jeg 
også at undre mig, for jeg så ikke noget til de mange 
bind, som vores Store Salmonsen skulle komme til 
at bestå af. Leksikonet, som vi arbejdede så ihær-
digt med, og som drænede forlaget for ressourcer. 
Det var helt sikkert sat til at være udkommet inden 
udløbet af næste årti. Det vidste jeg fordi jeg var 
med til redaktionsmøderne nu, ligesom budene. 
[...] Betroet medarbejder som jeg var, blev jeg grebet 
af ildhu på redaktionens vegne. Med brændende 
tommelfinger startede jeg en privat efterforskning 
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i arkivet, søgte bag kassetterne, over og under dem. 
Intet spor af vores dyre leksikon, til sidst dykkede 
jeg i papkasserne, men uden resultat”. 

Bekymringerne viste sig at holde stik. En morgen, 
tirsdag den 23. februar 1971, fire år efter arbejdet 
var påbegyndt, kom en chokmeddelelse fra Gylden-
dals direktion. Projektet var nedlagt med øjeblik-
kelig virkning. ”Der blev dødstille – jeg tror, der var 
stille i to minutter”, har en tidligere medarbejder 
fortalt. ”Det kom fuldstændig uventet, også for Jør-
gen Bang. Ingen vidste noget”.

Forlaget begrundede sin beslutning ved at 
hævde, at de socioøkonomiske forhold gjorde det 
tvivlsomt, om nok mennesker ville være i stand 
til at købe Den Store Salmonsen. Den skæbne-
svangre februarmorgen husker historieredaktør 
Jørgen Stubgaard, at et medlem af ledelsen sag-
de, ”at nu havde man brugt 5 mio. kr., og bind 1 
var endnu ikke udkommet!”. Der har uden tvivl 
været forskellige idéer om produktionstempo i 
henholdsvis Gyldendals direktion og redaktionen 
for Den Store Salmonsen. 

Kun få mennesker havde kendt til direktionens 
beslutning, men det var faktisk noget, der havde 
været under overvejelse i et stykke tid. I ugerne op 
til nedlæggelsen var den karismatiske direktør for 
Gyldendal, Ole Wivel (1921-2004), begyndt at inte-
ressere sig for redaktionens arbejde. Wivel havde 
været direktør for Gyldendal før, fra 1954 til 1963, 
og i 1971 vendte han tilbage til stillingen. Kort efter 
begyndte arbejdet med at nedlægge projektet. 

Jørgen Bang havde taget det som et godt tegn, at 
den genansatte direktør viste interesse for projek-
tet. Tilsyneladende faldt det ham ikke ind, at det 
også kunne betyde dårlige nyheder for Den Store 
Salmonsen. ”Det er trist, at Danmark ikke har råd 
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til et sådant værk”, sagde en tydeligt skuffet Jørgen 
Bang til pressen en måned efter lukningen. ”Vi, der 
har arbejdet på det, betragtede det som mere end en 
forlagsopgave, – en national opgave”.

Nedlæggelsen af projektet blev omtalt, diskute-
ret og kritiseret i aviserne landet over: ”En national 
skandale”, var en af overskrifterne. Uden en nati-
onalencyklopædi vil danskerne blive tvunget til at 
læse udenlandske værker, når de vil finde informa-
tion og viden om dansk historie og kultur, beklage-
de flere kritikere. I begyndelsen af marts, få uger 
efter nedlæggelsen, konkluderede Randers Dagblad 
det, som mange måske tænkte: at det danske sprog-
område helt enkelt var for lille til at kunne bære 
produktionen af en stor encyklopædi. ”Det er, når 
alt kommer til alt, derfor nok et meget stort spørgs-
mål, om vi overhovedet nogensinde, får et nyt dansk 
leksikon svarende til den gode, gamle Salmonsen”. 

Viden til folket 
Tømmeret fra et skibsvrag kan anvendes til at bygge 
nye skibe. Og arbejdet med den strandede Sal-
monsen var da heller ikke spildt. Efter projektets 
afslutning udgav Gyldendal adskillige mindre ency-
klopædier gennem årene, blandt andre Gyldendals 
Tibindsleksikon (1978-1982) og et par år senere Gyl-
dendals Tobindsleksikon (1982) – begge opslagsvær-
ker baserede deres indhold på det aldrig udgivne 
encyklopædiprojekt. 

Mens Gyldendal forsøgte at samle stumperne af 
det forliste encyklopædiprojekt, lancerede den ini-
tiativrige forlægger og forretningsmand Jørgen La-
demann (1927-1987) den folkelige encyklopædi La-
demanns leksikon igennem sin succesfulde bogklub 
Union, der blev etableret i 1959. Ifølge Aktuelt kunne 
den fynske præstesøn Jørgen Lademann såmænd 
have solgt hvad som helst, ”krølleapparater eller 

114399_det store leksikon_.indd   77114399_det store leksikon_.indd   77 10/09/2021   12.1910/09/2021   12.19

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



78

turistrejser”, men han endte med at bruge sit salgs-
talent i bøgernes verden. Og det med stor succes. 
Bogklubben fik hurtigt vokseværk, og derigennem 
kunne danskerne skaffe sig bøger i større udstræk-
ning end tidligere. 

Sammen med billigbøgerne demokratiserede 
bogklubberne det litterære kredsløb og fik stor be-
tydning for mange, der ikke havde en boglig ballast 
med hjemmefra. Gennem bogklubforlaget forsy-
nede Jørgen Lademann danskerne med læsevenlig 
litteratur, rigt illustrerede værker og håndbøger om 
alt fra tømmermænd og lystfiskeri til skibsbyggeri 
og sølv- og porcelænssamling og kogebøger. Der var 
noget for enhver smag. 

