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Oplysningstiden,
1750—1800.

olberg havde skabt en dansk Literatur, som var til
gængelig for hele Folket. Det stod derfor til at vente, 
at hans Virksomhed var bleven fortsat, at Udviklingen 
var bleven fort videre i dansk Aand og af danske. Men 
i Stedet træffe vi det Særsyn, at det aandeligeLiv i den 
nærmeste Tid efter ham som ingen Sinde tidligere blev 
ledet af fremmede. Fra deres Side var intet at vente 
for Modersmaalet og for en dansk Literatur. Og dog ar
bejdedes der for begge selv i den Tid, da de fremmedes 
Herredømme stod mest uantastet. Dette skyldtes især 
det til Holbergs Navn knyttede Sorø Akademi. Her 
virkede nemlig noget efter Aarhundredets Midte flere 
Mænd, der udsendte Skrifter, som forenede Folkelighed 
med et vægtigt Indhold, og i hvilke Stil og Sprog vare 
behandlede med saa megen Omhu og Dygtighed, at 
Skriftsproget ved dem gjorde et stort Skridt frem ad og 
kom til at staa vor Tids nær. Disse Mænd, fra hvem 
der saaledes skete en Begyndelse til Udviklingen af en 
selvstændig dansk Literatur efter Holberg, vare:

Jens Schelderup Sneedorf, Professor i Lovkyn- 
dighed. Gjennem flere Skrifter, f. Ex, »Om den borger
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lige Regering«, og Ugebladet Den patriotiske Til
skuer stræbte han at skatte Folket almen dannende Læs
ning paa Modersmaalet og at udvikle Sproget. Sin Stil 
havde han. uddannet efter franske Mønstre, og han er 
for den med rette bleven kaldet »det danske Sprogs 
første klassiske Stilist«, f 1764.

Jens Kraft, Professor i Mathematik. Han lagde 
mindre Vægt paa Formen end paa Indholdets Grundighed. 
Hans Sprog staar derfor tilbage for Sneedorfs, men ikke 
desto mindre har han baade som videnskabelig og folke
lig Forfatter ikke ringe Fortjeneste, f 1765,

Andreas Schytte, der i »Staternes indvortes Re
gering« og »Staternes udvortes Regering« i en let og 
klar Sprogform drøftede politiske Spørgsmaal, hvad der 
var noget nyt paa den Tid. j- 1777.

Men blev der saaledes ogsaa grebet ind i Udviklin- 
gen fra dansk Side, er det dog karakteristisk for Tiden, at 
de fremmede spillede en overvældendeRolle. Dels indkaldte, 
dels selvbudne vandrede Videnskabsmænd, Præster, Læger, 
Lærere, handlende o. a. herind, og altid vare de sikre 
paa at finde en gunstig Modtagelse. Især, kom denne 
Strøm fra Tyskland, thi de tyske Indvandrere mødte in
gen Hindring i Sproget, da Tysk ikke alene var Hoffets 
Sprog, men taltes og forstodes i vide Kredse. De mere 
bekjendte af dem vare Digteren Klopstock, der til sin 
Død nød en Pension af den danske Regering, Historike
ren Schlegel, Hofpræsten Cramer, Botanikeren Oeder o. 
fl. Fra Frankrig, Svejts og andre Lande kom Indvan
drerne mere enkeltvis (Reverdil).

I lang Tid fandt det danske Folk sig i saaledes at 
blive overfløjet af fremmede. Endelig begyndte der en 
stærk Opposition. En Frugt af den var Forordningen 
Om Indfødsretten af 1776; men dermed var Kampen 
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ikke forbi. Den blussede senere heftig op igjen, fort af 
Mænd som Abrahamson, P. A. Heiberg og Malte Brun, 
og dens Resultat blev, at Tyskhedens umiddelbare Ind
flydelse mod Slutningen af' Aarhundredet var brudt.

Den Livsopfattelse, for hvilken disse fremmede og 
med dem de fleste af Ordførerne i Literaturen søgte at 
bearbejde Folket, var den tyske og franske Oplysnings. 
Den gjør Fornuften til øverste Dommer i alt og kræver 
paa alle Omraader Frihed og Fremskridt. Derfor er den 
en Ven af Bondestandens Frigjørelse, og derfor arbejder 
den for Folkeoplysning og Afskaffelsen af Misbrug. Men 
den siger sig løs fra Kristendommen og leder til Fri
tænkeri; den sætter Livets Maal i at opnaa den højest 
mulige Lyksalighed, hvorved den forstaar det største ma
terielle Velvære, og den har intet højere Synspunkt end 
Nytten eller Almenvellet. Og endelig er dens Reform
iver rastløs og fremfusende og tager ikke det Hensyn til 
bestaaende og tilvante Forhold, som det sunde og besin
dige Fremskridt kræver. Især vrimlede det med Reform
projekter, da Struensee 1770 havde givet Trykkefrihed. 
Men da denne misbrugtes til voldsomme Angreb paa Re
geringen, indskrænkede Struensee den selv, og Guldberg 
gik videre i samme Retning. Under Kronprinsens Sty
relse var der en Tid lang større Frihed, indtil Opposi
tionens Hensynsløshed fremkaldte Forordningen af 1799, 
der paa ny lagde strænge Baand paa Pressen.

Denne Omvæltning i de hidtil gjældende Anskuelser, 
denne Iver for at udbrede Almendannelse og nyttige 
Kundskaber fremkaldte en Mængde Skrifter, beregnede 
paa Folket i Almindelighed, og kom navnlig til Udtryk 
i en rig Tidsskriftliteratur, der behandlede Tidens bræn
dende Spørgsmaal og drøftede de forskjelligste Æmner. 
Som Ordførere for denne Retning og som Repræsentanter 
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for Tidens aandelige Bevægelser i det hele maa fire 
Mænd nævnes: Pram, Rahbek, P. A. Heiberg og 
M. K. Brun, af hvilke de to sidste, der vare stærkt paa
virkede af den franske Revolutions Grundsætninger, stod 
i første Række som Ledere for Tidens politiske Oppo
sition.

Kristen Henriksen Pram er født i Norge 1756 
af danske Forældre. Sammen med Rahbek udgav han 
det meget udbredte Maanedsskrift Minerva, hvortil han 
selv leverede talrige Artikler af det mest forskjelligartede Ind
hold. HansDigtning—Emilias Kilde, etEpos Stærkod
der, Fortællinger, Skuespil og mange Viser •— fandt le
vende Paaskjønnelse hos Samtiden, men forekommer os 
mat og farveløs, f 1821 som Toldforvalter paa St. 
Thomas.

Knud Lyne Rahbek, født i Kjøbenhavn 1760, 
blev femten Aar gammel Student fra Herlufsholm. Ved 
Universitetet tog han den filologiske Examen og studerede 
derefter en Tid Theologi og Jura, men ofrede sig snart 
ganske for Skjønliteraturen. Især var han optaget afThe- 
atervæsenet og deltog ivrig i flere private dramatiske Sel
skaber og det paa den Tid meget florerende Klubliv. 
Efter en Udenlandsrejse, paa hvilken han gjorde sig be- 
kjendt med den tyske Skuespilkunst, holdt han æsthetiske 
Forelæsninger ved Universitetet og blev snart efter ansat 
som Professor i Æsthetik. 1791 begyndte han efter i flere 
Aar at have udfoldet en frugtbar Forfattervirksomhed 
som Medudgiver af »Minerva« sit eget Ugeskrift Den 
danske Tilskuer, hvor han drøftede Dagens politiske 
og literære Spørgsmaal, men altid i en maadeholden Tone 
og for de kritiske Artiklers Vedkommende med en altfor 
stor Tilbøjelighed til at rose selv det middelmaadige og 
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mindre gode. Fra 1809 til sin Død var han Medlem af 
Theaterdirektionen.

1798 havde han ægtet den aandfulde og elskværdige 
Karen Margrete (Kamma) Heger. I deres Hjem 
paa Bakkehuset samledes i en Aarrække en talrig Kreds 
af Tidens fremragende Aander i en henåndende Omgang, 
der blev af stor Betydning for deres Udvikling.

Rahbek har skrevet overmande meget. I Selskabs
sangen og Drikkevisen slaar hans Begavelse bedst til; 
hans øvrige talrige digteriske Frembringelser (Skuespil 
og Prosafortællinger) ere nu uden Værd og Interesse. 
Det gjælder derimod ikke hans Værk om »Holberg som 
Lystspildigter«, hans »Bidrag til den danske Digtekunsts 
Historie« (udgivne i Forening med Nyerup), eller hans 
»Erindringer«. Sammen med Abrahamson og Nyerup 
udgav han flere Bind Folkeviser og alene en Række 
danske Forfatteres Arbejder; tillige skyldes en Mængde 
Oversættelser hans flittige Pen.

Denne hans omfattende literære Virksomhed, hans 
mangesidige, skjønt ikke grundige Kundskaber, hans 
livlige og lette Sprog og hans afholdte Personlighed 
gjorde ham i sin Tid til en meget indflydelsesrig og navn
kundig Forfatter, hvis Dom gjaldt som enAvtoritet; men 
da den nye Tid brød frem, var hans Rolle udspillet. 
Han døde 1830, Aaret efter sin Hustru.

Peter Andreas Heiberg, født 1758, begyndte 
faa Aar efter at have afsluttet sine Universitetsstudier en 
literær Virksomhed, der hurtig antog en skarp polemisk 
og satirisk Karakter og paa Grund af hans Vid og sjældne 
Fremstillingsevne snart gjorde ham til det store Publikums 
Yndling. Det saa i ham en Bebuder af en ny Frihedens 
Æra, og de Retssager, som han paadrog sig fra det of
fentliges Side for Overtrædelser af Presseloven, bidrog 
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yderligere til at befæste hans Yndest. Hans Satire kom 
frem i den nummervis udgivne Fortælling Rigsdaler
sedlens Hændelser, i hans Viser og i hans Kome
dier (De Vonner og de Vanner, Virtuosen m. fl.), 
i hvilke han med Talent søgte at træde i Holbergs Fod
spor, om han end var langt fra at naa sit store Forbil
lede. Endelig blev en Retssag anlagt mod ham for et 
Par Opsatser i Kvartalsskriftet »ForSandhed«, Politisk 
Dispache og Sproggranskning, som indeholdt nær- 
gaaende Angreb paa Hoffet, Adelen og flere ansete Mænd. 
Den nye og strængere Presseanordning af 1799 kom til 
Anvendelse, og Dommen, der faldt Juleaften 1799, kom 
til at lyde: »Translatør Heiberg bør- forvises Kongens 
Riger og Lande«. Fulgt af den almindelige Sympathi 
drog han til Paris, hvor han blev ansat i Udenrigsmini
steriet og levede til sin Død 1841.

Malte Konrad Brun, født 1775, optraadte endnu 
ganske ung i bunden og ubunden Stil som Talsmand for 
religiøs og politisk Frihed. For nogle voldsomme An
greb paa Religionen og Enevælden i Flyveskriftet Ari
stokraternes Katekismus blev han Aaret efter Hei
berg dømt til Landsforvisning. Ogsaa han drog til Frank
rig, hvor han vandt et berømt Navn som geografisk For
fatter. Han døde 1826. Samme Aar var hans Lands
forvisning bleven hævet.

Theologiske og filosofiske Forfattere.
Den i forrige Tidsrum herskende Pietisme afløstes 

nu af Rationalisme, idet ogsaa Kristendommen skulde 
drages ind under Fornuftens Belysning, og hvad der ikke 
stemmede med Tidens Ideer, kastes over Bord. Som 
Følge deraf bortforklarede man de underfulde Kjends- 
gjerninger, hvorpaa Kristendommen hviler, og beholdt 
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kun dens Moral tilbage. Religionen blev Sædelære og 
Præstens eller »Folkelærerens« Opgave at indskærpe Me
nigheden Borgerdyd og »nyttige« Lærdomme. Ordfører 
for denne Retning var Bastholm.

Dog savnede den gamle Kristendom hele Tiden 
igjennem ikke Forkæmpere. Det var to Biskopper, N. 
E. Balle og J. N. Brun, der stod som Kirkens Støtter 
saa vel mod de halvt tilslørede Angreb inde fra som 
især mod det aabenlyse Stormløb ude fra.

Kristian Bastholm havde først en Ansættelse i 
Smyrna og blev senere Hofprædikant og kongelig Kon- 
fessionarius. Med det Formaal at mægle mellem Kri
stendommen og »Fornuften« udfoldede den veltalende og 
begavede Mand i denne Stilling en særdeles frugtbar 
Forfattervirksomhed, der fik en stor Indflydelse paa Tiden. 
Tilsyneladende holdt han paa de kristelige Dogmer, men 
i Virkeligheden undergravede han dem ved sine Bestræ
belser for at lempe dem efter Tidsanskuelsernes Fordrin
ger. Saaledes arbejdede han Fritænkerne i Hænde. Men 
Gjengj ældeisen ramte ham ira disses Side, idet de ikke 
gik mindre skaansomt frem over for ham end over for 
de rettroende Præster, ja endog ligefrem beskyldte ham 
for Uærlighed. De mere bekjendte af hans Skrifter ere: 
»Lovtale over Messias«, »Gejstlige Talekunst«, »Den jø
diske Historie«, »Forsøg til en forbedret Plan i den ud
vortes Gudstjeneste« o. m. fl. Han døde 1819.

Nikolaj Edinger Balle (1744—1816), en Degne
søn fra Lolland, studerede nogle Aar i Udlandet, blev 
Professor og 1783 Sjællands Biskop. Gjennem Bibel
læsninger, paa Prædikestolen, i Ugeskriftet »Biblen for" 
svarer sig selv«, ved theologiske Arbejder, hvoriblandt 
den bekjendte Lærebog, førte han uforfærdet med Mund 
og Pen Kampen mod Fritænkerne, som gjorde ham til 
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Gjenstand for de mest nærgaaende Angreb, hensynsløsest 
af alle Otto Horrebov i Skriftet »Harlekinpræst« og 
Ugebladet »Jesus og Fornuften«.

Johan Nordal Brun, Præst og senere Biskop i 
Bergen, var Kristendommens nidkjæreste og dygtigste 
Talsmand i Norge. Han udmærkede sig som gejstlig 
Taler og beundredes af sin Samtid for sine patriotiske 
Sange. Han er dog større som Salmedigter. I sine 
yngre Aar havde han skrevet Sørgespillet Zarine, der 
kom til at spille en saa mærkelig Rolle i Literaturen, 
t 1816.

Af filosofiske Forfattere optraadte der en stor 
Mængde, som gjennemgaaende søgte at iklæde deres 
Skrifter en almenfattelig Form. De fleste vare paavir
kede fra Frankrig, men ere uden særlig Betydning med 
Undtagelse af

Tyge Rothe, der efter en kort Tid at have be
klædt forskjellige høje Embeder trak sig tilbage til sin 
Gaard Tybjerggaard, beskæftiget med literær Virksom
hed. »Kristendommens Virkning paa Folkenes Tilstand 
i Evropa« og »Nordens Statsforfatning« ere de bekjend- 
teste af hans Arbejder. Han var en Forkæmper for 
Bondestandens Frihed og en ædel Karakter, der nød al
mindelig Anseelse; men paa Grund af hans ubehjælp
somme Sprog bleve hans Skrifter ikke meget læste. Over 
for Fritænkeriet stillede han sig paa Kristendommens 
Side, men var dog ikke lidet paavirket af de franske 
deistiske og evdaimonistiske Anskuelser, f 1795.

Historie.

Gerhard Schøning, født i Nordlandene, var Rek
tor i Trondhjem, hvor han sammen med sin Ven Suhm 
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og Biskoppen sammesteds, den som Filosof og Naturfor
sker bekjendte Forfatter J. E. Gunnerus, stiftede det 
trondhjemske Videnskabsselskab. Senere blev han Pro
fessor i Historie i Sorø og endelig Langebeks Efterfølger 
som Gehejmearkivar. Hans Hovedværk er en ufuldendt 
Norges Historie, f 1780.

Peter Frederik Suhm (1728—98) af en gammel 
adelig Slægt var allerede i en ung Alder meget belæst. 
Oppe i Trondhjem, hvor ban levede en Del Aar for at 
være i Nærheden af Schöning, med hvem han ogsaa 
siden flyttede til Danmark, gjorde han et rigt Giftermaal, 
der satte ham i Stand til udelukkende at leve for Viden
skaben. Han tog sig da for at skrive en udførlig Dan
marks Historie. Efter langvarige Studier og flere Forar
bejder (f. Ex.: :>Om Odin og den hedenske Gudelære«) 
begyndte han Udgivelsen af sin Historie af Danmark. 
Den omfatter fjorten Kvartbind, af hvilke de otte sidste 
først udkom efter hans Død, og gaar dog kun til Aar 
1400. Arbejdet er et stofligt Kildeskrift af blivende 
Værd, men uden Betydning for andre end Videnskabs
manden. Han udgav desuden ikke faa andre Skrifter og 
skrev adskillige, i sin Tid meget læste nordiske Fortæl
linger. Sine store Indtægter anvendte han til at samle 
et Bibliothek paa 100,000 Bind, som lian lod staa aabent 
for Publikum, og til med rund Haand at understøtte li
terære Foretagender.

