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„Count down for to personer“, 1968    „Rendezvous“, 1968, pennetegning  

Holger Hattesen og 1968
Supplement til bogen RYGRAD
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I slutningen af 1960erne skaber Holger Hat-
tesen en række pennetegninger, som befat-

ter sig med den politiske udvikling i disse år. 
Deriblandt er en serie med navnet „Skadedyr“, 
som er opstået mellem april og oktober 1969.

Titlen „skadedyr“ er antagelig en reference 
til nazitiden, hvor uønskede mennesker blev 
betegnet som „Schädlinge am Volkskörper“ - ska-
dedyr mod folket. Det ramte handicappede, 
krigsinvalider, psykisk syge (som Helene Hat-
tesen), jøder, sinti & roma og politiske mods-
tandere (som Peter Hattesen). Disse mennesker 
blev af nazisterne gjort til genstand for den 
mest kyniske propaganda - deriblandt biograf-
filmen Der ewige Jude fra 1940, der helt ufor-
blommet sammenligner jøder med rotter.  Og 
disse mennesker blev bekæmpet med samme 
kolde bureaukratiske konsekvens. 

Ideen om at sammenligne uønskede mindretal 
med parasitter er ingen nationalsocialistisk 
opfindelse. Den er blevet anvendt gentagne 
gange op igennem historien. Men ingen har på 
denne måde i yderste konsekvens omsat den 

til en gennemorganiseret statslig udryddelse af 
mennesker i denne skala. Senest fra 1945 har 
den tyske befolkning været vidende om disse 
forbrydelser mod menneskeheden, der fulgte 
som ‚logisk konsekvens‘ af tankegangen om, at 
politiske modstandere og mindretal i samfun-
det er skadedyr. 

Alligevel bliver denne slags begreber atter 
brugt i slutningen af 1960erne til at karakteri-
sere de ungdomsoprørere, der stiller kritiske 
spørgsmål og gør op med småborgerlige mo-
ralforestillinger. I Tyskland handler „68erne“ 
ikke mindst om et opgør med landets for-
trængte nationalsocialistiske fortid. De unge 
får ikke kun på gaden at vide, hvad man ville 
have gjort med deres slags før i tiden. I 1968 
omtaler endda Tysklands største tabloidavis, 
Bild-Zeitung, dem som Ungeziefer (utøj) og 
knytter dermed uhæmmet an til fortiden. For 
Holger Hattesen og faderen Peter er det ikke til 
at bære.

Disse hidtil ukendte billeder viser, at Holger 
Hattesen ikke kun deltog i protestaktioner, 



S3

„Af Serien SKADEDYR - page 1 - fundet i Sinaiørkenen“, 1969
pennetegning

men også som kunstner var optaget af den po-
litiserede samtid. Nogle viser statens barske re-
aktion på den unge generations politiske pro-
tester. Andre af Holger Hattesens tegninger fra 
perioden omhandler datidens krige i verden, 
der ligeledes optager ham og 68erne meget, 
deriblandt konflikten i Mellemøsten. Nogle 
af disse billeder kunne også tolkes sådan, at 
Holger Hattesen anså sikkerhedsstyrkerne og 
deres instrumenter for at være de egentlige 
skadedyr for samfundet og demokratiet.  

Disse billeder har slumret upåagtet hen i gem-
merne efter „Galeri 14“ i Aarhus i et halvt år-
hundrede, inden de nu er dukket op til over-
fladen i forbindelse med udgivelsen af bogen 
„Rygrad“ (2019) - altså midt i en tid, hvor 
politikere og demonstranter på den yderste 
højrefløj igen vover i al offentlighed at betegne 
journalister, klimaaktivister, flygtninge, demo-
kratiske politikere og andre som Schädlinge,  
Parasiten og Ratten...

.                              Lars Erik Bethge
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„SKADEDYR page 2 - efter optegnelse foran den West-Berlinske Opera 67“, 1969
pennetegning 

Den 2. juni 1967 blev der demonstreret mod den persiske shahs besøg i Tyskland. Tyske og iranske 
studerende protesterede i Vest-Berlin mod brud på menneskerettighederne i landet. Berlins politi 
og shahens sikkerhedsfolk gik frem mod demonstranterne med stor brutalitet. I denne forbindelse 

blev den studerende Benno Ohnesorg slået ned af flere politibetjente og skudt af en politimand ved 
operaen. Drabet gav anstødet til en radikalisering af studenteroprøret i Tyskland.
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„Schädlinge 4
(Skadedyr)“ 

1969
pennetegning

„Skadedyr 3“
1969
pennetegning
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„Skadedyr 5 (serie 
Schädlinge)“, 1969 
pennetegning

„GT‘s working - 
Skadedyr 5“, 1969 

pennetegning
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„Skadedyr 15“
1969

pennetegning

„Schädlinge 14“
1969
pennetegning
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