Selv om Jørgen Lademann på mange måder 
kan karakteriseres som en pionér i den danske 
bogbranche, var han ikke den første til at starte 
en bogklub. Idéen om at sælge bøger via klub-
ber opstod i USA sidst i 1920’erne med Book of 
the Month Club (1926) og The Literary Guild (1927). I 
Danmark var Eiler Wangels Forlag først til at gribe 
idéen med Danske Bogsamleres Klub i 1946, og 
nogle år senere, i 1950, fulgte Månedens Bog. Ingen 
af klubberne fik dog nogen nævneværdig succes, 
men med Bogklubben Union kom gennembruddet. 
Timingen var perfekt. Lademanns bogklub landede, 
samtidig med at danskerne fik flere penge mellem 
hænderne, og gennem standardpakkerne blev man 
guidet til, hvad man skulle læse. 

Det var ingen lille bogklub, Jørgen Lademann 
havde fået stablet på benene. I de bedste år var der 
ca. 350.000 medlemmer, der seks gange om året 
modtog en bogpakke fra Union. Lademann må have 
været blandt postvæsenets bedste kunder, samtidig 
med at han bidrog til at møblere de moderne danske 
hjem med bøger. I bogklubbens familiepakke var 
der ikke kun noget til far, mor og børn, gennem bog-
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klubben kunne man også bestille et specialdesignet 
reolmiljø.

Forlagsboghandler Jørgen Lademann var en er-
faren herre, som havde været i den danske bogbran-
che i mange år, inden han skabte sin bogklub, men 
det var den, som gjorde ham i stand til at ryste det 
etablerede bogmarked i sin grundvold og puste nyt 
liv i bogvanerne. Bogklubmedlemskab tiltrak både 
dem, der var vokset op i bogfattige arbejderhjem, og 
store dele af middelklassen. 

”Gør gode tider bedre”, var det socialdemokra-
tiske slogan til folketingsvalget den 15. november 
1960. Det kom virkelig til at gå bedre i Danmark i 
løbet af 1960’erne. Det var en periode præget af 
vækst, velfærd og velstand. Med den internationale 
højkonjunkturs gennemslag oplevede mange dan-
skere en øget velstand, og selv om det var i varie-
rende omfang, kom de givtige år mange danskere 
til gode. Både reallønnen og forbruget steg hastigt. 
Væksten skabte fremtidstro og optimisme. Det, 
som tidligere blev anset som luksusvarer – fjernsyn, 
køleskabe, biler og større boliger – blev en selvføl-
gelig del af mange husstande. Nu også sammen med 
bøger. Det velfærdsstatslige projekt gik stærkt også 
på uddannelses- og kulturområdet, hvor der skete 
en udbygning af både uddannelser og biblioteker 
landet over.

Bogklubberne kan på flere måder siges at have 
haft en demokratiserende betydning, i og med at 
andelen af folk, som fik bøger ind i hjemmet, steg 
markant. Med bogklubberne, og især bogpakkerne 
fra Union, fik bøgerne for alvor plads i de danske 
hjem, og de fik folk, som ikke tidligere havde været 
at finde blandt boghandlernes kunder, til at eje og 
måske også at læse bøger. Som den entreprenør 
han var, så Jørgen Lademann fordele i at sælge 
andet end bøger. Gennem virksomheden Unikøb 
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Billeder, billeder og 
atter billeder. De rigt 
illustrerede bogsider 
blev et af Lademanns 
leksikons kendetegn. 
Korte artikler blev 
opvejet af pragtfulde 
farvefotos, der var 
med til at rykke ved 
den traditionelle 
opfattelse af, hvordan 
et flerbindsleksikon 
formidlede sit indhold. 
|| Lauritz.com

solgte han sengetøj, kondicykler, kaffe, bilradioer 
– you name it. Jørgen Lademann var – i en national 
sammenhæng – en dansk Jeff Bezos før Jeff Bezos 
(1964-), og hans entreprenante virksomhed et dansk 
Amazon før det globale Amazon.

Det var ikke kun gennem bogklubben, at Jørgen 
Lademann fik kontakt til danskerne. Han opkøbte 
også massevis af biografer og solgte billetter med ra-
bat via bogklubben. Gennem biograferne fik Lade-
mann adgang til reklamefilm for bogklubben, som 
blev vist i biograferne. Og her blev der reklameret 
flittigt for Lademanns leksikon, der, præcis som den 
gamle Salmonsen, blev en institution i den danske 
kulturarv. Netop leksikonet skulle vise sig at blive et 
særdeles vigtigt trækplaster for bogklubben. Som 
en avis skrev ved lanceringen af Lademanns leksikon 
i december 1969: ”Forlag er tidligere gået ned på 
leksika, Lademanns regner med at gå op”.

”… Billedmæssigt en moderne Salmonsen” 
Bogklubencyklopædien skilte sig ud ved at satse på 
det brede og populære på alle parametre: ind-
hold, pris og materiale. Lademanns leksikon mar-
kerede en ny stil, en moderne måde at formidle 
viden på, både når det gjaldt indhold, illustrationer 
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og tekstlayout. Leksikonartiklerne var ikke signere-
de, ligesom også fremmedord, litteratur- og kryds-
henvisninger blev undgået.

Sammenlignet med Salmonsen markerede 
Lademanns leksikon på flere måder noget nyt. Og så 
alligevel ikke helt. Kortere artikler og udvidelse af 
billedmaterialet var en tendens, der også havde væ-
ret på vej i de sidste og mindre omfangsrige udgaver 
af Salmonsen. 

Artiklerne i Lademanns var korte og holdt i 
et enkelt, letlæst sprog og krydret med et væld af 
fotografier, kort og grafik. ”Billederne gør dette 
leksikon til et spændende værk, som man i timevis 
kan blade i og se billeder blot for underholdningens 
skyld”, skrev Randers Dagblad i sin anmeldelse. 
Leksikonets rige illustrationer blev rost igen og 
igen i aviser og dagblade. Det havde en helt anden 
appel til tidens læsere end den gamle Salmonsens 
tekstmættede sider. Alt sammen var det med til at 
rykke ved den traditionelle opfattelse af, hvordan 
en vidensautoritet som en encyklopædi formidlede 
sit indhold. Fysisk fyldte leksikonet dog godt op 
i bogreolen. Den første udgave i sort og rød, som 
udkom i årene 1970-1978, bestod af 20 bind plus to 
supplementsbind, mens den orange andenudgave 
1982-1989 blev udvidet og sneg sig op på hele 30 
bind. 