Af Tidens mange Dyrkere af Historien ere disse to 
Mænd de betydeligste. Af andre m aa nævnes Fr. Snee- 
dorf, død ung 1792, Niels Ditlev Riegels (f 1802), 
Statsminister Ove Malling (f 1829), Forfatter til »Store 
og gode Handlinger af danske, norske og Holstenere«, og 
som Lovhistoriker Bornholmeren Peder Kofod Ancher 
(+ 1788).
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Dansk Sprog og Lite rærhistorie.
Trods mange Misgreb, navnlig i Retning af Optagel

sen af tyske Ord, førtes den i forrige Tidsrum begyndte 
Sprogudvikling videre. Soranernes Fortjeneste af den er 
omtalt. Periodens andre Forfattere bidrog yderligere til 
den, og Modersmaalet var den umiddelbare Gjenstand for 
flere Granskeres Virksomhed.

Jakob Baden var Rektor i Helsingør og blev se
nere Professor ved Universitetet, i hvilken Stilling han 
holdt Forelæsninger over det danske Sprog, som han ud
gav, og hvoraf han gjorde et Udtog til Skolebrug, der 
bidrog til Fremme af den hidtil forsømte Undervisning i 
Modersmaalet. f 1804.

Hans Verner Frederik Abrahamson, født i 
Slesvig, opdraget paa Landkadetakademiet, hvor det var 
forbudt at tale Dansk, lagde sig efter at være bleven Offi
cer efter Studiet af dansk Sprog og var som Lærer ved 
Artilleriskolen den første offentlig ansatte Lærer i Dansk. 
Han deltog ivrig i Striden mod Tyskeriet, ledet af sin 
varme Kjærlighed til Fædrelandet. Den samme Følelse 
gjennemtrænger hans flersidige Forfattervirksomhed, som 
derfor, uden egentlig at være haaren af nogen fremragende 
Begavelse, paa mange Maader bar god Frugt, f 1812.

Rahbeks literærhistoriske Fortjenester ere omtalte. 
Hans Medarbejder ved Udgivelsen af Folkeviserne og 
»Bidrag til den danske Digtekunsts Historie« var

Rasmus Nyerup, en fattig Bondesøn fraFyn, Pro
fessor og senere Universitetsbibliothekar. Han har 
selvstændig Fortjeneste ved flere værdifulde Ar

bejder inden for Literaturhistoriens og Historiens Omraade. 
f 1829.



Naturvidenskab.
Tidens Retning og Interesser affødte en vaagnende 

Iver for Naturfagene, der hidtil nærmest havde spillet en 
Rolle som Bifag ved det medicinske Studium. Hertil 
bidrog ogsaa det Opsving, den geniale Forsker Linné 
(i 1778), der havde ikke faa Disciple i Danmark og 
Norge, gav Naturstudiet. Der fremkom derfor mange 
saa vel strængt videnskabelige som mere paa almindelig 
Oplysning beregnede Arbejder. De mest fremragende 
Forfattere vare:

Martin Vahl, født iBergen. Han studerede i fem 
Aar under Linné i Upsala, blev siden ansat ved den ny
anlagte botaniske Have og endelig Professor. Med flere 
arbejdede han paa »Flora Danica«, et Værk, der inde
holder Beskrivelser og Afbildninger af Danmarks vildt 
voxende Planter. fl804.

Zoologerne Hans Strøm, Præst i Norge (f 1797), 
Peder Kristian Abildgaard, Veterinærskolens Grund
lægger (f 1801), og Otto Fabricius (f 1822), Missio
nær i Grønland, hvis Dyreverden han har beskrevet.

Poesien.
Ewald og Wessel fremstod inden for vort Tidsrums 

Grænser. Det var altsaa noget virkelig betydeligt, der 
blev vundet for Udviklingen af den danske Digtekunst; 
men de bleve hverken forstenede eller paaskjannede efter 
Fortjeneste. Thi Tidens Fordringer til en Digter fyl
destgjorde de ikke ret. Hvad den krævede, var »fornuf
tige Tanker, udtrykte i et rent Sprog med gode og nøj
agtige Rim«, og frem for alt, at Digteren skulde arbejde 
i et nyttigt Formaals Tjeneste: for at udbrede Kundska
ber eller forædle Sæderne, og af Forfattere, der svarede 
til det Maal, var der tilstrækkelig mange.
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I den første Del af Tidsrummet udøvede den tyske 
Digter Klopstock, der levede i længere Tid herinde, 
men aldrig lærte Dansk, stor Indflydelse og bragte en ny 
Retning og en ny Smag i Poesien. Hans svulstige rim - 
fri Oder havde mange Efterlignere, af hvilke den sjæl
landske Præst, Gudbrandsdølen Stenersen (f 1776), var 
den heldigste. Klopstock var ogsaa Medlem af det 1759 
stiftede Selskab til de skjønne og nyttige Viden
skabers Forfremmelse, hvis Formaal var at fremhjælpe 
Poesien og Modersmaalet og lede Smagen, hvilket det 
søgte at naa ved at udsætte aarlige Præmier for den 
bedste Behandling af et opgivet Æmne. Dets første 
Prisopgave var en poetisk Udarbejdelse »om Søfartens 
Oprindelse og Virkninger«. Prisen for denne som ogsaa 
for den næste »Om Skabningens Ypperlighed« vandt 
Nordmanden Tallin, der derved blev Tvillingrigets første 
Digter.

Kristian Braunmann Tullin er født i Kristiania, 
studerede Theologi i Kjøbenhavn, men gik paa Grund af 
et svageligt Helbred over i praktiske Stillinger og døde 
1765, kun 37 Aar gammel, som Tolddirektør i sin Fødeby. 
Han efterlignede med Held den engelske naturbeskrivende 
Digtning, og hans ovennævnte Prisdigte samt hans 
Lejlighedsdigte, navnlig »Majdagen«, skrevet til et Bryl
lup, udmærke sig ved en vis Friskhed i Indholdet og 
Klang i Sproget.

Men Selskabet for de skjønne Videnskaber vedblev 
ikke at være det toneangivende, thi Bevægelser i Tiden 
fremkaldte to nye, der snart stillede det ældre i Skygge. 
Disse Selskaber, mellem hvilke der bestod ikke blot en 
æsthetisk, men ogsaa en national Modsætning, vare Det 
norske literære Selskab ogDet danskeLiteratur- 
s elsk ab. Det første dannedes af norske studerende, der 
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mødtes hos en Mad. Juel i Svaniogade og her morede 
sig med at lave Epigrammer og skrive Vers, som bleve 
indførte i en Versprotokol. De sluttede sig 1772 sammen 
til et literært Selskab, hvis æsth etiske Retning, der nær
mest søgte sine Forbilleder i den franske og engelske 
Literatur, stod i Modsætning til den i Poesien raadende 
Klopstockske Aand. Selskabet, hvis mest bekj endte Med
lemmer vare B red al, Nordal Brun, Wessel, Kl avs 
Fasting og Brødrene Frimann, udsatte Prisopgaver 
og udgav senere med et længere Mellemrum to Bind 
»Poetiske Samlinger«, der bleve gunstig modtagne afO 7 o o o
Publikum, hos hvilket Selskabet i det hele stod i Yndest. 
Dei’ kan heller ikke frakjendes det en sund og gavnlig 
Indflydelse i Literaturen paa Grund af dets Betoning af 
det nationale og dets vittige Satire over Unatur og Svulst 
i Poesien.

Literaturselskabet, hvis betydeligste Medlem Abra
hamson var, stiftedes 1775 nærmest med det Maal at for
svare Ewald, Selskabets Æresmedlem, og hans Retning 
mod Nordmændene. Uagtet disse hverken vare ufordra
gelige eller ensidige, udgik der nemlig fra dem heftige 
Angreb paa Klopstockianerne og derigjennem paa Ewald, 
hvis «hastemte Toner« og »Serafsprog« vare Gjenstand 
for deres Spot. Selskabet udgav en Samling Digte over 
Indfødsretten, men fik ikke nogen synderlig Betydning 
og døde snart hen.

Foruden Ewald, Wessel og de ved Omtalen af 
det norske Selskab nævnte Forfattere optraadte der i 
Aarhundredets sidste Aartier en Række Digtere, saa vel 
Nordmænd som danske. De mere bekjendte ere: Nord
mændene S torm Rei n og Z etlitz; Charlotte Biehl, 
Tode, Thaarup, Samsøe, Sander og Olufsen.

Johannes Ewald, en Søn af Vajsenhuspræsten 
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Enevold Ewald, fødtes i Kjøbenhavn den 18de Novem
ber 1743. Tidlig lagde hans ualmindelige Natur sig for 
Dagen, og allerede i Hjemmet ligesom senere, efter at 
han kort for Faderens Død var kommen i Huset hos 
Rektoren ved Latinskolen i Slesvig, udklækkede han de 
æventyrligste og mest fantastiske Planer, paa hvis Iværk

sættelse han ikke veg tilbage fra at gjøre Forsøg. Femten 
Aar gammel blev han Student, og ikke længe efter blev 
han bekjendt med Arense Hulegaard, en Slægtning 
af hans Stiffader, til hvem han strax ved deres første Møde 
fattede en lidenskabelig Kj ærlighed, der fulgte ham hele 
hans Liv.

Han studerede Theologi; men Embedsbanen syntes 
ham en altfor langsom Vej til en Stilling, der mulig
gjorde én Forening med den elskede. Han lyttede der
for villig til en ældre Broders Forslag om at flygte hjem
me fra for at gaa i prøjsisk Krigstjeneste, idet han i sin 
Fantasi udmalede sig, hvorledes han vilde vende tilbage 
efter at have udført store Bedrifter og tilbyde Arense 
sin Haand. Planen blev virkeliggjort; men de gyldne 
Drømme gik ikke i Opfyldelse. Efter mange Æventyr 
og Farer kom han tilbage til Kjøbenhavn sent paa Ef- 
teraaret 1760, begyndte paa ny sit Embedsstudium og 
tog 1762 theologisk Examen, hvorefter han blev Alum
nus paa Valkendorfs Kollegium. Da ramte et Slag ham, 
hvis Følger han aldrig forvandt. Arense blev, tvungen 
af Forældrene, gift med en anden og ikke en Gang lyk
kelig gift. Den Hjertesorg gjorde ham, siger han, »uenig 
med alt det, man kalder timelig Lykke«. Den blev 
»Kilden til hans Fortvivlelse, hans Uordener, til hans 
daalise Kummer«.

Men Sorgen gjorde liam til Digter. I sin nedbøjede 
Stemning skrev han »for Tidsfordriv« den allegoriske 
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Fortælling Lykkens Tempel, som lian indleverede til 
Selskabet for de skjonne Videnskaber, der optog den i 
sine Skrifter. Hans næste Arbejde var en i dramatisk 
Form udarbejdet Besvarelse af Selskabets Prisopgave: 
»En Ode over en af Guds Egenskaber«. Da han imid
lertid fik sit Drama tilbage til Forbedring, besluttede 
han at omarbejde det, til det kunde tilfredsstille alle 
Fordringer; thi Digter vilde han ikke være, »naar han 
ikke kunde være den forste i sit Fædreland«. Men under 
Omarbejdelsen mærkede han, hvor meget han manglede 
Læsning, og han satte sig derfor for i to Aar ikke at 
sætte Pen til Papiret og studerede nu med Iver latinske, 
franske og tyske Digtere, især Corneille og Klopstock.

Efter de to Aar, i hvilke han kun havde brudt sit 
Forsæt én Gang, da han skrev sin skjønne Kantate til 
Frederik den femtes Ligbegængelse, tog han atter fat 
paa sit Drama, som udkom 1769 under Titelen Adam 
og Eva eller den ulykkelige Prøve. Man mærker 
deri Paavirkning af Corneille og Klopstock, en Paavirk- 
ning, som han dog senere mere og mere gjorde sig 
fri for.

Imidlertid havde han gjort Bekjendtskab med Ossian 
og Shakspeare. Denne Omstændighed i Forbindelse med 
en Opfordring fra Klopstock ledte ham til at hente Stof
fet til sit næste Arbejde fra Nordens Sagnhistorie. Det 
blev Kolf Krage (1770), den første danske Tragedie 
over et fædrelandsk Æmne. »I Bolf Krane«, s Der Oeh- 
lenschläger, »aabnede den. nordiske Saga første Gang 
sine Gravhøje for mig«, og heri ligger Stykkets Betyd
ning. Hos Publikum gjorde det kun ringe Lykke, og 
»Selskabet« ansaa det ikke for værdigt til at optages i 
dets Skrifter.

Denne Mangel paa Anerkjendelse, hans gamle Sorg 
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i Forbindelse med næsten uafbradte legemlige Lidelser, 
som hidrørte fra hans i Krigen nedbrudte Helbred, lod 
ham til sine Tider føle sig overvældet af Ulykke og Mod
gang, og han søgte da jævnlig at dulme sin Smerte gjen- OO’O O J O OJ
nem en overdreven Nydelse af stærke Drikke. Han sav
nede dertil næsten ganske Subsistensmidler, thi hans vel- 
staaende Moder understøttede ham kun knapt og uvillig. 
For at leve greb han derfor til den Udvej at skaffe sig 
nogen Indtægt ved at skrive Vers paa Bestilling til Bryl
lupper og Begravelser. Og dog kom der i disse sørge
lige Aar ogsaa større Arbejder fra hans Pen, de satiriske 
Komedier De brutale Klappere og Harlekin Patri
ot. Det første er skrevet i Anledning af Theaterskan- 
dalerne ved Opførelsen af Nordmanden N. K. Bredals 
Syngestykke »Tronfølgen i Sidon« med dets Efterspil 
»Den dramatiske Journal«; det sidste satiriserer over den 
ved Trykkefriheden fremkaldte umodne Reformiver.

Af de uheldige Forhold blev han revet ud, da han 
1773 blev tinget i Kost i Rungsted, hvor han i en skjøn 
Natur og blandt jævne, venlige Mennesker følte sig lidt 
mere forsonet med Livet. Her skrev han Balde rsDod, 
et Sørgespil efter Saxo i rimfri, femføddede Jamber med 
smukke lyriske Partier, Brudstykket Levnet og Me
ninger og flere af sine lyriske Digte, hvoriblandt Rung
steds Lyksaligheder. Men Opholdet i Rungsted 
blev ikke langvarigt. 1775 blev han flyttet til Søbæks
hus ved Helsingør, hvor han under sit omtrent toaarige 
Ophold blev behandlet koldt og haardt.

Endelig skulde han se lidt lysere Dage, idet nogle 
formanende Venner skaffede ham tilbage til Kjøbenhavn 
og sikrede hans Udkomme. Samtidig mødte hans For
fattervirksomhed større og større Anerkj endelse, og »Bal
ders Død« blev opført paa det kongelige Theater. Det 
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gav ham Kraft og Lyst til at samle sine Kræfter til et 
nyt Arbejde, hans betydeligste og sidste, Syngespillet 
Fiskerne (1778) med »Kong Kristian«, Romancen »Li
den Gunver« og de mesterlig sammenslyngede Vexel- 
sange. Stykket, der hviler paa en virkelig Begivenhed, 
opførtes med stort Bifald under Forfatterens Nærværelse 
paa Kongens Fødselsdag 1780. Men han var nu næsten 
bestandig fængslet til Sygelejet og døde den 17de Marts 
1781. Faa Dage i Forvejen havde han dikteret sin 
smukke Svanesang: »Udrust dig, Helt fra Golgatha«. 
Et umaadeligt Følge af alle Stænder ledsagede ham til 
Graven, og Theatret holdt en Sørgehøjtid over ham.

Ewalds Poesi er Udtryk for hans rige, svulmende 
Følelsesliv. Han er derfor Skaberen af den danske Lyrik. 
Fra først af var han paavirket af fremmede, men han 
rystede efterhaanden den fremmede Indflydelse af og 
blev fuldt selvstændig. Hans Sprog er fuldttonende og 
rent. Digtekunsten var for ham et højt Kald, som kræ
ver et Menneskes hele Arbejde og Kraft, ikke en Bisys
sel som for Samtiden. Hans Optræden betegner derfor 
et stort Fremskridt i den danske Digtekunsts Udvikling; 
den banede Vejen for den Æra, som brød frem med det 
19de Aarhundrede.

Johan Herman Wessel fødtes den 6te Oktober 
1742 i Vestby Præstegjæld ved den østlige Side af Kri
stiania Fjord. 1761 kom han til Kjøbenhavn som Stu
dent og lagde sig uden at vælge noget Embedsstudium 
efter forskjellige fremmede Sprog. Sit Underhold tjente 
han ved Sproginformationer og levede ellers i sine Ven
ners Kreds, væsentlig optagen af literære Interesser. Hid
til fuldstændig ukjendt af den større Almenhed drog han 
paa én Gang den offentlige Opmærksomhed hen paa sig 
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ved sit parodiske Sørgespil Kjærlighed uden Strøm
per.

Paa Theatret spilledes paa den Tid især italienske 
Operaer og franske (Voltaires) Tragedier. En Tid lang 
havde man kun Oversættelser. Endelig meldte der sig 
originale Efterligninger, i hvilke hegge Kunstretningers 
mange Skyggesider traadte endnu stærkere frem. En 
saadan Efterligning af den italienske Opera var Bredals 
omtalte Syngestykke »Tronfølgen i Sidon«. Aaret efter 
dette, 1772, holdt en Omplantning af den franske Tra
gedie sit Indtog med J. N. Bruns Sørgespil Zarine, 
der gjorde megen Lykke. Men sex Uger efter »Zarines« 
Opførelse var Wessels »Kjærlighed uden Strømper« fær
dig. Det er en Parodi paa begge Digtarter, men rammer 
især den franske Tragedie. Parodien har dennes staaende 
Tilbehør af Personer, Helten, Heltinden, Rivalen og de
res fortrolige, den uundgaaelige Strid mellem Kjærlighed 
og Dyd, den pedantiske Overholdelse af de dramatiske 
Enheder og Alexandrinerne. Men den anvender det 
store tragiske Apparat paa et hverdagsagtigt og trivielt 
Stof og det med en saa fiu Gjennemførelse i Anlæg og 
Enkeltheder, med et saadant Vid og Lune, at Virkningen 
er slaaende. Publikum forstod ikke Stykket, men tog 
det umiddelbart som et Vittighedsværk. Dog — lidt 
efter lidt fik det Øjnene op, og da var den usande Kunst
form uoprettelig ramt, og Unatur, Svulst og falsk Pathos 
fordrevne fra Scenen.

Trods den Popularitet, Wessel havde vundet ved sit 
Stykke, vedblev hans ydre Stilling at være kummerlig. 
En langvarig Sygdom og et ulykkeligt Ægteskab forvær
rede den yderligere, og han blev mere og mere tilbøjelig 
til at give efter for sit Hang til Uvirksomhed og til paa 
Vinstuer at søge Glemsel for siue Smerter og sit Mis
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mod. Megen Tid tilbragte han i det norske Selskab, 
fra hvilket hans vittige Tmpromptuer kom ud blandt Folk 
og gik fra Mund til Mund. I sine sidste Aar udgav han 
i nogen Tid et Ugeblad Votre serviteur, Otiosis, 
som blev modtaget med Velvilje, men for hvilket han 
selv snart tabte Interessen. Fra det stammer den største 
Del af hans komiske Fortællinger (»Smeden og Ba
geren«, »Hundemordet« o. s. v.).

»Kjærlighed uden Strømper«, de nævnte Fortællin
ger, to smukke alvorlige Digte Ode til Nøjsomhed 
og Ode til Søvnen, to mindre heldige Lystspil, Lyk
ken bedre end Forstanden og Anno 7603, ud- 
gjøre i det væsentligste hans Forfatterskab, som uden at 
være stort i Omfang fik en blivende Indflydelse paa 
Smagen og Sproget og sikrer ham en høj Plads blandt 
vore Digtere. Han døde den 29de December 1785.

Klavs Fasting levede efter at være vendt tilbage 
fra Kjøbenhavn i fortrykte Kaar i Bergen, hvor han ud
gav Provincialblade. Han var en smagfuld Prosaist 
og en Mester i Satiren og Epigrammet, f 1791.

Klavs Frimann vandt en af Selskabet for de skjønne 
Videnskaber udsat Pris for sit beskrivende Digt »Hor- 
nelen«. Hans Sange for den norske Almue udmærke 
sig ved Friskhed og Djærvhed, f som Præst 1829.

Peder Harboe Frimann vakte ved Romancen 
»Axel Tordsøn og skjøn Valborg« og de beskrivende 
Digte »St. Sunnivas Kloster« og »Hornelen« store For
ventninger, men ophørte tidlig at digte. Han beklædte 
forskjellige Stillinger i dansk diplomatisk Tjeneste og 
døde 1839.

Edvard Storm fødtes i Vaage i Gudbrandsdalen 
1749. En Tid var han Bestyrer af Efterlægtselskabets 
Skole og blev kort før sin Død 1794 Theaterdirekter, 
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Han stod uden for det norske Selskab og var en varm 
Beundrer af Ewald, over hvem han Skrev et smukt Min
dedigt. Af hans ikke ubetydelige Forfatterskab have 
hans Folkedigte i gudbrandsdalsk Dialekt og hans Ro
mancer »Hr. Zinklar« og »Thorvald Vidførle« bevaret 
deres Ry.

Jonas Rein, »den sande Sorgs ulignelige Sanger«, 
vandt Navn som Elegiker. Han var Medlem af Rigsfor
samlingen paa Ejdsvold og døde som Præst i Bergen 
1821.

Jens Zetlitz, »Glædens muntre Sanger«, var en 
heldig Visedigter (»At Slyngler hæves til Ærens Top«), 
f som Præst i Telemarken 1821.

Charlotte Dorothea Biehl forfattede rørende, i 
sin Tid meget yndede Skuespil i fransk Stil. Blivende 
Værd har hendes Oversættelse af Don Quixote, f 
1788.

Johan Klemens Tode, af tysk Herkomst, var 
Læge i Kjøbenhavn og døde 1806 som medicinsk Pro
fessor. Han er Forfatter til en Roman, flere Komedier 
(»Søofficererne«) og talrige Viser.

Thomas Thaarup var Lærer ved Søkadetakade- 
miet og en kort Tid Theaterdirekter. Gjennem hans 
Syngespil Høstgildet, Peters Bryllup og Hjem
komsten med deres smukke Sange (»Nys fyldte skjon 
Sired det attende Aar«) kommer Tidens varme Følelse 
for Bondens og Negerens Frihed paa en smuk Maade 
til Udtryk, f 1821.

Ole Johan Samsøe (1759—96) virkede som Lærer 
i Kjøbenhavn. Han skrev flere nordiske Fortællinger og 
det historiske Sørgespil Dyveke, der vakte stor og for
tjent Begejstring.

Holsteneren Kristian Levin Sander skrev et 



65

Sørgespil Niels Ebbesen, der gjorde Lykke paa Grund 
af det nationale Æmnø, skjønt det ikke bar synderlig 
større Værd end hans andre talentløse Arbejder, f 1819.

Oluf Kristian Olufsen, statsøkonomisk Profes
sor, tillægges almindelig Forfatterskabet til den vellyk
kede Komedie Gulddaasen. f 1827.

Pram, Rahbek, P. A. Heiberg og M. K. Brun 
ere omtalte oven for. —

Overgangen til det 19de Aarhundrede danner en 
Forfatter, i hvem Oplysningstidens Digtning naaede sit 
Højdepunkt og sin Afslutning. Denne Forfatter er

Jens Baggesen, født den 15de Februar 1764. 
Som Søn af en fattig Kornskriver ved et Magasin i den 
lille Fæstning Korsør henlevede han sin Barndom i 
knappe Kaar, men blev dog 1782 Student fra Slagelse. 
I Kjøbenhavn vakte han snart Opmærksomhed ved sine 
Digte. En Samling Komiske Fortællinger fra 1785 
(»Poesiens Oprindelse«, »Katten«, »Jeppe«) forøgede 
y deiligere den Yndest, han havde vundet, og Pram førte 
ham ind i flere højfornemme Kredse. I disse færdedes 
han de følgende Aar snart i Kjøbenhavn, snart paa fynske 
og holstenske Godser og befæstede imidlertid sit Digterry O O O J
ved Rimbreve, elegiske (»Da jeg var lille«) og sati
riske Digte, en Oversættelse af Niels Klim og 
Operatexten Holger danske. Men hans Helbred var 
svagt. Hans Velyndere, navnlig Hertugen af Avgusten- 
borg, skaffede ham derfor Midler til en Udenlandsrejse, 
og i 1789—90 besøgte han Tyskland, Svejts og Frank
rig. Paa Rejsen kom han i Berøring med mange bety
delige literære Personligheder, og fra den hjemførte han 
en svejtsisk Dame som Hustru. Efter Hjemkomsten ud
gav han Ungdomsarbejder, indeholdende ældre og 
nyere Digte (blandt de sidste: »Forfatterens Liv og Lev
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net af hans Fætter«, »Ja og Nej«, »Kalundborgs Krø
nike« o. a.) og den livlige og aandrige Rejsebeskrivelse 
Labyrinthen, hans Hovedværk i Prosa.

Et Par Aar efter nødsagede hans Hustrus Sygelighed 
ham til en ny Rejse, paa hvilken han optraadte som 
tysk Digter og ivrig studerede den tyske Filosofi. Hjem
vendt blev han Viceprovst paa Regensen, men rejste 
igjen 1797 med sin syge Hustru. Hun naaede kun til 
Kiel, hvor hun døde. Baggesen bragte derefter sine 
Børn til Svejts, vendte hjem, blev Theaterdirektor, hen
tede sin anden Hustru fra Paris og fæstede paa ny Bo i 
Kjøbenhavn. Men heller ikke dette Ophold blev af lang 
Varighed, thi allerede 1800 bragte hans Hustrus Util
fredshed med Opholdet i det kolde Norden ham til at 
søge Afsked fra sine Embeder, og for fjerde Gang forlod 
han sit Fædreland.

I ti Aar var han nu bosat i Paris. I den Tid 
gjorde han to Besøg i Kjøbenhavn, af hvilke det sidste 
er literært mærkeligt, idet det blandt andet affødte 
Skjemtsomme Rimbreve (»Noureddin til Aladdin«) 
og Gj engangeren og han selv eller Baggesen over 
Baggesen, hvori han gaar angrebsvis til Værks mod 
den ældre Digterskole. Men Opholdet i Paris var ikke 
lykkeligt, Næringssorger trykkede ham; han søgte paa ny 
hjem og blev 1811 Professor i dansk Sprog og Literatur 
i Kiel. Denne Stilling opgav han imidlertid snart, og 
1813 flyttede han til Kjøbenhavn.

Her begyndte han i »Sprogets, Smagens og Kun
stens Navn« den kritiske Vurdering af Oehlenschlägers 
Digtervirksomhed, der førte til den saakaldte Baggesen- 
Oehlenshlägerske Fejde. I denne lagde han vel sin 
sjældne Lethed i at tumle med Sproget, sit Lune og sit 
Vid for Dagen, men han gik ved Siden af til Værks 
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med saa megen Bitterhed og Ensidighed, at han, uagtet 
hans Opposition langt fra savnede al indre Berettigelse, 
vendte hele det store, for Oehlenschläger begejstrede Pu
blikum imod sig. Og medens han selv stod næsten ene 
i Striden, optraadte en Række Forfattere til Oehlenschlä
gers Forsvar, der, idet de ganske glemte Baggesens For
tjenester af den danske Literatur, gik saa vidt i deres 
Angreb paa ham, at de endog vilde fråkjende ham Dig
ternavnet. Opholdet hjemme blev derfor ganske natur
lig utaaleligt for ham, og 1820 forlod han sit Fødeland 
for stedse.

I alle de Aar, Striden varede, havde Baggesen 
uden for de kritiske og polemiske Indlæg kun skrevet 
lidet: enkelte lyriske Digte og Brudstykket Thora fra 
Havsgaard, og medens han i sine sidste Aar syg og 
hjemløs flakkede om fra Badested til Badested, forstum
mede hans Musa næsten ganske, og naar han skrev, var 
det paa Tysk (»Adam und Eva«) eller Fransk. 1826 
mærkede han, at hans Endeligt nærmede sig. Han ilede 
for at dø i det Hjem, han dog altid havde elsket; men 
han naaede kun Hamborg, hvor han udaandede den 3die 
Oktober 1826. Han ligger begravet i Kiel ved sin første 
Hustrus Side.

Baggesen er i mange Henseender en mærkelig Skik
kelse. Det er han ved sin gjærende, urolige Karakter, 
der rummede de forskj elligste, hinanden modsigende Træk, 
ved sin ualmindelig mangesidige, men noget overfladiske 
Begavelse, og det er han ved sit ustadige, omflakkende 
Liv, i hvilket han ret prøvede Lykkens Omvexlinger, 
baade den overdrevne Forgudelse og den lige saa over
drevne Miskjendelse. I Literaturen indtager han en ene- 
staaende Plads. Han staar mellem to i deres Opfattelse 
af Livet og Poesien grnndforskj ellige Tider, af hvilke 
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han ikke helt tilhører nogen: han er ude over Oplys
ningstidens Standpunkt og har dog ikke fuldt indoptaget 
den nye Tids Ideer. Derfor gjennemløher han saa mange 
Udviklingstrin og skifter saa ofte Standpunkt uden at 
komme til Ro paa noget, og derfor naar han ikke til at 
frembringe noget virkelig stort og banebrydende Arbejde. 
Men hvad der ikke kan frakjendes »Gratiernes Digter«, 
er et spillende Lune, et rigt Vid, en smagfuld Form og 
et hidtil ukjendt Herredømme over Sproget. Disse hans 
Fortrin lægge sig især for Dagen i hans komiske Fortæl
linger og Rimbreve, hvilke med adskillige af hans lyriske 
Digte ville sikre hans Navn mod Forglemmelse.

Det nittende Aarhundrede.

Ewald havde grundlagt en lyrisk og dramatisk Digt
ning, Wessel havde med sit parodiske Drama givet den 
psevdoklassiske franske Smag Dødsstødet; men deres 
Samtid forstod dem ikke. Thi uagtet den Bevægelse, 
der paa forskjellige Omraader var tilstede i Slutningen 
af det 18de Aarhundrede, uagtet det meget respektable i 
Tidens Bestræbelser var dens Livsopfattelse dog prosaisk og 
uden frugtbare Idealer, væsentlig optaget som den under 
den stedse stigende Velstand var af Syslen med materi
elle Opgaver. Folket trængte til en Vækkelse. En saa- 
dan kom i national Henseende, da Kanonerne i Konge
dybet skød det nye Aarhundrede ind og vakte den halvt 
slumrende Nationalfølelse, og i aandelig Henseende, da 
Henrik Steffens, »Lynildsmanden«, traadte op som en 
Apostel for det kraftige aandelige Liv, der rørte sig i 
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Tyskland, hvor Goethe og Schiller i en Aarrække havde 
udsendt deres epokegjørende Digterværker, og hvor paa 
Overgangen til det nye Aarhundrede den Schellingske 
Naturfilosofi og den romantiske Digterskole vare frem- 
staaede. Hans Optræden virkede med til at fremkalde 
det frodige Liv, der snart skulde røre sig paa alle Aands
livets Omraader, men først kom til Gjennembrud i Poe
sien hos »Mesterskjalden« Adam Gottlob Oehlenschläger.

A. G. Oehlenschläger fødtes den 14de November 
1779 paa Vesterbro ved Kjøbenhavn. Faderen var Or
ganist ved Frederiksberg Kirke, men blev Aaret efter 
tillige Slotsforvalterfuldmægtig og fik som saadan Bolig 
paa Slottet, hvor den sunde og kraftige, med en levende 
Indbildningskraft begavede, men ikke særlig tidlig udvik
lede Dreng modtog sine første Indtryk. Saasnart han 
nogenlunde havde lært at læse, fordybede han sig i Ro
binson, 1001 Nat, Holberg, Ewalds Balder og Rolf Krage. 
For øvrigt modtog han al sin Undervisning i Byens Dag- 
neskole, indtil Nordmanden Edvard Storm skaffede ham 
en Friplads i Efterslægtselskabets Realskole, hvor han 
gik til sin Konfirmation. Efter denne skulde han i Han
delslære, hvad der dog blev opgivet i det sidste Øjeblik, 
og det blev bestemt, at han skulde studere. I et Aars 
Tid læste han nu Latin og Græsk under privat Vejled
ning. Men da det ingen rigtig Fremgang havde, og da 
han var varmt delte Tidens almindelige Lidenskab 
for Theatret, opgav han Klassikerne for at komme til 
Scenen. Han naaede sit Ønske, men mærkede snart, at 
det ikke var haus Kald at blive Skuespiller, og efter et 
Par Aars Forløb gjenoptog han med Brødrene Ørsteds 
Hjælp de afbrudte Studier og blev 1800 privat indskre
ven som Student. Samme Aar vandt han et Accessit 
for Besvarelsen af Universitetets æsthetiske Prisopgave.
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Til sit Studium havde han valgt det juridiske; men han 
kom aldrig- ret langt i det, thi Goethe og Schiller optog 
ham mere end Juraen, og trods alle gode Forsætter ved
blev han at skrive Digte, hvad han tidlig var begyndt 
med. Hans Digte bleve trykte i forskjellige Tidsskrifter 
og vakte saa megen Opmærksomhed, at Baggesen, da 
han i Efteraaret 1800 forlod Danmark, ved en Afskeds
fest testamenterede ham »sin danske Lyra«. Saa kom 
Slaget i Kongedybet. Det fremkaldte fra Oehlenschläger, 
der som de andre Studenter havde staaet under Vaaben, 
den dramatiske Situation Anden April 1801. I den 
som i hans Digte give hans store slumrende Evner sig 
mange Vidnesbyrd, uden at han dog endnu har fuld Raa- 
dighed over dem.