Den nye formidlingsform betød, at leksikonet i 
akademiske kredse fik ry for at være noget ’letbe-
net’. ’Farvelademands leksikon’ blev det drillende 
kaldt. Det var ikke kærligt ment. I en kritisk arti-
kel blev bogklubencyklopædien sammenlignet med 
den gamle Salmonsen:

”Alt andet lige må man alligevel græmmes over at 
denne farvelagte opslagsbog af flimrende besked 
over 30 bind virkelig skulle være ’nationens sidste 

114399_det store leksikon_.indd   81114399_det store leksikon_.indd   81 10/09/2021   12.1910/09/2021   12.19

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



82

store leksikon i vor tid’. Med al respekt: der er langt 
fra Salmonsen til Lademann – og vi er langt fra ency-
klopædisternes gamle drøm om den højeste oplys-
ning til alle, der kan læse. Til gengæld er det altså til 
at købe for alle”. 

Akademisk kritik eller ej, en stor del af befolknin-
gen elskede det farverige leksikon, via bogklubsalget 
fik det plads i mange hjem, hvor tilstedeværelsen 
af et stort opslagsværk ellers tidligere havde været 
utænkelig. En halv million solgte sæt af Lademanns 
leksikon talte sit tydelige sprog og var et konkret 
bevis på opslagsværkets succes. Også i de finere 
bibliofile bogkredse blev leksikonet mødt med 
begejstring, og i 1972 blev de fire første bind udvalgt 
blandt Årets Bedste Bogarbejde. Komitéen fremhæ-
vede bindene som ”imponerende”, ligesom det blev 
bemærket, at både ”sats, farvegengivelse og trykning 
var af høj kvalitet”. 

Encyklopædiernes storhedstid var måske 
alligevel ikke forbi, men den havde ændret form og 
udtryk på enhver tænkelig måde. Lademanns leksi-
kon varslede de nye tiders vidensformidling. 

Jørgen Lademanns bogklubsucces varede ikke 
evigt. Den skyldtes i høj grad det populære leksi-
kon. Når medlemmerne havde fået bind, meldte de 
sig helt enkelt ud af bogklubben. Og da alle bind af 
leksikonet var sendt afsted med postbilerne, faldt 
medlemstallet dramatisk. Selv om de gode tider 
ikke fortsatte i det uendelige, så lykkedes entrepre-
nøren Jørgen Lademann med det, som Gyldendal 
ikke formåede, nemlig at etablere både en succes-
fuld bogklub og en stor encyklopædi, der opnåede 
stor udbredelse.
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Viden i skraldespanden 
Til trods for at Jørgen Lademanns farverige leksi-
kon slog et væld af danske salgsrekorder og blev 
solgt til udgivelse i både Sverige, Finland, England, 
Frankrig og Spanien, så mistede det præcis som 
mange andre opslagsværker sin værdi med tiden. 
Selv om Salmonsens andenudgave og Lademanns 
leksikon endnu i det nye årtusinde står til salg i flere 
af landets antikvariater, er det nu sjældent, at man 
kan afsætte det. ”Smid leksikonet i skraldespan-
den”, var overskriften i en artikel i Nordjyske fra 
2007: 

”Har du lige arvet en bunke gamle bøger, eller er du 
bare nået dertil, at nu skal der ryddes op i reolen 
derhjemme? Så tror du måske, at det fint indbund-
ne Lademanns Leksikon, der fylder en hel hylde, 
kan give en god skilling [...] Giv du dit leksikon til 
en genbrugsforretning, lyder den venlige afvisning, 
hvis man forsøger at afsætte sit fint indbundne 30 
binds leksikon hos Pilegaard Antikvariat, Algade i 
Aalborg”.

Selv om der også tidligere har været encyklopæ-
dier og leksika, der var tilgængelige for de mange, 
er det uomgængeligt, at Lademanns leksikon fik en 
udbredelse på et helt andet niveau. Sin udbredelse 
til trods fik bogklubencyklopædien aldrig samme 
intellektuelle status som Salmonsen. Derimod blev 
den en slags folkets encyklopædi og en klasse-
markør. Lademanns leksikon fandtes hos dem, der 
ikke var opvokset ’i et hjem med klaver’, og i talrige 
romaner, biografier og andre tekster bruges leksi-
konet som et symbol på sociale miljøer langt fra den 
akademiske elite. 

Om sit barndomshjems boglige ballast har 
statsminister Mette Frederiksen (1977-) bl.a. fortalt, 
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”Er bogen død?”. 
Udbredelsen af 
internettet og andre 
digitale medier førte 
til spekulationer 
om den fysiske 
bogs forestående 
bortgang. Det var 
bare et spørgsmål 
om, hvornår det ikke 
længere kunne betale 
sig at udgive bøger af 
papir. Rygterne om 
papirbogens død var 
imidlertid stærkt 
overdrevne, for bogen 
viste sig at være sejlivet. 
De store bogværker 
blev blæst omkuld, 
men flere er genopstået 
på forskellige 
internetplatforme. 
Dermed er de mere 
tilgængelige end 
nogensinde før.
|| Nanna Navntoft/
Politiken/Ritzau 
Scanpix

at i ”reolen stod der udover Lademanns Leksikon 
klassiske socialistiske romaner. Hans Kirks Fi-
skerne og Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren 
var de litterære pejlemærker”. I en interviewserie 
med titlen ”Den uventede elite” har journalist Niels 
Krause-Kjær (1963-) fortalt, hvordan han i sine barn-
domskammeraters hjem fandt bøger, ”som adskilte 
sig fra det Lademanns Leksikon, der stod i reolen 
hos mine forældre. Så allerede fra 8-9-årsalderen 
opdagede jeg, at der er forskellige verdener”.
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WWW
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Den store  
danske 
svane sang
Sidst i 1980’erne, mens Jørgen Lademann var i gang 
med afslutningen af det farverige leksikons sidste 
bind, var verden på vej til at tage skridtet ind i en 
ny tid. Den Kolde Krig, der havde skabt spændinger 
siden Anden Verdenskrig, nærmede sig sin afslut-
ning, Østblokken løsrev sig fra Sovjetunionen, og 
langsomt begyndte jerntæppet at smuldre. Med 
Berlinmurens fald den 9. november 1989 så verden 
ind i en ny epoke. Imens de store politiske begiven-
heder trak overskrifter i alverdens medier, tog en 
ny og mere stilfærdig revolution fart, der skulle få 
afgørende konsekvenser for vores måde at kommu-
nikere og dele information og viden på. Et medie-
skifte af de helt store var på vej: Overgangen fra de 
trykte til de digitale medier var for alvor begyndt at 
tage form.