Da ■ vendte Nordmanden Henrik Steffens (født i 
Stavanger 1773, f som Professor i Berlin 1845) 1802 
tilbage fra en fleraarig Udenlandsrejse, paa hvilken han 
var bleven en begejstret Tilhænger af Naturfilosofien og 
Romantikken. Kort efter Hjemkomsten traf han Oehlen- 
schläger, der snart i hej Grad fængsledes af hans aand- 
fulde Samtaler. Efter en saadan, der havde varet fra 
Kl. 11 den ene Dags Formiddag til Kl. 3 den næste 
Morgen, gik Oehlenschläger hjem og skrev det ægte ro
mantiske Digt Guldhornene. Dermed var Gjennem- 
bruddet sket hos ham, og Omslaget befæstedes yderligere 
ved de Forelæsninger, Steffens samme Efteraar begyndte, 
og i hvilke han med en ildfuld Veltalenhed forkyndte 
det nye Syn paa Naturen, Poesien, Religion og Historie, 
der saa mægtig greb Mynster, Grundtvig og andre af de 
begavede unge, der skulde skabe den nye Tid her 
hjemme, men samtidig i saa høj Grad forargede den 
gamle Tids Mænd.

Frugten af Oehlenschlägers Omvendelse til Roman
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tikken skulde snart vise sig. Han brændte en Fortælling 
og en Samling Digte, om hvis Udgivelse han allerede 
havde truffet Aftale med en Boghandler, og skrev i utro
lig kort Tid en ny, Digte 1803. Efter »Guldhornene« 
og en Række lyriske Digte og Romancer (»Ha.kon Jarls 
Død«, »Løveridderen«, »Ellehøjen«), som hans nyvakte 
Begejstring for Naturen og Nordens Oldtid og Middel
alder havde indgivet ham, fører han her i Hovedstykket 
St. Hansaften-Spil i et Sprog, der var i Besiddelse 
af »en aldrig før kjendt Ynde og digterisk Fylde«, det 
brogede Folkeliv paa Dyrehavsbakken romantisk forklaret 
frem for Læseren i en Række afvexlende Billeder med 
smukke Naturmalerier og indflettede polemiske Sidehug 
til Samtiden.

Poetiske Skrifter 1805 i to Bind vare det næste, 
modnere og rigere Udslag af hans til Live vakte digte
riske Skaberevne. De indeholdt Syngestykket »Frejas 
Alter«, Romancer og Elegier (»Uffe hin spage«, »Knud 
den store«, Digtene over Wiedewelt og Vahl), »Lange
landsrejsen«, »Jesu Kristi gjentagne Liv i den aarlige 
Natur«, Vaulundurs Saga, en romantisk Omdigtning 
af Vølund-Sagnet, og endelig Aladdin, et dramatisk 
Digt paa Grundlag af et Æventyr fra 1001 Nat med de 
to Modsætninger, Aladdin, Umiddelbarhedens, Geniets, 
den nye Tids, og Noureddin, Reflexionens og det 18de 
Aarhundredes Repræsentant.

Samme Aar drog han med Rejsestipendium til Ud
landet. Rejsens nærmeste Maal var at gjæste Steffens, 
der var bleven Professor ved Universitetet i Halle. Un
der Opholdet hos ham skrev han over et Stof, som han 
hentede fra Hakon Jarls Saga, i sex Uger sit første 
Sørgespil Hakon Jarl, der i Olafs og Hakons Personer 
skildrer deø sejrende Kristendoms Kamp med Heden
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skabet i Norden. Fra Halle besøgte han Berlin, Wei
mar, hvor han i et Fjerdingaar daglig omgikkes Goethe, 
Jena og Dresden. I disse Byer kom han i Berøring 
med flere af Tysklands ledende literære Personligheder 
som Schleiermacher, Fichte, Humboldt, Filologen Wolff 
o. a. Efter at have fuldendt Baldur hin gode, en Be
handling af Baldersmythen i græsk Tragedieform, drog han 
mod Slutningen af Aaret 1806 til Paris. Sørgespillene 
Palnatoke og Axel og Valborg bleve til under hans 
Ophold her. Tillige arbejdede han paa en tysk Over
sættelse af sine tidligere Arbejder, hvad der ikke voldte 
ham faa Vanskeligheder. — I Hjemmet vare imidlertid 
1807 »Hakon Jarl«, »Baldur hin gode« og det episke 
Digt »Thors Rejse til Jothunhejm« udkomne under Ti
telen Nordiske Digte.

Fra Paris tog Oehlenschliiger efter et Besøg hos 
Baronesse Stael-Holstein i Svejts til Rom, hvor han 
levede i stadig Omgang med sin store samtidige Thor
valdsen, og hvor han paa Tysk skrev sin Kunstnertra
gedie Correggio, som han siden oversatte paa Dansk. 
Men han længtes efter Hjemmet, og i Slutningen af 1809 
vendte han tilbage til sit Fødeland, hvor Konge og Folk 
kappedes om at hylde den hjemvendende, allerede navn
kundige Digter. Næste Aar ægtede han sin mangeaarige 
forlovede Kristiane Heger, en Søster fil Kamma 
Rahbek, og samme Aar blev han Professor i Æsthetik 
ved Universitetet.

1 faa Aar havde Oehlenschläger hævet sig til en 
Digter af første Rang; men i den raske Udvikling, der 
var begyndt med »Digte« 1803 og havde naaet Højde
punktet i de fra Rejsen hjemsendte Arbejder, indtraadte 
der nu en Standsning. Yderligere Fremskridt betinge- 
des fra Digterens Side af et alvorligt Arbejde med nye 
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Maal og større Opgaver og af gunstige Forhold i Hjem
met; men' han var tilbøjelig til at overvurdere det inden 
fra givne og undervurdere den frie Selvvirksomheds Be
tydning, og heller ikke vare Forholdene her hjemme i 
Trængselsaarene efter 1807 saadanne, at de kunde virke 
tilskyndende, end sige begejstrende paa en Natur som 
hans. I de følgende Aar frembragte han derfor vel en
kelte Arbejder, der stod paa Højde med hans bedste — 
som den i Indhold og Form lige fuldendte Romance
cyklus Helge med Tragedien Yrsa (1814) — eller i 
hvert Fald naaede nær op til dem som flere af Roman
cerne og det østerlandske Æventyr Aly og Gulhyndy 
i »Digtninger« 1811, Digtet Frederiksberg, Tragedien 
Hagbarth og Signe o. a. Men ved Siden skrev han 
adskillige andre af et meget betinget Værd, især Lyst
og Syngespil, f. Ex. Faruk, Kanarifuglen, Ludlams 
Hule (Weyse), Røverborgen (Kuhlau), og Tragedien 
Hugo von Rheinberg. Det kunde derfor ikke være 
andet end, at han maatte møde Modsigelse og Kritik. 
Det mødte han først fra Grundtvig, men senere og navn
lig fra Baggesen, som efter at være vendt tilbage til Kjø- 
benhavn 1813 begyndte de Angreb paa den store Digter, 
der gav Anledning til den bekjendte literære Fejde, som 
for øvrigt havde haft et Slags Forspil i de Rimbreve, 
der 1806—7 vare udvexlede mellem de to Digtere. I 
denne Strid, der i høj Grad beskæftigede den væsentlig 
af æsthetiske Interesser optagne Tid, deltog Oehlenschla- 
ger saa godt som ikke personlig, men den førtes fra hans 
Side af hans mange varme Beundrere blandt den yngre 
Slægt (Tylvten).

Under Fejden havde Oehlenschläger i Aarene 1816 
—17 foretaget en ny Rejse, der gik over Tyskland til 
Paris, hvor han skrev Hroars Saga og Fostbrødrene, 
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Hans stærke Længsel efter Hjemmet gjorde imidlertid, 
at den blev temmelig kortvarig. 1818 udgav han den 
dramatiske Idyl Den lille Hyrdedreng, der hilstes 
med Anerkj endelse af Baggesen, 1819 det episke Digt 
Nordens Guder, en Fortsættelse af »Thors Rejse«, 
1820 Erik og Abel, 1824—25 den store Roman Øen 
i Sydhavet og 1827 Tragedien Væringerne i Mikla- 
gard. Denne sidste blev af Heiberg, der allerede af 
Baggesen var nævnt som den, der skulde damme Dig
terne imellem, gjort til Gjenstand for en længere Anmel
delse i »Kjøbenhavns flyvende Post«, som førte til, at han 
tog hele Oehlenschlägers Digtervirksomhed op til Vur
dering. Med en oprigtig Hylding af hans Geni bestem
mer han dette som størst i den Digtart, der staar paa 
Grænsen mellem det lyriske og episke, Romancen, og i 
det umiddelbare Drama, medens det ikke fuldt slaar til 
paa Omraader, hvor der stilles strængere Fordringer til 
den dramatiske Form. Ogsaa mod Oehlensehlägers føl
gende Arbejder, Heltedigtet Rolf Krake, Tragedierne 
Karl den store og Langbarderne, gjorde Heiberg 
kritiske Indvendinger — stadig dog med stærk Betoning 
af deres mange og store Fortrin. Ved disse Anmeldelser 
fik den gamle Fejde en Slags kortvarig Fornyelse, idet 
P. Hjort o. fl. traadte op som Digterens Forsvarere.

Saaledes maatte Oehlenschläger i en Aarrække efter 
Hjemkomsten fra sin store Rejse prøve adskillig Modgang 
i sit Digterliv. Anderledes blev det i hans sidste tyve 
Aar. De fortælle om en uafbrudt Række Hyldinger, 
som tog deres Begyndelse, da han en Junidag 1829 ved 
Magisterpromotionen i Lunds Domkirke lavrbærkransedes 
af den svenske Digter Esajas Tegnér, efter at han i 
et smukt Digt havde hilset ham som »den nordiska sån- 
garekungen«, og som fortsattes hjemme og paa hans Rej- 
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«er ude, frem for alt paa en Rejse i Sverrig 1847. Og 
bans Frembringelsesevne syntes at være uudtømmelig. 
Aar for Aar kom der nye Arbejder fra hans Haand: 
Tordenskjold, Dronning Margareta, Sokrates 
(1835), Olaf den hellige, Knud den store (1839). 
Ja, det var saa langt fra, at hans Kraft og Friskhed tog 
af, at adskillige af Arbejderne fra hans sidste Aar, Ør- 
varods Saga, Tragedierne Dina, Amleth, Kjartan 
og Gudrun, Heltespillet Landet fundet og forsvun
det, Romancecyklen Regnar Lodbrog, ere skrevne med 
en Begejstring og ungdommelig Glød, der minder om 
hans bedste Tid.

Den 14de November 1849 fyldte han sit 70de Aar. 
Paa den Dag hædredes han med et Festmaaltid, ved 
hvilket en talrig Kreds af Landets første Mænd bragte 
ham deres Hyldest, og Grundtvig overrakte ham en Lavr- 
bærkrans i de danske Kvinders Navn. Da syntes han 
endnu at være lige ungdomskraftig paa Sjæl og Legeme; 
men allerede den 20de Januar 1850 døde ban efter et 
kort Sygeleje og stedtes til Hvile paa Frederiksberg Kir- 
kegaard.

Oehlenschlägers Optræden betegner et Vendepunkt i 
den danske Digtekunsts Historie. Den er træffende sam
menlignet med et Vaarbrud; thi idet hans Digtning 
vendte sig til Nordens Oldtid og Middelalder og drog de 
der gjemte, hidtil ukjendte Skatte frem for Lyset, virkede 
den foryngende paa Folket og vakte den overraskende 
Rigdom paa Digtere, som trods de i ydre Henseende tunge 
Tider fremstod i de første Aartier af dette Aarhundrede. 
Hans Styrke er den ungdomsfriske og skabende'Fantasi, 
den varme og begejstrede Følelse; derfra har hans Digt
ning sin svulmende Fylde og stemningsrige Pathos. Han er 
en umiddelbar Digter, der giver sig ganske hen i sine
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Stemninger ; derfor lykkes de store, usammensatte Karak
terer ham bedst. Han mangler derimod Reflexion og 
Kritik; derfor kommer han ofte til kort, hvor han skal 
udvikle Skarpsind eller »udfolde Menn eskehj ærtet i dets 
Dybder«. Han er »nordisk« Digter; men hans Kjend- 
skab til Nordens Oldtid kunde ikke være saa grundigt 
eller korrekt som det, der er Frugten af senere Tiders 
Granskning. Fra først af var han paavirket af den tyske 
Romantik; men det uklare, drømmende og taagede i den 
virkede frastødende paa hans sunde Natur, saa at han 
snart vendte sig fra den.

Oehlenschlägers Digtning er det frugtbare Udgangs
punkt for alle de Forfattere, der optræde i Aarhundre- 
dets første Halvdel. Trods alle indbyrdes Forskj elligheder 
have de derfor i det principielle den samme Opfattelse af 
Digtekunstens Væsen. Alligevel gjør der sig en vis Mod
sætning gjældende mellem dem, hvorfor man plejer at 
henføre dem til to Grupper: den i snævrere Forstand 
Oehlenschlägerske og den Heibergske, mellem hvilke 
igjen nogle med begge beslægtede Forfattere staa som 
Overgangsled. Forskjellen mellem de to Retninger er en 
lignende som den, der i forrige Aarhundrede traadte 
frem mellem Ewald og Wessel og ved Begyndelsen af 
dette mellem Oehlenschläger og Baggesen, og den lægger 
sig for Dagen gjennem en forskjellig Opfattelse af For
holdet mellem Indhold og Form i Digterværket. For
fatterne af den Oehlenschlägerske Gruppe ere umiddel
bare Digtere, Indholdet er for dem det første, den po
etiske Form det mere underordnede. Omvendt ere de, 
der høre til den Heibergske Skole, reflekterende Digtere, 
der ikke give sig Inspirationen i Vold, men benytte de 
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kunstneriske Midler med en fint uddannet Skjønhedssans 
og et sikkert beregnet Herredømme over deres Virknin
ger. De lægge derfor Hovedvægten paa Formen og 
kræve dens omhyggelige, med Indholdet harmoniske 
Behandling.

Adolf Vilhelm Schack v. Staffeldt (født paa 
Rygen 1769) var Søn af tyskfødte Forældre, der begge 
døde tidlig. Ni Aar gammel kom han paa Landkadet- 
akademiet, som han forlod 1786 som Fændrik. Paa et 
Par Udenlandsrejser blev han stærkt paavirket af den 
tyske Romantik og Filosofi, og i flere tyske og danske 
Digte optraadte han som Romantiker før Oehlenschläger, 
men uden at vække Opmærksomhed. Heller ikke med Digte 
1803 og Nye Digte 1808, hvori mange smukke lyriske 
Digte og Romancer (»Troubadouren«, »Kong Frode og 
Gubben«, »Indvielsen«, »Roserne«), formaaede han at 
trænge igjennem, og først en langt senere Tid har for- 
staaet at skjønne paa hans Digterværd. Efter et mere 
og mere tiltagende Tungsind og store legemlige Lidelser 
døde han 1826 som Amtmand over Gottorp Amt. I sine 
senere Aar skrev han kun lidet og udelukkende paa 
Tysk.

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig er født 
i Udby i Sydsjælland den 8de September 1783. Da han 
var ni Aar gammel, kom han i Huset hos en Præst i 
Jylland og derfra til Aarhus Latinskole, hvorfra han 
blev Student 1800. Slaget paa Reden og Steffens Fore
læsninger — de eneste, han nogen Sinde hørte til Ende 
— faldt i hans Studenteraar, efter hvilke han som theo- 
logisk Kandidat gik til Langeland som Huslærer. Under 
sit treaarige Ophold her gjennemgik han en levende 
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aandelig Udvikling gjennem Paavirkning fra Oehlenschlä- 
gers poetiske Skrifter, Shakspeare og den nyere tyske 
Digtning og Filosofi. Ogsaa fortsatte lian lier sine i 
Kjøbenhavn begyndte oldnordiske Studier. 1808 vendte 
han tilbage til Hovedstaden, hvor han fik Fribolig paa 
Valkendorfs Kollegium. Samme Aar udgav han Nor
dens Mythologi, en Udsigt over Eddalæren, præget 
af hans ejendommelige Opfattelse af den gamle Tro og 
Gudelære. En anden Frugt af hans Studier i Kilde
skrifterne vare hans Optrin af Kæmpelivets Under
gang i Nord (1809, 1811 Optrin af Norners og 
Asers Kamp), et episk-dramatisk Digterværk, der vel i 
kunstnerisk Afrunding ikke taaler Sammenligning med 
Oehlenschlägers nordiske Digte, men paa den anden Side 
staar over disse i korrekt og karakteristisk Opfattelse af 
det nordiske Oldtidsliv.

Hidtil havde Grundtvig ikke tænkt paa præstelig 
Virksomhed. Men da hans gamle Fader behøvede en 
Medhjælper, og det var hans Ønske, at Sønnen skulde 
overtage denne Stilling, holdt han 1810 sin Dimisprædi
ken: »Hvi er Herrens Ord forsvundet af hans Hus«. 
Den var et kraftigt Indlæg mod Tidens religiøse Lige
gyldighed og Vantro og vakte en sand Storm hos Kjø
benhavns rationalistiske Gejstlighed, af hvilken nogle 
indgav en Klage til Kancelliet, der havde til Følge, at 
Grundtvig fik en Irettesættelse af Konsistorium, hvilket 
dog ikke forhindrede, at han blev ordineret og tiltraadte 
sit Kapellani. Under disse Begivenheder havde han 
imidlertid gjennemgaaet en sjælelig Krise, under hvilken 
Troslivet kom til Gjennembrud hos ham. Tidligere havde 
ganske vist en kristelig Livsanskuelse modnet sig hos 
ham samtidig med en nordisk, men først efter Gjennom
bruddet følte han sig ret hjærtelig greben af Kristendom- 
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men, saa at han saa det som sit Kald at optræde som 
Reformator over for Tidens Vantro.

Ude hos Faderen virkede han i to Aar (Verdens
krønike 1812), indtil han efter dennes Død 1813 vendte 
tilbage til Kjøbenhavn, hvor han i en Række Aar levede 
ensomt i Omgang med Bøgerne og nogle faa Venner. I 
Begyndelsen prædikede han af og til for en stadig 
voxende Tilhørerskare; men efterhaanden nægtede alle 
Stadens Præster ham deres Prædikestole, og han beslut
tede da »at lade Præsten tie og den boglærde tale«. I 
de Aarudgav han Roskilde-Rim, Kvædlinger, Ud
sigt over Verdenskrøniken fornemmelig i det 
Lutherske Tidsrum, Tidsskriftet Dannevirke, sin 
Oversættelse eller rettere Omskrivning af Saxo, Snorre 
og det gamle angelsachsiske Digt Bjovulfs Drapa, 
hvilke sidste Arbejder, hans Hovedværk i disse Aar, ud
kom 1818—22; desuden tog han af og til Del i Tidens 
literære Fejder. Trods disse mange Forsøg var det dog 
ikke lykkedes ham ret at faa Læ'severdenen i Tale. Han 
blev af de fleste anset for en Fanatiker og Sværmer. 
Men under den almindelige Misstemning mod ham, be
varede Frederik den 6te sin Velvilje for ham. Han 
havde givet ham en aarlig Understøttelse af Finanserne 
til hans literære Arbejder, og 1821 kaldte han ham til 
Sognepræst i Præstø og Aaret efter tilbage til Kjøben
havn som Kapellan ved Vor Frelsers Kirke.

Medens han var i denne Stilling, udkom 1825 Pro- 
lessor Clausens Katholicismens og Protestantis
mens Kirkeforfatning, Lære og Ritus, mod hvil
ket Skrift Grundtvig fra et kirkeligt Stade udslyngede sit 
Kirkens Gjenmæle, hvorfor Clausen paaførte ham en 
Injurieproces. Da Sagen efter Grundtvigs Paastand ikke 
blev afvist, nedlagde han sit Embede som Præst i Stats- 
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kirken. I Processen blev han demt til en Bøde og livs
varig Censur, som dog blev hævet 1838. »Kirkens Gjen
mæle« gav Anledning til en Strid, som blev af største 
Betydning for vort kirkelige Liv. Men Skriftet er og. 
saa mærkeligt, fordi Grundtvig her første Gang beraaber 
sig paa Trosbekj endelsen ved Daaben. I et Par Afhand
linger »Om den sande Kristendom« og »Om Kristendom
mens Sandhed« udviklede han siden nærmere sin nye 
kirkelige Anskuelse, efter hvilken de tre Troens Artikler 
og Sakramentordene som »det levende Ord af Herrens 
Mund« indeholde det almengyldige, udtrykkelige og ufor- 
anderhge Vidnesbyrd om den historisk nedarvede Kri
stendom, om Troen og Salighedsmidleme.

I de Aar, Grundtvig var udtraadt af Statstjenesten, 
foretog han flere Rejser til England for paa Bibliothe- 
kerne at søge efter og studere Levningerne af den gamle 
angel sachsiske Literatur og udfoldede for øvrigt en om
fattende literær Virksomhed. Han udgav Kristelige 
Prædikener, adskillige mindre kirkelige Skrifter, hvori 
han krævede Frihed inden for Kirken, Krønikerim til 
Børnelærdom, Nordens Mythologi eller Sindbil
ledsprog, en Omarbejdelse af hans tidligere Arbejde, 
Haandbog i Verdenshistorien (3die Bind 1843), 
Nordiske Smaadigte, Sangværk til den danske 
Kirke, der indeholder en lang Række Salmer, dels ori
ginale, dels Bearbejdelser, og som Salmedigter stiller ham 
ved Siden af Kingo.

1832 havde han faaet Tilladelse til at virke som fri 
Aftensangsprædikant i Frederikskirken paa Kristianshavn. 
1839 blev han kaldet til Præst ved Vartov, hvor han 
samlede en talrig Menighed om sig. Ved Siden fortsatte 
han med usvækket Kraft i det sidste Afsnit af sit Liv 
med Mund og Pen sin Virksomhed for Vækkelsen af 
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kirkeligt, folkeligt og nationalt Liv og lod fremdeles et 
betydeligt Antal Skrifter se Lyset, deriblandt Bragesnak 
om græske og nordiske Myther og Oldsagn, Ugebladet 
Danskeren(1848—51), Kristenhedens Syvstjærne, 
et »kirkeligt Sagakvad««, Kirkespejl o. fl.

Ved sit halvtredsindstyveaarige Jubilæum som Præst 
fik han 1861 Titel og Rang som Biskop. Den 2den 
September 1872 sov han rolig hen efter endnu Dagen 
i Forvejen at have prædiket i Vartov.

Grundtvig har udøvet en umaadelig Indflydelse paa 
det danske Folks aandelige Liv i dette Aarhundrede, 
selv uden for Kredsen af hans egentlige Tilhængere. Og 
denne Indflydelse har han ikke mindre udøvet gjennem 
det skrevne »døde« Ord end gjennem det mundtlige »le
vende« Ord, og dens Virkninger spores indenfor Kirkens, 
Skolens og det politiske Livs Omraader. Hans Virksom
heds Maal var at løfte sit Folk til et dybere kristeligt 
og mere ægte nordisk Liv, og dette Maal har hans uhyre 
omfattende literære Virksomhed tjent, enten den gik i 
videnskabelig (historisk-mythologisk), religiøs eller digte
risk Retning. Først og fremmest er han Digter, og det 
poetiske gjennemtrænger alle hans Arbejder. Men Dig
tekunsten er for ham ikke Maal, men Middel. Ved dens 
Hjælp vil han opflamme sit Folk til Bedrift og vække 
det til et kraftigere og højere Liv i Virkeligheden. Der
for skriver han ikke for de dannede alene, men for hele 
Folket, og derfor ofrer han saa ringe Umage paa Formen. 
Hans Digtnings Fortrin ere dens Begejstring og Inder
lighed og ofte det fyndige Udtryk; men ikke sjælden 
savner den Klarhed, særlig for den, der ikke er inde i 
hans ejendommelige Billedsprog og Tankegang, hvad der 
dog mærkes mindst i hans Salmedigtning.

Han udtalte tidlig den Grundbetragtning, at »et Folk 



82

kun da levende kan fortsætte sin Bedrift, naar dets Aand, 
dets ejendommelige Livskraft, er over det. og virker i 
det«, og ud fra denne maa hans mythologiske og histo
riske Skrifter ses. De ere ham en Vej til at fremstille 
sin historisk-poetiske Anskuelse af Menneskelivet og der
for, skjønt de ere byggede paa et grundigt Kildestudium, og 
skjønt de vidne om megen Lærdom, stærkt prægede af hans 
subjektive Opfattelse, men rige paa store poetiske Syner.

Hans .Indflydelse paa Vækkelsen af et mere levende 
Trosliv i Menigheden og hans ejendommelige kirkelige 
Anskuelse ere oven for omtalte.

Han vilde have hele Folket med. Derfor maatte 
Folkeoplysningen ligge ham meget paa Sinde, og Tanken 
om Folkehøjskoler, der skulde give Folket en kristelig
nordisk Opdragelse, er udgaaet fra ham. Derimod be
kæmper han ivrig Latinen som alt, hvad der stammer 
fra og minder om Romerfolket og Romeraanden.

Hans Sprog er ejendommeligt, beriget med mange 
Ord og Vendinger fra Folkesproget, kraftigt og billedrigt, 
men undertiden søgt og smagløst (f. Ex. i hans Oversæt
telser). Han nordiske Livsanskuelse maatte stille ham i 
første Række blandt Danskhedens og den nordiske Sags 
Forkæmpere, og i 1848 og i Trængselsaaret 1864 talte 
han opmuntrende og trøstende til sit Folk, paa hvis hi
storiske Kald han havde saa højt et Syn, og paa hvis 
Fremtid han derfor troede saa fast.

Bernhard Severin Ingemann fødtes den 28de 
Maj 1789-i Torkildstrup Præstegaard paa Falster. Efter
åt være bleven Enke flyttede hans Moder til Slagelse, 
fra hvis Skole Sønnen blev Student 1806 (»Levnetsbog«), 
Som Bücher og Hauch stod han under Vaaben 1807. I 
de nærmeste Aar derefter mistede han sin Moder og flere 
Brødre, Sorgen herover og den Mening, at han selv 
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led af en uhelbredelig Sygdom, hensatte ham i sygelig
elegiske Stemninger, der afspejle sig i hans første Digte. 
En overspændt idealistisk Aandsretning, en Erotik af 
den luftigste Art og en overdreven Tilbøjelighed til Al- 
legoriseren ere andre Ejendommeligheder, der karakteri
sere de forskjellige Samlinger (Digte, Prokne), han ud
gav paa dette sit første, væsentlig lyriske Udviklings
stadium. Efter det romantiske Epos De sorte Riddere 
(1814) gik hans Forfattervirksomhed i de følgende Aar 
mest i dramatisk Retning. Af hans hyperromantiske, 
sentimentale Dramaer kom Sørgespillene Blanka, Ma- 
saniello og Hyrden af Tolosa til Opførelse og gjorde 
trods deres Mangler stor Lykke hos Publikum, hvis Smag 
paa den Tid i høj Grad gik i Retning af det følsomme, 
hvorimod Kritikken ikke skaanede dem, og Heiberg an
greb baade Forfatteren og hans Publikum i »Julespøg 
og Nytaarsløjer«. 1817 udgav han det bornholmske 
Æventyr De underjordiske, og i 1818—19 foretog 
han en længere Udenlandsrejse, paa hvilken han besøgte 
Tyskland, Svejts og Italien og sluttede et varmt Venskab 
med Tieck og flere af de tyske Romantikere.

Denne Rejse (»Rejselyren«) betegner et Omslag i 
hans Udvikling, idet hans Poesi efter den vidner om en 
større Sindets Friskhed og mere nærmer sig Livet og 
Virkeligheden. Dette viste sig allerede i hans fantastisk
humoristiske Æventyr og Fortællinger (1820) — 
»Det høje Spil«, »Altertavlen i Sorø«, »Moster Marie«, 
»Sfinxen«. De danne ligesom Overgangsleddet til en ny 
Periode i hans Digterliv.

Han var nemlig 1822 bleven Docent i dansk Sprog 
og Literatur ved Akademiet i S o rø. I denne paa hi
storiske Minder saa rige Egn lededes hans Tanke hen 
paa Danmarks store, romantiske Middelalder, om hvilken. 
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han besluttede at opfriske Mindet med Benyttelse af 
samme Digtform som Walter Scott, Tidens Yndlingsfor
fatter. Saaledes bleve hans historiske Romaner til. 
Han aabnede og sluttede Rækken i metrisk Form med 
Valdemar den store (1824) og Dronning Margrete 
(1836), medens han gav Billederne fra den mellemliggende 
Tid i ubunden Stil (Valdemar Sejr, Erik Menveds 
Barndom, Kong Erik og de fredløse, Prins Otto 
af Danmark og hans Samtid). Figurer og Begiven
heder henter han fra Historien, Farven i Billederne og 
Træk til Personernes Karakteristik fra Folkeviserne, og 
derved skabte han med sine »Kongebøger« en Række 
Digterværker, der som ingen andre ere bievne hele Fol
kets og særlig Ungdommens Ejendom, og som i saa høj 
Grad have bidraget til at vække Fædrelandskærligheden 
og styrke Nationalfølelsen. Trods den Begejstring, de 
vakte, undgik de imidlertid ikke kritiske Angreb, mod 
hvilke som mod den Kritik, hvorfor hans Digtervirksom
hed i det hele havde været Gjenstand, han tog til Gjen
mæle i »Huldregaveme eller Ole Navnløses Levnets- 
æventyr«, en satirisk-symbolsk Digtning.

Efter disse Arbejder kom forskjellige andre: Hol
ger danske, en Samling Romancer om Folkeaandens 
Heros, flere Bind Æventyr og Fortællinger (»Kun- 
nuk og Naja«, »De fire Rubiner«, »Den stumme Frø
ken«, »Kristen Bloks Ungdomsstreger« o. fl.) og 1852 
den store friske Nutidsroman Landsbybørnene.

En Hovedside af Ingemanns Digtervirksomhed er 
hans Salmedigtning. Hans »Morgensalmer og Kan
tater«, »Højmessesalmer« og »Morgen- og Aftensange« 
med deres milde, kvindelig bløde Grundtone give ham 
en høj Rang mellem vore Salmedigtere.

Hans ydre Liv vare lidet bevæget. Fra 1843 til 
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dets Nedlæggelse 1849 var han Direktør for Akademiet 
og blev boende i Sorø til sin Død den 24de Februar 
1862.

Kristian Hvid Bredahl blev 1801 Student fra 
Slagelse Skole, studerede en Tid Theologi og levede der
efter en Del Aar hos Faderen i Sorø. Efter at have 
ægtet en afdød Broders Enke bosatte han sig 1824 paa 
Parcelgaarden Damsgaard under Sorø Akademis Gods, 
hvor han maatte kæmpe en haard Kamp for Udkommet, 
skjønt han ikke skaanede sig selv for det groveste Ar
bejde. Hans Hovedværk er dramatiske Scener i sex 
Dele. De vidne om en ualmindelig Digternatur, der, be
gavet med en mægtig Fantasi og opfyldt af et levende 
Had til Uret og Hykleri, kunde skabe storartede Brud
stykker, men manglede Evne til at samle dem til et or
ganisk og harmonisk Hele. Han døde 1860.

Johannes Karsten Hauch (født i Frederikshald 
den 12te Maj 1790) henlevede sine Barndomsaar dels i 
Bergen, dels i en Præstegaard ved den dejlige Hardan- 
gerfjord, indtil han 1803, da Faderen var bleven Stiftamt
mand i Sjælland, kom i Metropolitanskolen. Som Elev i 
dennes øverste Klasse blev han 1807 optagen i Livjæ
gerkorpset og deltog i Udfaldet fra Klasens Have. 
Næste Aar blev han Student. Filosofien og Naturviden
skaberne, men frem for alt Poesien — Oehlenschlägers 
Digte, Shakspeare og de tyske Romantikere — optog 
ham nu i høj Grad, mere end Juraen, som han efter 
Faderens Ønske havde valgt til Studium. Dog var han 
selv i Tvivl om sit Digterkald, og da hans første Arbej
der (Kontrasterne — Rosavra) ikke slogan, og Oeh
lenschläger, for hvem han nærede en begejstret Beundring, 
og paa hvis Side han ivrig deltog i Angrebene paa Bag
gesen, bestyrkede ham i hans Tvivl, besluttede han at 
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opgive Poesien for Naturvidenskaberne. 1821 disputerede 
han for Doktorgraden, og samme Aar rejste han uden 
Lands paa sine naturvidenskabelige Studiers Vegne. Men 
paa Pejsen blev han i Sydfrankrig angreben af en smerte
fuld Sygdom i Foden, der til sidst, efter at han forgjæ- 
ves havde søgt Helbredelse ved Badene paa Iskia, nød
vendiggjorde en Amputation. Paa sit langvarige Syge
leje faldt han i en dyb Tungsindighed; men da blev Po
esien hans Trøst. Trangen til Produktion vaagnede paa 
ny hos ham, og i Neapel og Rom skrev han det roman
tiske Æventyr Hamadryaden, Tragedierne Bajazet 
og Tiberius og Dramaet Gregorius den syvende. 
1827 vendte han hjem og blev strax ansat som Lektor i 
Naturvidenskaberne i Sorø.