I Genève sad den engelske IT-ingeniør Tim Ber-
ners-Lee (1955-) i det europæiske atomforsknings-
center, CERN, og tastede sine forslag til et globalt 
hypertekstprojekt, world wide web – det, vi i dag 
kender som www. Målet var at udvikle et system, 
der skulle gøre det lettere at udveksle information 
samt samarbejde om forskningsresultater, og i 1991 
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Forlagschef Jørgen 
Lademann havde god 
grund til at smile, for 
siden opstarten af 
bogklubben Union i 
1959 havde han ikke 
bare sat sig solidt på 
bogklubmarkedet, han 
havde også forandret 
det. I 1970’erne havde 
ethvert forlag med 
respekt for sig selv 
en bogklub, og i dag 
findes flere af de gamle 
klubber stadigvæk.
|| Erik Holmberg/
Ritzau Scanpix

publicerede Tim Berners-Lee verdens første hjem-
meside på http://info.cern.ch. 

De første spæde skridt mod dagens internet blev 
oprindelig udviklet til vidensdeling inden for mili-
tære og videnskabelige formål. Så tidligt som i 1969, 
hvor det amerikanske forsvarsministerium oprette-
de datanetværket ARPANET. Internettets forløber 
blev altså født samme år, som The Beatles udgav Ab-
bey Road, Gasolin’ blev dannet og mennesket tog de 
første skridt på månen. Fra sidst i 1960’erne og frem 
til slut-1980’erne blev internettet primært brugt af 
militæret og i forskningens verden. Dengang var 
internettet en temmelig kompliceret størrelse og 
besværligt at bruge. Det var det, som Berners-Lee 
fik lavet om på. 
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Det, vi i dag taler om som internettet, blev udvik-
let i flere skridt fra 1989. Berners-Lees system blev 
i begyndelsen anvendt internt på det europæiske 
atomforskningscenter, og efterfølgende blev kom-
munikationssystemet også taget i brug af atomfor-
skere på verdensplan, men i 1991 blev world wide 
web frigivet, så alle og enhver nu kunne sende tekst-
blokke til hinanden. Få år efter, i 1993, fulgte også 
billedsiden med, og man begyndte at nærme sig det 
multimedie, som vi kender i dag. Derefter udviklede 
internettet sig hurtigt, og omkring 1994-1995 kom 
det offentlige gennembrud, og man begyndte at 
spørge: ”Hvad er internettet?”.

Den sidste klassiske encyklopædi
Mens Berners-Lee arbejdede intenst på world wide 
web, blev et nyt og overraskende opslagsprojekt 
søsat i Danmark. Efter nedlæggelsen af Gyldendals 
store satsning på Den Store Salmonsen var det de 
færreste, som troede på, at en ny omfattende dansk 
encyklopædi ville blive til virkelighed. Men et suc-
cesfyldt arbejde med et encyklopædiprojekt på den 
anden side af Øresund, Nationalencyklopedin (1989-
1996), viste, at det umulige alligevel var muligt, især 
hvis staten støttede økonomisk op om projektet.

Et grundigt forarbejde blev sat i gang. Man ville 
lære af fortidens fejl. ”Salmonsens afløser vil koste 
300 mill. kr.”, skrev Politiken på årets sidste dag i 
1989. På statsminister Poul Schlüters (1929-2021) 
bord lå en 25 sider lang projektbeskrivelse om et nyt 
nationalt leksikon, som staten og Gyldendal var i 
gang med at forhandle en aftale hjem om. Ifølge pro-
jektforslaget ville redigering og trykning af bogvær-
ket koste den svimlende sum af 300 millioner kr., 
hvoraf den danske stat skulle give et finansierings-
bidrag på 60 millioner. Blev første oplag udsolgt, 
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forpligtede Gyldendal sig til at begynde at afdrage 
på statens bidrag. 

Helt let skulle det dog ikke gå. Flere forhandlin-
ger blev nødvendige, og også Augustinus Fonden 
trådte til med en stor pose millioner. Om eftermid-
dagen torsdag den 2. maj 1991 blev planerne for 
udgivelsen af det nye nationalleksikon offentliggjort 
ved en sammenkomst i Kulturministeriet. Arbejdet 
med Den Store Danske Encyklopædi var i gang. 

I spidsen stod professor fra Danmarks Lærerhøj-
skole Jørn Lund (1946-) som ansvarshavende chefre-
daktør: ”Det startede med et budget, en tidsplan og 
et mørkt kontor med en computer, der ikke virke-
de”, har Jørn Lund senere fortalt. Ved sin side havde 
han den yderst erfarne Torben Frandsen (1937-), der 
blev ansat som redaktionschef. I fællesskab skulle 
de lede en redaktion på 30 medarbejdere. Den bog-
handler- og forlagsuddannede Torben Frandsen var 
kommet til Gyldendals leksikonredaktion allerede i 
1972 og havde roet flere af forlagets mindre leksikale 
udgivelser sikkert i havn. Men måske vigtigst af alt: 
Han havde forestået udviklingen af et elektronisk 
redigeringssystem specielt for leksika. 

Gyldendals leksikonredaktion etablerede et tæt 
samarbejde med Helsingborg-forlaget Bra Böcker, 
der udgav den svenske encyklopædi, og Jørn Lund 
kunne fortælle, at encyklopædien både i omfang 
og karakter ville få flere ligheder med den svenske 
udgivelse, ”men vores skal være endnu bedre”.