Men de ovennævnte Arbejder bleve trods deres mange 
Fortrin skarpt kritiserede af Heiberg og Hertz. Ogsaa 
hos Publikum fandt de kun en kølig Modtagelse, og 
samme Skæbne havde hans nærmest følgende, Tragedi
erne Karl den femtes Død eg Maastrichts Belej
ring. Sin Plads i Literaturen vandt Hauch først, da 
han 1834 optraadte som Romanforfatter. Hans Romaner —• 
Vilhelm Zabern, Guldmageren, En polsk Fami
lie (1839), Slottet ved Rhinen, Robert Fulton og 
Charles de la Bussiére (1859) — ere Arbejder af 
højt Værd, særlig naar han i dem skildrer et af stærke 
Kampe bevæget Menneskeliv, thi da er Skildringen ud
sprungen af noget beslægtet, Digteren selv har gjennem- 
levet. Af samme Grund maatte Lyrikken blive det Om- 
raade, hvor hans Digtergenius skulde skabe sit mest fuld
komne Udtryk, og hans Digtsamlinger, Lyriske Digte 
(1842), Lyriske Digte og Romancer med den dej
lige Romancekreds »Valdemar Atterdag« (1861) og Nye 
Digtninger (1869), høre til det allerbedste i vor Lite- 
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ratur; thi her har »Efteraarets Sanger« med det roman
tiske Syn paa Livet, det dybe sædelige Alvor og den 
høje Begejstring overvundet de Vanskeligheder ved Form
givningen, der undertiden svække Indtrykket af hans 
andre Arbejder.

Samtidig var der kommet adskillige nye dramatiske 
Digtninger fra hans Haand som Svend Grathe (1841), 
Søstrene paa Kinnakullen, Marsk Stig (1850), 
Æren tabt og vundet, Tycho Brahes Ungdom 
o. fl., der vandt en stor og varig Yndest.

1846 var han bleven Professor i dansk Sprog og Li
teratur i Kiel. Fordreven herfra af Oprøret 1848 holdt 
han de næste Aar Forelæsninger over Sagaliteraturen i 
Kjøbenhavn (Saga om Thorvald Vidforle, Fortæl
ling om Haldor) og blev 1851 Oehlenschlägers Efter
følger som Professor i Æsthetik (»Æsthetiske Afhand
linger«), Han døde i Kom den 4de Marts 1872. I 
»Minder fra min Barndom og min Ungdom« og »M;nder 
fra min første Udenlandsrejse« har han skildret forskjel
lige Afsnit af sit Liv.

Sten Stensen Blicher er født den Ilte Oktober 
1782 i Vium Præstegaard midt ude paa den jyske Hede. 
Han blev Student fra Randers Skole og var som saadan 
1801 Øjenvidne til Slaget paa Reden og 1807 aktiv Del
tager i Kjøbenhavns Forsvar. 1809 blev han theologisk 
Kandidat og næste Aar Adjunkt i Randers, hvilken Stil
ling han dog af økonomiske Hensyn snart opgav for at 
overtage Forpagtningen af sin Faders Præstegaard i Rand 
lev. 1819 opnaaede han endelig at blive kaldet som 
Præst til Torning ved Viborg i Nærheden af sin Føde
egn og ligesom denne en Hedeegn. Her færdedes han 
stadig paa Rejser og vidtgaaende Jagtture og vandt der
ved et fortroligt Bekjendtskab med Folke- og Naturlivets 
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dybeste Ejendommeligheder. 1825 blev han forflyttet til 
Spentrup ved Randers, hvor han døde den 26de Marts 
1848. Pengenød forfulgte ham til hans Død; hans hus
lige Liv var ulykkeligt, og han følte sig næppe nogen Sinde 
ret hjemme i den Gjerning, der var bleven hans ydre Kald 
i Verden. Derfor gjør Billedet af den fattige »Spentrup- 
Præst« et saa vemodigt Indtryk, og man forstaar det 
Tungsind, der saa ofte kommer til Orde i hans Digte.

I sine Studenteraar optraadte han første Gang i Li
teraturen med en Oversættelse af Ossi an, senere til 
forskjellige Tider med flere Bind Digte, hvoriblandt Bav- 
tastene, en Række fædrelandske Mindedigte (1823), og 
Trækfuglene, en »Naturkoncert« (1838), og somPræst 
i Torning paa sit egentlige Omraade, den nationale No
velle. »En Landsbydegns Dagbog«, »Præsten i Tor
ning «, > Røverstuen«, »Kj æltringliv «, »Jøderne paa Hald«, 
»Marie«,. »Juleferierne« ere exempelvis nogle af hans 
mange Noveller, der i alt udgjøre otte Bind. Endnu udgav 
han nogle Rejseskildringer, et Tidsskrift for Jagtelskere 
»Diana« og adskillige Afhandlinger af landøkonomisk 
Indhold.

Blicher er Jyllands Digter. Det jyske Folkeliv og 
den storladne, alvorlige jyske Natur har han gjennem sin 
Digtning gjort til sit Folks aandelige Ejendom. Han 
har et nøje Kjendskab til begge. Hvor fin hansForstaa- 
else af den jyske Bondes Tænkemaade og Karakter er, 
fremlyser intetsteds mere levende, end hvor han indfører 
ham selv fortællende i sin egen Mundart som i E Bind
st o uw. Ved sin stadige Færden mellem det menige Folk 
var han bleven dettes varme Ven, og alt, hvad der kunde 
fremme dets Vel, aandeligt og materielt, laa ham med 
hans levende Fædrelandssind stærkt paa Hjærte. Derfor 
samlede han Folket om sig til Folkefester paa Himmel



89

bjærget, og derfor havde Tanken om Højskoler for Bon
destanden hans levende Tilslutning.

Povl Martin Møller, fedt den 21de Marts 1794 i 
Uldum ved Vejle, modtog den første Undervisning i 
Hjemmet af sin lærde Fader, den senere Biskop over 
Lolland-Falster Rasmus Møller. Efter nogle Aars Skole
gang i Nykjøbing drog han 1812 til Universitetet som 
en glad og frejdig, paa Legeme og Sjæl lige sund Stu
dent. Efter et friskt og beaandet Studenterliv i Omgang 
med begavede Venner tog han theologisk Examen og var 
derefter i nogen Tid Huslærer (»St. Lavrentius«), men 
vendte tilbage til Kjøbenhavn, just som Tidens store 
literære Fejde blussede højest. Han kastede sig strax 
ind i den, deltog i Tylvtens Udfordring af Baggesen og 
skrev sin bekjendte Parodi »Om Jenses Lidenhed«. 
Imidlertid var han begyndt at drive filologiske Studier, 
og for at faa den fornødne Ro til disse tog han 1819 en 
Plads som Præst paa en Kinafarer. Paa Rejsen satte 
Længselen efter Hjemmet hans Musa i Bevægelse, og han 
skrev paaSydhavet sit smukke Digt »G-læde over Danmark«. 
Efter Hjemkomsten deltog han i Stiftelsen af Studenter
foreningen, hvor han oplæste det ypperlige Novellebrud
stykke En Students Æventyr, og for hvilken han 
skrev sine kvikke Studentersange. 1826 blev han kaldet 
til Lektor i Filosofi ved Universitetet i Kristiania, hvil
ken Stilling han beklædte i fire Aar, hvorefter han over
tog en Lærerstol i samme Fag i Kjøbenhavn. I Kri
stiania havde han næsten intet skrevet. Under det for
nyede Ophold i Kjøbenhavn gik hans Forfattervirksom
hed mere i filosofisk Retning. Dog syntes Digtene »Re
vuen« og »Kunstneren imellem Oprørerne« fra hans 
sidste Aai- at love en Gjenoptagelse af hans poetiske Pro
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duktion, da en brat Sygdom bortrev den kraftige Mand i 
Foraaret 1838.

Povl Møllers Forfattervirksomhed er lidet omfangs- 
riff, thi han skrev kun, naar en stærk indre Tranff drev 
ham. Men hans Digtning udmærker sig lige saa meget 
ved Indholdets Originalitet som ved Formens fuldendte 
Behandling; den er helt igjennem Udslag af en ejendom
melig og oprindelig Digternatur.

Rasmus Villads Kristian Ferdinand Win
ther fødtes i Fensmark Præstegaard den 29de Juli 1796. 
Ved Moderens andet Ægteskab med Povl Møllers Fader 
bleve de to vordende Digtere Stifbrødre; fra Nykjøbing 
Skole vare de allerede Venner. 1828, fire Aar, efter at 
hau var bleven theologisk Kandidat, udgav han sin første 
Digtsamling, der aabnedes med den bekj endte Studenter
sang: »Her under Nathimlens rolige Skygge« og sluttede 
med Træsnit, en Række farverige erotiske Genrebilleder 
fra Folkelivet. 1830—31 var han i Italien. Den Yn
dest, han strax ved sin første Fremtræden havde vundet, 
befæstede han siden yderligere ved de nye Samlinger 
lyriske og episke Digte og Romancer, som han med kor
tere eller længere Mellemrum udsendte, hvoriblandt 
Nogle Digte (»Vaabendragerens Ed«, »Sjælland«), 
Sang og Sagn (»En Ven«), Haandtegninger, Digt
ninger (»Fjældvandring ved Badet«, »I et romersk 
Osteri«, »Til én«) o. fl. 1855 udkom hans Hoveddigt, 
den mesterlige og ungdomsfriske Romancekreds Hj o r- 
tens Flugt, komponeret over et middelalderligt Æmne. 
Ogsaa Prosaformen har han benyttet i forskjellige No
veller, blandt hvilke »En Aftenscene« staar højest. Han 
døde i Paris den 30te December 1876.

Kristian Winther er væsentlig lyrisk Digter. Kjær- 
lighedslivet mellem Mand og Kvinde med dets Fryd og 
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dets Smerte er Grundæmnet i hans Digtning. Men er 
han saaledes i første Række Kjærlighedens Sanger, saa 
er han i anden Sjællands, som Blicher var Jyllands. 
Den blide, smilende sjællandske Natur har han skildret 
i yndefulde, stemningsrige Billeder, rige paa Træk, der 
vidne om hans fine Iagttagelsesevne og hans sympathe- 
tiske Forstaaelse af dens ejendommelige Skjønhed. Han 
behandler Formen med Mesterskab. Hans Vers ere me
lodiske og klangfulde, hans Sprog ægte dansk.

Hans Kristian Andersen fødtes den 2den April 
1805 i Odense. Faderen, en fattiff Skomager, døde tid- 
lig, og Moderen maatte ernære sig som Vaskerkone. Søn
nen gik i Byens Fattigskole; men i Hjemmet levede han 
i sin egen Fantasi ver den, enten han spillede paasitDuk- 
ketheater, læste eller endog skrev Komedier, thi uklare 
Drømme om kommende Storhed gj ærede tidlig i hans 
Sind. Da han var bleven konfirmeret, skulde han meget 
mod sin Vilje i Skrædderlære. Efter mange Vanskelig
heder fik han dog Moderens Tilladelse til at forsøge sin 
Lykke i Kjøbenhavn, hvorhen han drog 1819, fattig paa 
Penge, men frejdig og stærk i sin barnlige Tiltro til 
Gud. Det var hans Haab at komme til Theatret. Det 
glippede, og i tre Aar kæmpede han med Trang og Nød 
i Hovedstaden, medens forskjellige Veje, der en Tid syn
tes at love noget for hans Fremtid, efterhaanden alle 
lukkede sig for ham. I disse Aar havde han imidlertid 
indleveret et Par Stykker til det kongelige Theater, og i 
det sidste af dem fandtes saadanne Spor til virkelig Be
gavelse, at Theaterdirektøren Jonas Collin fattede Inter
esse for Forfatteren og skaffede ham en aarlig Under
støttelse af Finanserne og en Friplads i Slagelse Latin
skole, for at han kunde erhverve sig den almindelige 
Dannelse, som han i saa høj Grad manglede.
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1828 blev han privat dimitteret og havde da allerede 
faaet et Digt »Det døende Barn« trykt. I Rusaaret ud
gav han Fodrejse fra Holmens Kanal til Østpyn
ten af Amager, en Række bisarre Fantasier, og den 
parodiske Vaudeville Kjærlighed paa Nikolaj Taarn, 
der gjorde Lykke, hvorimod flere Digtsamlinger fra 
samme og de nærmest følgende Aar bleve Gjenstand for 
en meget nedsættende Kritik, der saarede den ømfindtlige 
Digter dybt. 1831 foretog han sin første Udenlandsrejse, 
skildret i Skyggebilleder af en Rejse i Harzen, 
og 1833—34 en længere til Svejts og Italien, under hvil
ken han skrev det dramatiske Digt Agnete og Hav
manden samt begyndte sin første Roman Improvisa
toren. Dens livlige Skildringer af italiensk Natur og 
Folkeliv skaffede den mange Læsere hjemme og i Ud
landet og Andersen noget af den Anerkjendelse, hvor
efter han higede saa stærkt. Han fortsatte derfor paa 
samme Omraade og skrev i de følgende Aar Romanerne 
O. T. og Kun en Spillemand — senere De to Ba
ronesser og At være eller ikke være. I hans Ro
maner er meget grebet ud af hans egen Erfaring under 
hans Kamp frem ad gjennem Savn og Lidelser. De 
tiltale derfor ved Friskhed og Umiddelbarhed i Skildrin
gen, men lide under Mangler med Hensyn til Komposi
tion og Karaktertegning.

Samme Aar som »Improvisatoren«, 1835, udkom 
hans første Hæfte Æventyr. Det varede noget, inden 
denne Digtarts Betydning og Andersens Rang inden for
den til fulde blev anerkjendt, men fra da af stod han 
ogsaa som Æventyrdigter og Historiefortæller — Billed
bog uden Billeder 1840 — uantastet af Kritikken, og 
et stort og taknemligt Publikum modtog de Samlinger, 
han Aar efter Aar udsendte. En livfuld Fantasi, der 
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formaar at tage alt i sin Tjeneste, en ejendommelig Hu
mor og en godmodig Satire, der skjule sig bag den barnlig 
naive Fremstilling, og en Sprogtone, der paa en slaaende 
Maade efterligner den daglige Tale, ere de mest iøjne
faldende Fortrin ved Andersens Æventyrdigtning, der 
inden for hans Omraade giver ham en høj Plads i Ver
densliteraturen og har skaffet ham den mest udbredte 
Læserkreds, nogen dansk Forfatter har haft.

Ogsaa som dramatisk Forfatter forsøgte han sig; 
men denne Digtart laa mindre for hans Evner. Heldiget 
er han i sine Æventyrkomedier Mer end Perler og 
Guld, Ole Lukøje og Byldemor. Af hans mange 
andre Stykker er det kun enkelte, f. Ex. Mulatten og 
Den nye Barselstue, der ere egentlig vellykkede.

Andersen færdedes hele sit Liv paa Rejser, paa 
hvilke han endog satte Foden i Asien og Afrika. De 
gav ham Stof til forskjellige Rejsebeskrivelser — En 
Digters Bazar, I Sverrig og I Spanien. Sit Liv 
har han fortalt i Mit Livs Æventyr. Han døde den 
4de Avgust 1875. —

Johan Ludvig Heiberg, født den 14de December 
1791, Søn af Translatør P. A. Heiberg og Thomasine 
Kristine født Buntzen, levede fra Barn af i Kjøbenhavns 
finest dannede Kredse, hvorved hans Smag og Sans for 
Formen tidlig udvikledes og modnedes. Efter at være 
bleven Student lagde han sig efter de forskjelligste Fag; 
thi hans Evner og Interesser vare saa alsidige, at det 
faldt ham vanskeligt at begrænse sine Studier med en 
bestemt Livsvirksomhed til Formaal. Som Digter op- 
traadte han allerede 1813 med »Marionettheater«, der 
indeholdt Skuespillet Don Juan og det romantiske Drama 
Potte mag er Walter og i høj Grad henledede den 
almindelige Opmærksomhed paa ham. I den Bag- 
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gesen-Oehlenschlägerske Fejde tog han ikke Del, hvori
mod han i Julespøg og Nytaarsløjer, et Vintermod- 
stykke til »St. Hansaften-Spil«, satiriserede over den al
mindelige Forgudelse af den Ingemannske Digtning, hvad 
der bragte ham i en Polemik med Grundtvig. Samtidig 
udgav han Dramaet Dristig vovet halvt er vundet, 
et Studie efter Calderon, og det mythologiske Skuespil 
Psyche og disputerede for den filosofiske Doktorgrad. 
1819 rejste han efter at have omarbejdet et tidligere Ar
bejde, Skuespillet Tycho Brahes Spaadom, og samlet 
sine Digte til Paris til sin Fader, hos hvem han boede 
i tre Aar.

Fra Paris blev han 1822 kaldet til Kiel som Lektoi' 
i dansk Sprog og Literatur. Under hans Ansættelse hei
var det, at han blev saa mægtig greben af den Hegelske 
Filosofi, hvis Ideer han var den første, der indførte hos 
os, og det var ogsaa her, at han paa ny optog sin dra
matiske Digtning. I Paris havde han nemlig gjort Be- 
kjendtskab med Vaudevillen, hvilken han besluttede 
at overføre paa den danske Scene gjennem en selvstæn
dig Omdannelse. Da hans første Forsøg i den Retning — 
Kong Salomon og Jørgen Hattemager (1825) — slog 
an, benyttede han Lejligheden til at slippe fra den lille 
tyske Universitetsstad, hvor Opholdet ikke behagede ham, 
og flyttede til Kjøbenhavn. Slag i Slag fulgte nu en 
Række Vaudeviller Den 28de Januar, Aprilsnar- 
rene, Recensenten og Dyret, Et Æventyr i Ro
senborg Have, De uadskillelige — senere Kjøge 
Huskors, De danske i Paris og Nej, afvexlende 
med andre Stykker som det nationale Skuespil Elver
høj (Kuhlau), Æventyrkomedierne Alferne og Fata Mor
gana og den romantiske Komedie Syvsoverdag. Sin 
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dramatiske Forfattervirksomhed sluttede han med Lyst
spillet Valgerda (1847).

Af Publikum vare hans Vaudeviller bievne mod
tagne med ublandet Begejstring som en Gjenoplivelse af 
den danske Komedie. Ikke desto mindre var der frem
kommet forskjellige Angreb paa dem, og disse bevægede 
Heiberg til i en Afhandling »Om Vaudevillen som dra
matisk Digtart« at forsvare dennes kunstneriske Beretti
gelse. Denne Afhandling kan betragtes som en Slags 
Indledning til den betydningsfulde æsthetisk-kritiske For
fattervirksomhed, han udøvede gjennem sine Tidsskrifter, 
Kjøbenhavns flyvende Post (begyndt 1827), Inter- 
imsblade og Intelligensblade.

1841 udgav han Nye Digte, hvori Romancecyklen 
»De nygifte« og den vittige dramatiserede Satire En 
Sjæl efter Døden, og 1849 de af ham selv kompo
nerede »Gadeviser«. Hen mod Aarhundredets Midte 
ophørte hans poetiske Produktion, og han var fra da af 
optagen dels af videnskabelige, især astronomiske Studier, 
dels af praktisk Virksomhed, idet han fra 1849—56 var 
Direktør for det kongelige Theater og til sin Død den 
25de Avgust 1860 Theatercensor. 1831 havde han ægtet 
den geniale Skuespillerinde Johanne Luise Pætges.

Heibergs Betydning for den danske Literatur og det 
danske Aandsliv er overordentlig stor. Ved sine Vaude
viller gjenfødte han hundrede Aar efter Holberg den danske 
Komedie, saaledes som Kunstens Fremskridt, de foran
drede Forhold og den forskjellige Smag maatte føre det 
med sig, og virkede derved ikke alene rensende og 
forædlende paa Samfundets Liv, men brød ogsaa Banen 
for den følgende Tids frugtbare Lystspildigtning. Ved 
sin Virksomhed som Recensent udviklede og ledede han 
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Folkets literære Smag og grundlagde en videnskabelig 
æsthetisk Kritik.

Thomasine Kristine Gyllembourg er født i 
Kjøbenhavn 1773. Efter hendes Mands, P. A. Heibergs 
Landsforvisning krævede hun deres Ægteskab opløst og 
ægtede den svenske Baron Ehrensvärd, der levede i Kjø
benhavn som landflygtig under Navnet Gyllembourg. 
53 Aar gammel optraadte hun anonymt som Forfatter
inde i sin Søns Tidsskrift »Den flyvende Post« og udsendte 
derefter under Mærket Forf. til »En Hverdagshisto
rie« en Række fint tegnede Noveller, dør strax bleve det 
dannede Publikums Yndlingslæsning. Hendes Noveller — 
»Familien Polonius«, »En Hverdagshistorie«, »Drøm og Vir
kelighed«, »To Tidsaldre«, »Extremerne«, »Montanus den 
yngre«, »De lyse Nætter« o. fl. — udmærke sig ved en 
klar Karaktertegning og et let Sprog. De vidne om For
fatterindens skarpe Iagttagelsesevne og fine Skjønheds- 
sans. Fru Gyllembourg døde 1856.

Psevdonymen Carl Bernhard (Andreas Nikolaj de 
Saint Aubain 1798—1865) aabnede ligesom sin Tante 
Fru Gyllembourg sin Forfatterbane i »Den flyvende Post« 
med en mindre Novelle »Nummer 7«, der blev Forløber 
for de ikke faa Bind Noveller, hvoriblandt »Et Aar i 
Kjøbenhavn«, »Kommissionæren«, »Lykkens Yndling«, 
»Børneballet«, »Dagvognen«, som med nogle historiske 
Romaner (»GamleMinder«, »Krøniker fra Kristian den 
andens Tid« og »Krøniker fra Erik af Pommerns Tid«) 
udgjøre hans Forfatterskab. Carl Bernhards Noveller, i 
hvilke han viser sig som en aandsbeslægtet og Lærling 
af Forf. til »En Hverdagshistorie«, indeholde lette, til
talende Skildringer af hjemlige Forhold, især af Livet i 
den fornemme Verden. De have fra deres Fremkomst 
været en almindelig udbredt og yndet Læsning og give 
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ligesom Hverdagshistorierne et tro Billede af deres For
fatters Samtid.

Henrik Hertz er fedt i Kjøbenhavn den 25de Av
gust 1798. Interessen for Poesi var tidlig udviklet hos 
ham, og den optog ham endnu stærkere, efter at han var 
bleven Student. Han tog dog juridisk Examen, men 
vendte sig derefter udelukkende til Poesien. 1827 debu
terede han som Dramatiker med Lystspillet Hr. Burch - 
hardt og hans Familie og Vaudevillen Kjærlighed 
og Politi og skrev i de følgende Aar Flyttedagen, 
Arvingerne og Amors Genistreger, et Lystspil i 
rimede Vers, hvilke Arbejder vakte en stor, ved deres 
strængt overholdte Anonymitet forøget Opmærksomhed. 
Sin Anonymitet vedligeholdt Hertz endnu i Gjengan- 
gerbreve (1830), et Antal to Aar efter fortsatte poetiske 
Epistler, hvori han i Baggesens Aand og i hans vittige 
og smagfulde Stil leverede afsluttende Indlæg i den lite
rære Strid, der førtes mellem Heiberg og Soranerne 
(Hauch o. fl.). Han optraadte som Heibergs allierede, 
idet han opstiller Fordringen om Indholdets og Formens 
harmoniske Enhed i Kunstværket, en Fordring, af hvil
ken hans egen Digtning var en gjennemført Fyldest- 
gjørelse.

1832 hævede han sin Anonymitet og tiltraadte næste 
Aar en Udenlandsrejse til Tyskland og Italien. Efter 
Hjemkomsten fulgte med korte Mellemrum nye Arbejder 
fra hans Haand, som i en Aarrække have hørt til vor 
Nationalscenes staaende Repertoire, deriblandt Debatten 
iPo li tivennen, Sparekassen, S vend Dyrings Hus 
(1837), Ko ng Renés Datter (1845), Ninon, Tonietta, 
De deporterede, Den yngste, En Kurmethode o. m. 
fl. Som Dramatiker bevæger Hertz sig med Fuldkommenhed 
i næsten alle Dramaets Former. Han har skrevet Van- 
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deviller og Lystspil, Intrigestykker og Karakterkomedier, 
lyriske og tragiske Dramaer. SitÆmne henter han snart 
i Nutiden og snart i Fortiden, snart i Hjemmet og snart 
i fremmede Lande, og altid afspejler Farven i Behand- 
lingsmaaden nøje den valgte Tid og den valgte Lokalitet. 
Hans Stykker ere udarbejdede med stor teknisk Dygtig
hed, med en fin Sans for, hvad den sceniske Virkning 
kræver, og med den Omhu for Formen, som det reflek
terende Elements Overvægt i hans Begavelse lader vente. 
Ypperst blandt dem er den romantiske Tragedie »Svend 
Dyrings Hus«, der er bygget over tre med stor Kunst 
sammenslyngede Folkeviser, og over hvilken der hviler 
»en stærk, næsten berusende Duft af middelalderligt 
Liv«.

Hertz hai- ogsaa skrevet ikke faa stemningsrige og 
formfuldendte lyriske Digte og Romancer og nogle No
veller. Han døde den 25de Februar 1870.

Frederik Paludan-Müller fødtes den 7de Febru
ar 1809 i Kjerteminde, hvor Faderen, den senere Biskop, 
den Gang var Præst. 1828 blev han Student fra Odense 
Skole og 1835 juridisk Kandidat. Allerede da kunde 
han se tilbage paa en betydelig poetisk Virksomhed, idet 
han 1832 foruden fire fædrelandske Romancer havde ud
givet det af Shakspeare paavirkede romantiske Lystspil 
Kj ærlighed ved Hoffet og 1833 det skjønne, om 
Byron mindende lyriske Epos D ans er ind en, hvor han snart 
humoristisk spøgende, snart satirisk og ironisk bitter skil
drer et Æmne fra Nutidslivet, samt aabnet Rækken af 
sine mythologiske Digtninger med Amor og Psyche. 
I dette sidste, et lyrisk Drama, hvis Stof er den antikke 
Mythe, var Formen endnu mesterligere behandlet. Efter 
et Par mindre betydelige Arbejder fra de følgende Aar 
og nogle poetiske Fortællinger, Zulej mas Flugt, Bea- 
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trice, Vestalinden og Slaven, udgav han i Fyrrerne 
tre mythologiske Digte Venus, Tithon og Dryadens 
Bryllup og 1841 første og 1848 anden og tredie Del 
af sit Livs Hovedværk Adam Homo, et af Hovedvær
kerne i den danske Literatur. Adam Homo er Hver
dagsmennesket, der, udrustet med store Evner, vinder 
ydre Anseelse og Hæder, men samtidig taber mere og 
mere i ethisk Indhold og kommer længere og længere 
bort fra sin Ungdoms Idealer, indtil han ender i karak
terløs Usselhed. Han er en typisk Skikkelse, gjennem 
hvilken Tiden selv faar sin ideelle Dom; hans Modsæt
ning er den yndefulde Kvindeskikkelse Alma Stjærne. 
Som »Danserinden« er »Adam Homo« skrevet i Ottave- 
rim, der ligesom Versene i de indlagte Sonnetter ere be
handlede med en Virtuositet, som kun Paludan-Miiller er 
i Besiddelse af.

Hans senere Arbejder —Luftskipperen og Athe
isten, Kalanus, Abels Død og Ahasverus, Para
diset, Kain og Benedikt fra Nurcia og hans 
Amme— havde en religiøs-spekulativ Karakter. Derimod 
tog han i det lille Digt Adonis sin mythologiske Digt
ning op igjen, og i Ungdomskilden og Nutidsromanen 
Ivar Lykkes Historie, et Slags Modstykke til »Adam 
Homo«, benyttede han den ubundne Stil.

Paludan-Miiller hører til de mest fremragende blandt 
dette Aarhundredes danske Forfattere. Hans Digtninger 
udmærke sig ikke mindre ved Indholdets Tankerigdom 
og dybe sædelige Alvor end ved Formens rythmiske 
Velklang. Han døde den 28de December 1876. —

Karl Ludvig Emil Aarestrup (født 1800, f 
1856 som Stiftsfysikus i Odense) var en lyrisk Digter af 
høj Rang, men hvis Digtning først efter hans Død vandt 
den Paaskjønnelse, der tilkommer den, Hans Forfatter
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skab udgjør kun to Bind mest erotiske Digte, der ud
mærke sig ved Billedernes maleriske Skjenhed, Versenes 
Velklang og et originalt Lune.

Karl Kristian Bagger fødtes 1807 og døde 1846 
som Redaktør af Fyns Stiftstidende. Nogle Digtsamlin
ger med flere meget smukke Digte og Fortællingen »Min 
Broders Levnet« vidne om hans betydelige Evner, men 
de gik til Grunde i et forfejlet Liv.

Ludvig Adolf Bødtcher (1793—1874) levede en 
Aarrække i Rom, hvor han hørte til Thorvaldsens for
troligste Omgangsvenner, og det er for en stor Del hans 
Fortjeneste, at den store Kunstner skjænkede sin Fødeby 
sine Arbejder. 1856 samlede han sin formskjønne, men 
sparsomme mest lyrisk-erotiske Digtning i Digte, æl
dre og nyere.

Kristian Frederik Emil Wilster (1797—1840, 
Lektor ved Akademiet i Sorø) udgav en fortrinlig Over
sættelse af Iliaden og Odysseen, hvorimod kun faa af 
hans egne Digte have overlevet ham (»Ludvig Hol
berg«).

Hans Peter Holst (født 1811) vakte først Op
mærksomhed ved sine Sørgedigte over Frederik den sjette. 
Fra en Udenlandsrejse i de følgende Aar meddelte han 
sine Indtryk i »Ude og hjemme« (»Den døende Fægter«), 
1849 udgav han Den lille Hornblæser, en Romance
samling, hvori han smukt har truffet den begejstrede 
fædrelandske Stemning, der havde grebet Folket i 1848.

Thomas Overskou (1798—1873) bearbejdede flere 
fremmede Stykker og skrev adskillige lokale Lystspil og 
Folkekomedier, der i sin Tid gjorde megen Lykke, f. Ex. 
»Østergade og Vestergade«, »Kapriciosa« (skrevet sam
men med A. L. Arnesen), »Pak« o. fl. Han er des- 
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udøn Forfatter til »Den danske Skueplads i dens Hi
storie«.

Efter 1840 er den rent æsthetiske Periode forbi. 
Andre Ideer og andre Interesser optage Folket. Den po
litiske Frihedsbevægelse, det nationale Spørgsmaal og 
den skandinaviske Tanke træde i Forgrunden. Dette 
spores ogsaa inden for Poesien, og de nyoptrædende For
fatteres Digtning faar derved sit fra de ældres forskjel
lige Præg.

Parmo Karl Ploug er født i Kolding 1813, blev 
Student 1829 og var fra 1841—81 Redaktør af Bladet 
Fædrelandet. Først i Studenterverdenen, til hvis mest 
fremragende Førere han hørte, senere over for større 
Kredse af Folket kæmpede han varmt for en konstitutio
nel Frihed, Slesvigs Danskhed og den skandinaviske En
hedstanke, og hans Digtning har væsentlig tjent de samme 
Ideer. Under Mærket »Povl Rytter« udgav han sine 
første »Viser og Vers«, der senere i Forening med flere 
større Arbejder ere optagne i Samlede Digte, som 
1869 efterfulgtes af Nyere Sange og Digte. Hans 
Digte, af hvilke de fleste ere skrevne til bestemte Lej
ligheder, udmærke sig ved et malmfuldt Sprog og et 
kraftigt og alvorligt Indhold, og mange af dem ere blevne 
Folkesange.

Jens Kristian Hostrup, født i Kjøbenhavn 1818, 
var efter 1837 at have taget Artium en ivrig Deltager i 
det friske Studenterliv, der rørte sig i det 4de og 5te 
Aarti af dette Aarhundrede. Den ejendommelige Stem
ning, der hvilede over det, gav han Udtryk i sine Viser, 
og det selv med dets Modsætning, det filistrøse Borgerliv, 
bragte han paa Scenen i Komedier, som opførtes inden 
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for Studenternes Kreds (Gjenboerne, En Spurv i 
Tranedans). Men det varede ikke længe, inden hans 
Stykker banede sig Vej til det kongelige Theater, hvor 
de paa Grund af det nye i Æmnet og den udprægede 
Virkelighedssans i Karaktertegningen og Skildringen af 
samtidige Livsforhold, der er et Særkjende for de Ho- 
strupske Dramaer, bleve modtagne med en Jubel, som 
mindede om de Dage, da Heibergs første Vaudeviller 
opførtes. Et Egnende Bifald hilsede hans følgende Ar
bejder Æsthetisk Sans, Æventyr paaFodrejsen, 
Soldaterløjer, En Nat mellem Fjældene, Tor
denvejr, Mester og Lærling, Drøm og Daad.

1855 sluttede han sin dramatiske Produktion med 
Feriegjæsterne (Eva 1880). Samme Aar var han 
bleven Præst i Silkeborg og lod fra nu af kun af og til 
et mindre Digt se Lyset. 1862 blev han forflyttet til 
Præsteembedet i Frederiksborg, fra hvilket han tog Af
sked 1882; siden har han udgivet Folkelige Fore
drag.

Kristian Ernst Richardt, født 1831, Student 
1848, Præst i Ørsted paa Fyn, tilhører ligesom de to 
foregaarende Forfattere ved sin første Optræden Studen
terverdenen, for hvilken han skrev Vaudevillen Dekla
rationen og adskillige Sange. 1861 udsendte han sin 
første, ofte oplagte Digtsamling Smaadigte, som siden 
er bleven fulgt af Nyere Digte, Texter og Toner, 
Billeder og Sange, Sangdramaet Drot og Marsk 
m. m. En inderlig og dyb religiøs Følelse i Forening 
med en frisk Glæde over Livet og Naturen er Grund
tonen i hans Digtning. En særegen Plads i den indtage 
hans humoristiske, mildt satiriske Billedtexter. Ved Ver
senes musikalske Velklang og den mesterlige Sprogbehand- 
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ling høre hans Digte til de yndefuldeste, vor Litera
tur ejer.