”Ryd reolen!”, stod der på forsiden af Weekend-
avisen dagen efter offentliggørelsen. I en intern 
projektbeskrivelse blev det fastslået, at formålet 
med encyklopædien var ”at spejle den menneskelige 
viden, set fra et dansk perspektiv”. Det lød som et 
ekko fra 1893. Artikelopslagene skulle nyskrives af 
danske specialister, der kunne formidle til læsere 
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med højere uddannelse såvel som helt almindelige 
interesserede. 

Udgivelsen af Den Store Danske Encyklopædi var 
planlagt til at tage 10 år. Første bind skulle se dagens 
lys ved årsskiftet 1994-1995, og herefter skulle der 
udkomme tre bind årligt. Og den plan lykkedes det 
overraskende nok redaktionen at holde til punkt og 
prikke. Udgivelsen blev en succes, og frem til 2001 
blev der solgt 35.000 eksemplarer. Prisen på hele 
herligheden varierede, alt efter om man ville have 
den regulære udgave til 18.500 kr. eller pragtud-
gaven til 22.500 kr. Værket kom til at bestå af over 
115.000 artikler og 20.000 illustrationer om alt mel-
lem himmel og jord. Arbejdet med encyklopædien 
havde beskæftiget ikke mindre end 3.500 forfattere 
og 100 redaktører. Som vi har set det hele vejen 
igennem de danske opslagsværkers historie siden 
sidst i 1800-tallet, var pressen også denne gang ved 
at koge over af begejstring. Danskerne havde ende-
lig fået en værdig afløser for den gamle Salmonsen. 

Ingen encyklopædi uden skandaler. Sidst i marts 
2003 kunne Berlingske fortælle, hvordan en fabri-
kationsfejl havde gjort luksusudgaven af Den Store 
Danske Encyklopædi til ”en klæbrig affære”. Mindst 
40 % af dem, der allerede havde købt luksusudga-
ven, havde problemer med, at de ellers så elegante 
grønne gedeskindsbind klistrede sammen. Gylden-
dal tilbød de ramte klisterfrie eksemplarer, men det 
blev en dyr ekstraregning for forlaget. Der var afsat 
ikke mindre end fire millioner kroner til ombyt-
ningen. Klisteraffæren skulle vise sig blot at være et 
mindre problem. Kritik og diskussioner om ency-
klopædiens indhold og historiesyn, især artiklerne 
om kommunisme og fascisme, var i flere år gen-
stand for heftig debat i pressen og blev anklaget for 
at være ”farvet af københavnsk kulturradikalisme”. 
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Et andet og langt mere alvorligt problem var 
digitaliseringens udbredelse.

De tekniske forandringer, som var sat i gang med 
world wide web, blev fundamentet til en teknisk 
revolution, der på sigt forandrede alle aspekter af 
vores liv og hverdag, og som også fik en enorm be-
tydning for encyklopædigenrens udvikling. De tek-
niske forudsætninger for encyklopædien forandre-
de sig grundlæggende samtidig med iværksættelsen 
og produktionen af Den Store Danske Encyklopædi. 
Da projektet blev sat i værk, var hverken digitalise-
ring eller internet hverdag for de fleste, men det var 
det blevet, da encyklopædien blev afsluttet i begyn-
delsen af det nye årtusinde.

De digitale encyklopædier var begyndt at dukke 
op og markerede derved, at endnu et skifte i den 
encyklopædiske kundskabsformidling var på vej – 
skiftet fra de trykte til de digitale udgivelsesformer.

”Man slipper for at 
skulle ryste på hovedet 
og slå sig til tåls med, 
at der er så meget 
i verden, man ikke 
forstår”, stod der i en 
reklame for Den Store 
Danske Encyklopædi. 
Nødvendigheden 
af at blive klogere 
er blevet anvendt 
som argument for 
opslagsværker gennem 
flere generationer. 
Og helst skulle 
det ske gennem en 
nationalencyklopædi 
som på billedet: 
Danmarks 
Nationalleksikon 
|| Maria Simonsen
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Viden er magt og stadig 
et ideal for mange 
mennesker verden 
over. Wikipedias 
ikoniske klode, der fra 
hver sit verdenshjørne 
løftes op mod skyerne 
i fællesskab, er 
blevet et symbol på 
nutidens world wide 
vidensdeling. Alle med 
internetforbindelse, 
fra ørken til ødegård, 
kan i dag surfe rundt 
i de mere end 57 
millioner artikler på 
over 300 forskellige 
sprog. Her præsenteres 
blitzende fotografer 
for verdens første 
Wikipedia-monument 
i den polske grænseby 
Słubice i 2014.
|| Patrick Pleul/AP/
Ritzau Scanpix

Wikipedia. En fri encyklopædi?
Wikipedia blev etableret af de to amerikanere 
Jimmy Wales (1966-) og Larry Sanger (1968-) den 
15. januar 2001 med en filosofi om en brugerstyret 
nonprofit internetencyklopædi, der kunne redige-
res af hvem som helst. Ambitionerne var nøjagtig de 
samme som hos tidligere encyklopædister: Wales og 
Sanger ville samle alverdens viden på én og samme 
platform. Og med Wikipedia kunne de gøre drøm til 
virkelighed.

Allerede året efter, i februar 2002, gik den 
danske udgave af Wikipedia online. Det tog dog en 
rum tid, før den for alvor voksede sig stor. Et lille 
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års tid efter kunne man læse en mindre notits i 
Politiken om, at netleksikonet indtil videre havde ca. 
850 dansksprogede artikler. Anderledes fart over 
feltet var der i den engelsksprogede Wikipedia, der 
samtidig havde rundet 100.000 artikler. Men også 
den danske udgave voksede støt. I 2006 havde den 
rundet 52.000 artikler, og i dag er den danske Wiki-
pedia på 268.869 artikler. 

Wikipedia blev snart anvendt af mange dan-
skere, ikke mindst skoleelever og studerende, men 
internetencyklopædien blev også stærkt kritiseret. 
Kunne man stole på indholdet, når det ikke havde 
gennemgået den traditionelle redaktionelle proces, 
som man kendte fra de klassiske trykte opslagsvær-
ker? Artiklerne kunne jo være skrevet af hvem som 
helst, fanatikere eller konspirationsteoretikere. 
Man kunne til og med skrive en rosende artikel om 
sig selv. 

Kritikken af den anderledes måde at producere 
viden på blev af nogle set som en gammeldags, snob-
bet og elitær tilgang, mens andre så Wikipedias 
model som en garanti for kvaliteten, en opdateret 
viden, som alle med en internetopkobling nu havde 
adgang til. 

Med tiden er den del af kritikken af Wikipedia 
forstummet. Alene encyklopædiens størrelse har 
gjort den uomgængelig, men også fordi Wikipedia 
har etableret et finmasket system, som skal sikre, at 
artiklerne er korrekte. De bedste artikler er marke-
ret med en guldstjerne. Der er dog også en bagside 
af det finmaskede system. Der bliver holdt øje og 
rettet tilbage, så alt kan ikke redigeres af hvem som 
helst. Nye kritikpunkter er kommet til, fx omkring 
kønsbalancen blandt bidragyderne og i de biografi-
ske artikler.

Wikipedia påvirkede samtidig andre encyklopæ-
dier. Det skete ikke med et trylleslag, men langsomt 
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og sikkert sneg den wikipedianske model sig ind i 
verdens leksikonredaktioner – også de danske. De 
traditionelle redaktioner blev reduceret, processen 
med at udarbejde artikler ændredes, og encyklo-
pædiens tidligere mere lukkede fagnetværk blev 
åbent op. Vidensproducenten blev en mere diffus 
størrelse, og skellet mellem og forskellen på forlæg-
ger, redaktør og skribent blev udvisket. Hvor det før 
var landets førende eksperter i et emne, der sad og 
skrev på deres fakultet, kunne det nu være en en-
tusiastisk universitetsstuderende, der sad og skrev 
hjemme i mors og fars kælder.

Men de ændrede encyklopædiprocedurer bun-
dede også i en ny økonomisk virkelighed, der både 
for forlag og læsere betød en væsentlig reduktion i 
produktions- og erhvervelsesudgifter, i og med at 
store dele af de materielle omkostninger forsvandt, 
men samtidig forsvandt også forlagets traditionelle 
indkomstgrundlag. Wikipedia er i bund og grund 
gratis for brugerne, så længe man har adgang til en 
computer eller smartphone, der koblet op på nettet. 

Selv om redaktionen bag Den Store Danske Ency-
klopædi fra begyndelsen havde planlagt udgivelsen 
af en elektronisk udgave, indhentede også den nye 
virkelighed det store bogværk. Tre år efter udgi-
velsen af det sidste ordinære bind konverterede Gyl-
dendal den trykte encyklopædi til cd-rom. Prisen 
var 1.299 kr. Om og hvor meget encyklopædiens 
35.000 abonnenter har ærgret sig over digitalise-
ringen, kan vi kun gætte på, men som en avis skrev: 
Havde det ikke været for dem, var encyklopædien 
nok aldrig blevet til noget. Senere kom også en dvd, 
men begge medier viste sig at være overgangsmedi-
er, der hurtigt blev overhalet og udkonkurreret af 
internettet. Som konsekvens af de forandrede me-
dietekniske vilkår lancerede Gyldendal i 2006 den 
første internetudgave af encyklopædien, en abon-
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nementsbaseret onlineudgave af det store værk. Tre 
år efter, i 2009, blev den gratis for alle under navnet 
denstoredanske.dk. 

Digitale horisonter
I knap ti år fungerede denstoredanske.dk som 
en digital version af bogværket Den Store Danske 
Encyklopædi. Men levetiden blev kort. I august 2017 
kunne danskerne læse Gyldendals pressemeddelel-
se om, at det digitale leksikon skulle lukkes, og der 
gik ikke mange dage, efter Gyldendal havde offent-
liggjort nedlæggelsen, før de første kritiske røster 
meldte sig på banen. ”ALLE TALER om danskhed”, 
stod der på forsiden af Politiken:

”Den Store Danske rummer sagkyndige forståelser 
af natur, videnskab og samfund baseret på et dansk 
udgangspunkt – og et globalt udsyn. Den fortæller, 
hvem vi er, hvad vi og andre har udrettet, og hvor-
dan verden hænger sammen, og den gør det med 
en uovertruffen autoritet. Nettet bugner af mis-
information, og det har aldrig været vigtigere end 
nu, ikke mindst for skoler, at kunne orientere sig i 
pålidelige opslagsværker”. 

Snart meldte flere sig i koret af kritikere. Udsig-
ten til, at danskernes nationalencyklopædi skulle 
forsvinde, fik bekymringerne til at tårne sig op. 
Hvor skulle danskerne nu hente grundig og tro-
værdig information og kundskab om deres land, 
sprog og kultur – og om resten af verden med en 
særlig dansk synsvinkel? Var danskerne fra nu og 
i al fremtid henvist til udenlandske opslagsværker 
som Wikipedia, der – sit dansksprogede indhold til 
trods – ofte byggede på udenlandske artikler og i 
princippet kunne være skrevet af hvem som helst og 
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reelt kunne være fake news, lød argumentationen 
fra kritikerne. 

Gyldendal forsvarede lukningen med, at forlaget 
gennem flere år havde afprøvet ”forskellige forret-
ningsmodeller, herunder brugerbetaling og annon-
cefinansiering”, men det var også et privat forlag, 
der skulle have økonomien til at løbe rundt. Det 
kunne tilsyneladende ikke lade sig gøre at drive lek-
sikon i en digital tidsalder. Tiderne, hvor hvert land 
havde sit eget leksikon – en nationalencyklopædi 
udarbejdet af nationale eksperter – var forbi. 

Så galt skulle det alligevel ikke gå. Kulturmi-
nisteren blandede sig i sagen. Til en begyndelse 
nøjedes Mette Bock (1957-) fra Liberal Alliance dog 
med at ærgre sig over nedlæggelsen, samtidig med 
at hun gjorde det klart, at det ikke var statens opga-
ve at drive en digital encyklopædi. Det budskab var 
regeringspartneren Venstre enig i. I hvert fald for 
en stund. For efterhånden som flere andre partier 
meldte sig ind i debatten, skiftede stemningen. 
Kulturordførere fra Socialdemokratiet, Alternativet 
og Enhedslisten mente, at kulturministeren måtte 
tale med Gyldendal om, hvordan en lukning kunne 
undgås. Flere løsningsforslag blev kastet op i luften. 
Dansk Folkeparti mente fx, at det måtte være en 
opgave for landets universiteter. Få dage efter sin 
første udmelding var kulturministeren alligevel 
klar til at sætte spørgsmålet om den digitale ency-
klopædi på dagsordenen.

De politiske partiers løsningsforslag var forskel-
lige, men argumentationen for, hvorfor  danskerne 
skulle have et nationalt leksikon, var ens over 
hele den politiske linje. Danskerne skulle have en 
vidensplatform, der kunne give svar på alverdens 
viden ud fra den særlige danske synsvinkel.

Den politiske indblanding fik Gyldendal til at 
genoverveje nedlæggelsen. Forlaget tilkendegav 
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efterfølgende, at man ville forsøge at holde liv i 
projektet. Men Den Store Danske blev ikke længere 
opdateret, og værket stod og samlede støv på inter-
nettets digitale bogreol.

Encyklopædi i en global tidsalder
”Det offentlige skal være med til at sikre uhindret 
adgang til troværdige oplysninger renset for ’fake 
news’, lød budskabet fra et samarbejde på tværs 
af partiskel mellem Socialdemokratiet, Venstre 
og Dansk Folkeparti i en fælles kronik i Berlingske 
Tidende i efteråret 2018. Kulturministeren blev 
opfordret til at etablere en platform, hvor den 
mest kvalitetssikrede viden stod til rådighed for 
danskerne. 

Tanken var, at portalen skulle give fri adgang til 
de store nationale udgivelsesprojekter, der i gene-
rationer havde samlet, bevaret og formidlet især 
dansk kultur, historie og videnskab. Det gjaldt både 
i forhold til at overføre, formidle og opdatere de 
trykte bogværker på digitale platforme og på den 
økonomiske front. Politisk enighed til trods hang 
spørgsmålet om, hvem der på sigt skulle betale for 
det store digitale vidensgilde, fortsat i luften. 

Hvorfor var der behov for en sådan videnspor-
tal i dagens Danmark? Det var så utroligt enkelt at 
google på smartphonen, tabletten eller pc’en og på 
få sekunder finde forslag til det svar, man søgte. 
Men der kom mange forslag frem, når man googlede 
i blinde, og det krævede kildekritisk benarbejde at 
finde frem til, hvem afsenderen var. 

Efter en del diskussion i kølvandet på nedlæg-
gelsen af Den Store Danske forstummede debatten. 
Men mens der på overfladen var tavshed, var der 
travlt i kulissen. Flere forlag, fonde og institutioner 
var gået sammen i foreningen lex.dk om at skabe en 
ny dansk vidensplatform. Det bliver det største og 
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mest omfattende opslagsværk, vi nogensinde har 
haft i Danmark, fortalte Gyldendals administreren-
de direktør Morten Hesseldahl (1964-) undervejs i 
planlægningen. I maj 2020 lanceredes platformen 
lex.dk officielt, og dermed blev Den Store Danske 
genoplivet. I vidensportalen var en lang række af 
de gamle store bogværker blevet vakt til live igen, 
og formålet var at skabe en rygrad af dannelse med 
mere end én million forskningsbaserede artikler, 
formidlet i en form, så alle kunne forstå det.

Også vidensportalens særlige danske udgangs-
punkt blev betonet. Vi vil ”gerne se Danmark som 
en kulturnation, der som en selvfølge har ét sam-
lende værk med opdaterede artikler om alle emner, 
som er skrevet fra en dansk vinkel”, fortalte besty-
relsesformand i lex.dk Joachim Malling (1949-). 
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Den digitale 
medierevolution 
har fået afgørende 
betydning for 
produktionen og 
anvendelsen af 
opslagsværker. 
I 1990’erne kom 
Lademanns leksikon 
hurtigt med på den 
nye computerdille, og 
snart klikkede både 
store og små løs i den 
nye verden af viden. 
Den søde dreng er helt 
opslugt af et såkaldt 
PC-børneleksikon på 
Bogforum i København 
i 1998.
|| Bent Midstrup/Nf-
Nf/Ritzau Scanpix

I encyklopædiens danske historie er det flere 
gange, som om tiden nærmest står stille. Ordlyden 
i beskrivelser af og argumenter for lex.dk er ikke 
langt fra den, vi har set om tidligere tiders store 
trykte bogværker. ”Et af de største bogforetagender 
– om ikke det største – der nogensinde er sat i scene 
herhjemme”, skrev Politikens begejstrede anmelder 
om Salmonsens første hæfte i sensommeren 1891. 
”Århundredets Danske Bogbegivenhed” var titlen på 
en reklamekampagne for Den Store Danske Encyklo-
pædi i 1994. Set i lyset af udgivelsernes kompleksi-
tet, omfang og lange produktionsforløb er den en-
tusiasme og begejstring, som projekterne er blevet 
præsenteret og mødt med, ikke overraskende. 

Flere gange i encyklopædiens historie har det 
også set ud, som om de store opslagsværkers tid var 
forbi og de skulle forsvinde. Det endte encyklopæ-
dien også med at gøre til sidst i bogform. Men den 
digitale epoke er blevet en ny guldalder for encyklo-
pædien. Nu drives udviklingen ikke længere frem 
af risikovillige forlæggere eller eksperter og viden-
skabsmænd alene, men i rasende fart i et demo-
kratiseret samspil med entusiastiske amatører. Og 
resultatet … ja, det er encyklopædier af en størrelse, 
som selv ikke folkene bag den gamle Salmonsen 
nogensinde kunne have håbet på. 

114399_det store leksikon_.indd   99114399_det store leksikon_.indd   99 10/09/2021   12.1910/09/2021   12.19

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



100

Videre læsning
Berg, Siv Frøydis, Øivind Berg, Sine Halkjelsvik Bjordal 
og Helge Jordheim (red.): All verdens kunnskap. Leksikon 
gjennom to tusen år. Forlaget Press 2012
En herlig billedrig fortælling om encyklopædier og leksika 
igennem tiderne. Bogen har et særligt norsk fokus, men giver 
også plads til både skandinaviske og europæiske udgivelser.

Burke, Peter: A Social History of Knowledge I-II. Polity 
Press 2000-2012
I et vidunderligt levende og medrivende sprog guides læseren 
gennem videnshistorie fra Gutenberg til Wikipedia. Selv 
om titlen er socialhistorie, giver Burke et generøst indblik i 
encyklopædiens udviklingshistorie. 

Holmberg, Linn & Maria Simonsen (red.): Stranded Ency-
clopedias 1700-2000: Exploring Unfinished, Unpublished, 
Unsuccessful Encyclopedic Projects. Palgrave Macmillan 
2021
Antologi om opslagsværker, der af forskellige årsager aldrig 
blev udgivet. Et detaljeret indblik i en side af encyklopædiens 
historie, der sjældent får opmærksomhed. Casestudier viser, 
at strandede encyklopædier ofte lever videre i andre værker.

Loveland, Jeff: The European Encyclopedia. From 1650 to 
the Twenty-First Century. Cambridge University Press 
2019
Yderst velskrevet standardværk om europæiske encyklopædi-
er. Gennem forskellige tematiske perspektiver giver bogen et 
indblik i alt fra genrens opståen, illustrationernes udvikling 
og skiftet fra trykte til digitale encyklopædier.

Nicolet, André: Encyklopædier og Konversationslexika 
gennem Tiderne. J.H. Schultz 1946
En kort, præcis og kronologisk gennemgang af opslagsvær-
kernes historie fra antikken og frem til midten af 1900-tallet.

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen. 

114399_det store leksikon_.indd   100114399_det store leksikon_.indd   100 10/09/2021   12.1910/09/2021   12.19

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

http://100danmarkshistorier.dk


101

I samme serie
Poul Duedahl Gudhjemtid
Bertel Nygaard Grundloven
Søren Hein Rasmussen Fri porno
Louise K. Skyggebjerg Industri på udstilling
Søren Mentz Den islandske revolution
Bo Lidegaard Danmark i krig
Johan Heinsen Det første fængsel
Ulrik Langen Struensee
Rasmus Rosenørn Beatlemania
Heidi Jønsson Indvandring i velfærdsstaten
Kristine Kjærsgaard Danmark i FN
Lars Boje Mortensen Saxo
Lisbeth M. Imer Rigets runer
Cecilie Bønnelycke Sædelighedsfejden
Sebastian Olden-Jørgensen Svenskekrigene
Torben Kjersgaard Nielsen Dannebrog
Bo Fritzbøger Vildt vejr
Helle Vogt Jyske Lov
Jes Fabricius Møller Grundtvigs død
Jens Lei Wendel-Hansen Grønlands Amt
Carsten Porskrog Rasmussen Hertugdømmet
Kenn Tarbensen Fisk til folket
Mogens Rüdiger Oliekrisen
Bo Poulsen Stormflod
Bent Blüdnikow Jødefejden
Lars Andersen Den glemte inkvisition
Morten Pedersen Cementen
Hans Schultz Hansen Genforeningen
Morten Fink-Jensen Den danske reformation
Lars K. Christensen Septemberforliget
Thomas Bloch Ravn Museer for folk
Niels Wium Olesen Modstand
John V. Jensen Tyskere på flugt
Jørn Brøndal Danske amerikanere
Hans Andrias Sølvará Færøerne efter freden
Sissel Bjerrum Fossat Monopolbrud
Karin Cohr Lützen Velgørenhed
Louise Nyholm Kallestrup Heksejagt
Peter Henningsen Stavnsbåndet
Karen Vallgårda Skilsmisser 
Kirstine Sinclair Karikaturkrisen
Anne Brædder Femø
Jakob Seerup Flåden
Thorsten B. Olesen Kampen om Unionen
Mikael Frausing Turistlandet
Anette Faye Jacobsen Ulige rettigheder 
Niels Nyegaard Den store homoskandale
Sofie Lene Bak Racismeparagraffen
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100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter, arkiver og museer tager i 100 
bøger a 100 sider fortiden under kærlig 
 behandling og fortæller med vid, humor og 
kløgt om det, der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet og 
gjort det muligt at udgive og formidle de 100 
danmarkshistorier.

Find info på 100danmarkshistorier.dk 
Her kan man også tegne abonnement.
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et store leksikon – 1893

100 danmarkshistorier1893

100 danmarkshistorier
En videnskabsmand sagde engang, at Salmonsens 
Konversationsleksikon gjorde de fleste andre bøger over
flødige. Det hævdede forlaget i hvert fald i sit salgs materiale 
i 1893. Og encyklopædierne solgte hurtigere, end de kunne 
skrives. Viden blev mere folkelig, da det nu var økonomisk 
muligt – og lidt trendy – at pynte stuen med et opslagsværk 
i 2030 bind. Man kom ikke bare fra et hjem med klaver, 
men også fra et hjem med leksikon. De franske, engelske 
og tyske opslagsværker kunne sættes i kælderen, for 
Danmark havde fået sit eget. Encyklopædiernes historie er 
fortællingen om generationers adgang til viden og national 
identitet og kan stadig få folk op i det røde felt.

Følg Maria Simonsen, historiker ved Aalborg Universitet, 
når hun gennemgår danskernes jagt på viden – fra A til Å. 

A
arhus U

niversitetsforlag

Det
store
leksikon

Aarhus Universitetsforlag
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