Hans Vilhelm Kaalund, født 1818,. søgte i sin 
Ungdom Uddannelse som Billedhugger og derefter som 
Maler, indtil han mente at have fundet sit rette Kald i 
Digtekunsten. Med Undtagelse af Fabler for Børn 
blev hans Digtning dog temmelig upaaskjønnet, og først 
Samlingen Et Foraar (1858) vakte almindelig Opmærk
somhed. Den er senere bleven efterfulgt af Samlingen 
En Eftervaar og Dramaet Fulvia.

Kaalund er en højt begavet Lyriker med en fint ud
viklet Natursans. Ejendommelig er hans sympathetiske 
Forstaaelse af Dyrelivet, der har affødt hans ypperlige 
Fabler og ogsaa indgivet ham mange af hans bedste 
Digte.

Meir Aaron Goldschmidt er født 1819 i Vor
dingborg af jødiske Forældre og blev Student 1836. Han 
udgav nu i nogle Aar en Provinsavis og fra 1840 det 
politisk-satiriske Ugeblad Korsaren. Dets vittige Satire 
var nærmest rettet mod den reaktionære Kegering, som 
paa. sin Side anvendte alle de Midler , der stod i dens 
Magt, for at lade Slagene falde tilbage; men det skaa- 
nede i Grunden intet, men vendte sin bidende og skarpe 
Polemik mod alt og alle. 1846 opgav Goldschmidt Kor
saren og rejste uden Lands for at lære Tidens politiske 
og sociale Bevægelser at kjende paa nært Hold. Efter 
denne Rejse, paa hvilken han var kommen i Forbindelse 
med adskillige af det evropæiske Demokratis Førere, be
skæftigede han sig endnu i en Aarrække i Ugebladene 
Nord og Syd og Hjemme og ude med politiske og 
sociale Spørgsmaal, hvorimod han i den sidste Snes Aar 
saa godt som udelukkende har givet sig af med æsthetisk 
Forfattervixksomhed. En saadan var nemlig fra Begyn- 
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delsen af gaaet Haand i Haand med hans øvrige. 1845 
havde han udgivet En Jøde og derefter Fortællin
ger (»Min Onkels Tømmerplads«, »En Majfest«), der i 
Forbindelse med den store Roman Hjemløs, Arvin
gen, Ravnen, Fortællingerne Maser og Avromche 
Nattergal og Kjærlighedshistorier fra mange 
Lande tillige med et Par Rejseskitser og Dramaer ud- 
gjøre det væsentligste af hans æsthetiske Produktion.

Goldschmidt hører til den danske Literaturs ferste 
Prosaforfattere og er en af dens første Stilister. Han føl
ger den sjælelige Udvikling hos sine Personer til dens 
inderste Grund, og hans Stil evner at give Udtryk for 
Sjælelivets fineste Bevægelser. Højest staa i denne Hen
seende hans jødiske Fortællinger. Men han er tillige en 
national Forfatter med en sympathetisk og skarp Opfat
telse af det særlig danske. I Livserindringer og 
Resultater har han skildret det ferste Afsnit af sit 
Liv og fremstillet den ejendommelige Nemesisanskuelse, 
man saa ofte sporer i hans Skrifter.

Herman Frederik Ewald, født 1821, er Forfat
ter til en lang Række Romaner Valdemar Krones 
Ungdomshistorie (1860), Familien Nordby, Jo
hannes Falk, Svenskerne paa Kronborg, Den 
skotske Kvinde paa Tjele,Knud Gyl de ns tjær ne, 
Anna Hardenberg o. fl., i hvilke han snart skildrer 
sin Samtid eller den nærmeste Fortid, snart giver Livs
billeder fra svundne Tider, de sidste støttede til et grun
digt Studium af den valgte Tids Historie og Kultur
forhold.

Thomas Lange, fedt 1829, har udgivet flere For
tællinger og Romaner. Af disse ere Æventyrets 
Land og Aaen og Havet det bedste Udtryk for det 
ejendommelige ved hans Begavelse.
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Vilhelm Bergsøe, født 1835, er som Forfatter 
optraadt baade paa det æsthetiske og naturvidenskabelige 
Omraade, paa det første med Romanerne Fra Piazza 
del popolo, Fra den gamle Fabrik, Bruden fra 
Rørvig m. fl. og nogle Bind klangfulde lyriske Digte, 
paa det sidste med de populære Skildringer Fra Mark 
og Skov. En ualmindelig Fremstillingsevne lægger sig 
for Dagen i alt, hvad han har skrevet, i hans digteriske 
Arbejder tillige en levende Fantasi og en sjælden Kombi
nationsevne.

Psevdonymen Car it Etlar (J. K. K. Brosbøll, født 
1820, Inspektør ved det kongelige Bibliothek) har udfol
det en meget omfattende Forfattervirksomhed, mest i no
vellistisk Retning. Hans Evne til at opfinde en spæn
dende Handling og skildre livlig og friskt har skaffet 
hans Fortællinger en udbredt Læsekreds, navnlig blandt 
Ungdommen. Til de bedste af dem høre Grjøngehøv
dingen, Herremænd o. fl.

Erik Bøgh, født 1822, var i sin Ungdom en kort 
Tid Skolelærer, men opgav sit Embede og opholdt sig i 
nogle Aar i Sverrig og Norge. Siden 1849 har han 
levet i Kjøbenhavn, en Tid knyttet til Kasinos Theater 
som Forfatter eller Direktør, senere som Redaktør. Han 
har skrevet en stor Mængde Skuespil, dels bearbejdede, 
dels originale (»Fastelavnsgildet«, »Redaktionssekretæren«), 
Viser og humoristiske Fortællinger (»Jonas Tvær
moses Ærgrelser«).

Kristian Knud Frederik Molbech, født 1821, 
var til 1864 Professor i Kiel. Ved Siden af hans lyriske 
og dramatiske Digtning (»Dante«, »Ambrosius«) maa 
særlig hans fortrinlige Oversættelse af Dante nævnes.

Edvard Lembcke, født 1815, har gjort sig for- 
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tjent ved en smagfuld Oversættelse af Shaksneares Tra
gedier og et Udvalg af Byrons fortællende Digte.

1 det sidste Aarti er der inden for den danske Li
teratur opstaaet en fra Retningerne i den ældre Litera
turperiode væsentlig forskjellig, »realistisk« Digterskole, 
der samler sig om Æsthetikeren Dr. Georg Brandes, 
født 1842. Til dens betydeligste Repræsentanter høre:

Holger Henrik Herholdt Drachmann, født 
1846, Forfatter til »Derovre fra Grænsen«, »Paa Sø
mands Tro og Love«, »Lars Kruse«, de lyriske Digt
samlinger »Digte«, »Dæmpede Melodier«, »Sange ved 
Havet«, »Ranker og Roser« og Æventyrdigtene »Prin
sessen og det halve Kongerige« og »Østen for Sol og 
vesten for Maane« m. m.

Vilhelm Karl Sigurd Topsøe (1840—1881), hvis 
ejendommeligste Arbejder ere Fortællingerne »Jason med 
det gyldne Skind«, »Nutidsbilleder« og »Fra Studie
bogen«.

Sofus Schandorph, født 1837, der bl. a. har ud
givet den versificerede Fortælling »Unge Dage« og Prosa
skildringerne »Fra Provinsen«, »Uden Midtpunkt« og 
»Fem Fortællinger«.

Jens Peter Jacobsen, fadt 1847, der i »Fru 
Marie Grubbe« har givet en Række Skildringer fra det 
17de Aarhundrede, medens han i »Niels Lyhne« behand
ler et Nutidsæmne.

Den videnskabelige Literatur.
Ligesom vort lille Folk i indeværende Aarhundrede 

har frembragt Digtere, hvis Værker have et højt og bli
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vende Værd, saaledes har det ogsaa fostret en Række 
Videnskabsmænd, hvis Arbejder vidne om, at det danske 
Folk fuldt evner at hævde sin selvstændige Plads blandt 
Evropas Folkeslag og ikke blot formaar at tilegne sig 
Tidens Fremskridt, men ogsaa har ydet og yder værdi
fulde Bidrag til det fælles Kulturarbejde.

De betydeligste theologiske Forfattere ere:
Jakob Peter Mynster, født 1775, Præst i Spjelle- 

rup paa Sjælland, derefter i Kjøbenhavn; Sjællands Bi
skop fra 1834 til sin Død 1854. Det er Mynsters For
tjeneste i en Tid, da rationalistiske Anskuelser vare raa- 
dende, at have gjenvakt Kristenlivet blandt de dannede 
i Hovedstaden ved sin af en levende Tro baarne, velta
lende Forkyndelse, medens han paavirkede videre Kredse 
ved sine »Betragtninger over de kristelige Troslærdomme« 
og forskjellige Prædikensamlinger.

Henrik Nikolaj Clausen, født i Maribo 1793, 
Professor ved Universitetet, f 1877. I Hovedværket fra 
hans Ungdom »Katholicismens og Protestantismens Kirke
forfatning, Lære og Ritus« (1825) stod han endnu paa et 
rationaliserende Stade, hvilket han dog mere og mere 
kom bort fra i sine senere Arbejder. En forfatnings
mæssig Frihed, Danskheden i Sønderjylland og Skandi
navismen havde i ham en varm Forkæmper.

Hans Lassen Martensen, født iFlensborg 1808, 
theologisk Professor og 1854 Sjællands Biskop. Uddan
net ved et grundigt Studium af Filosofien og udrustet 
med en ualmindelig Fremstillingsevne har han baade 
som Forfatter, Universitetslærer og praktisk gejstlig ud
øvet en betydelig Indflydelse, og hans Hovedværker »Den 
kristelige Dogmatik« og »Den kristelige Ethik« give ham 
Plads mellem den protestantiske Kirkes mest fremragende 
Theologer i Nutiden.
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En religiøs-filosofisk Forfatter, der tillige var i 
Besiddelse af en stor digterisk Begavelse, var Søren 
Aaby Kierkegaard (1813—1850), Danmarks dybeste, 
og ejendommeligste Tænker. Opdragen i et alvorligt 
kristeligt Hjem blev han Student 1830 og theologisk 
Kandidat 1840. Aaret efter disputerede han for Magi
stergraden (»Om Begrebet Ironi«), og 1843 begyndte han 
sin enestaaende rige literære Virksomhed med Enten- 
Eller. Hans Skrifter vare snart psevdonyme, snart halv- 
psevdonyme, snart under Navn. Han vil med dem ind
føre Kristendom i Kristenheden. . Han skildrer der
for den æsthetiske og ethiske Livsanskuelse for fra dem 
ad sokratisk Vej gjennem indirekte Meddelelse at føre 
sin Læser til det religiøse og kristelige. Og Kristen
dommen er for ham. Lidelsens Evangelium, der ingen 
Formidling taaler med Livsnydelsen eller Tænkningen. 
Derfor vender han sig i sit religiøse Forfatterskab til 
»den enkelte« med Fordringen om gjennem Forsagelse, 
Lidelse og Tro i Inderlighed at fyldestgjøre Kristendom
mens uendelige Fordring. I »Øjeblikkene« fra hans 
Dødsaar endte han med et voldsomt Stormløb mod den 

officielle Kristendom«.
Som filosofiske Forfattere maa tre Universitets

professorer nævnes:
Frederik Kristian Sibbern (f 1872), der op- 

traadte paa Skjønliteraturens Omraade med »Efterladte 
Breve af Gabrielis« og »Ud af Gabrielis’s Breve til og 
fra Hjemmet«.

Rasmus Nielsen, født 1809, af hvis Værker 
»Grundideernes Logik«, »Religionsfilosofi«, »Natur og 
Aand« maa nævnes som de betydeligste. Han er paa- 
yirket af Kierkegaard og Grundtvig og har ved sine vel- 
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talende Foredrag udøvet en vækkende Indflydelse ogsaa 
uden for de studerendes Kreds.

Hans Brøchner, f 1876, der i »Bidrag til Opfat
telsen af Filosofiens historiske Udvikling« og »Filosofiens 
Historie i Grundrids« har nedlagt Frugterne af sine om
fattende Studier af Filosofiens Historie.

Paa Retsvidenskabens Omraade har af de mange 
Forfattere ingen haft den Betydning som Anders 
Sandøe Ørsted. I en ung Alder kom han til at ind
tage høje Stillinger i Administrationen, og saa vel i Stæn
dertiden som senere udøvede han en betydelig politisk 
Indflydelse, f 1860.

Den forhistoriske Arkæologi modtog en frugt, 
bar Impuls fra Kristian Jürgensen Thomsen (f 
1865 som Inspektør ved flere af vore Museer), der theo- 
retisk fremsatte og i vort rige oldnordiske Museum prak
tisk gjennemførte en Ordning af Oldsagerne efter en Tre
deling i en Sten-, Bronce- og Jærnalder, en Ordning, 
hvis Rigtighed senere Granskninger have godtgjort, og 
som er bleven efterfulgt i andre Landes Oldsagsamlinger. 
Kjendskabet til vor forhistoriske Oldtid er yderligere 
bleven udvidet ved Undersøgelser og paa dem byggede 
Slutninger, der skyldes Zoologen J. J. S. S teens trup, 
født 1813, og J. J. A. Worsaae, født 1821.

Med Oplysning af Nordens ældre Literatur og 
Historie have en Række Forskere beskæftiget sig, 
hvoriblandt:

Peter Erasmus Müller, Sjællands Biskop, f 1834, 
der i sit »Sagabibliothek« gav Udtog af de islandske 
Sagaer med tilhørende kritiske og andre Oplysninger.

Finn Magnussen, født paa Skalholt, Gehejmear- 
kivar, j- 1847, der oversatte den ældre Edda.

Niels Mathias Petersen, en Husmandssøn fra 
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Fyn, Professor, f 1862. »Det danske, norske og svenske 
Sprogs Historie«, »Danmarks Historie i Hedenold«, »Hi
storiske Fortællinger om Islændernes Færd hjemme og 
ude«, »Nordisk Mythologi«, »Bidrag til den danske Lite- 
raturs Historie« m. m. ere de grundige og betydnings
fulde Frugter af hans lange, flittige og af en levende 
Fædrelandskærlighed baarne Granskerliv.

Blandt de mange fremragende Historikere mäa 
nævnes Kristian Molbech, f 1857, der tillige virkede 
som Literaturhistoriker, Sprogforsker (»Dansk Ordbog«) 
og Udgiver af ældre danske Literaturværker og i de af 
ham redigerede Tidsskrifter udfoldede en omfattende kri
tisk Virksomhed.

Karl Ferdinand Allen, f som Professor 1872. 
Ved Siden af en Haandbog i Fædrelandets Historie og 
»Det danske Sprogs Historie i Hertugdømmet Slesvig« 
maa som hans Hovedværk nævnes »De tre nordiske Ri
gers Historie 1497—1536«, et Arbejde, der, skjønt ufuld
endt ved hans Død, gjør ham til en af Nordens ypperste 
Historieskrivere.

Kaspar Peter Paludan-Miiller, Rektor i Ny- 
kjøbing, Professor, f 1882. Sin skarpe kritiske Sans og 
sin Evne til livlig Fremstilling lagde han for Dagen i 
flere større og mindre Arbejder, hvoriblandt »Grevens 
Fejde« og »De første Konger af den oldenborgske Slægt«.

Danmarks første egentlige Kunsthistoriker var 
Niels Lavrits Høyen (f 1870), der i Tale og Skrift 
virkede for en national nordisk Kunstskole.

Paa Sprogvidenskabens Omraade vandt Johan 
Nikolaj Madvig, født 1804, et evropæisk Navn som 
klassisk Filolog ved sine grammatiske og textkritiske Ar
bejder, medens Rasmus Kristian Rask gjorde Epoke 
paa det nordiske Oldsprogs og i det hele paa flere af 
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Sprogforskningens Omraader. Rask, San af en Husmand 
i Landsbyen Brændekilde paa Fyn, fødtes den 22de No
vember 1787. Allerede som Discipel i Odense Skole 
drev han paa egen Haand omfattende Sprogstudier, som 
han under trange Kaar fortsatte ved Universitetet. Især 
helligede han de nordiske Sprog sit Arbejde og opholdt 
sig to Aar paa Island for at studere Oldsproget i dets 
Hjem. 1816 tiltraadte han en Rejse over Stockholm, 
Rusland og Persien til Indien for at efterspore de nor
diske Sprog i deres ældste Kilder. I Indien opholdt 
han sig i to Aar og samlede en Mængde Haandskrifter 
paa Palmeblade i de forskjellige indiske Sprog. 1823 
vendte han tilbage, men døde allerede 1832 af en tærende 
Sygdom, han havde paadraget sig paa sine Rejser og ved 
sin altfor store Flid. Med sin enestaaende Hukommelse 
beherskede han Kundskaben i 55 Sprog, og med sin 
Skarpsindighed og sjældne Sprogsans brød han Forsknin
gen nye Baner som en af den sammenlignende Sprog
videnskabs Grundlæggere. Og disse store Evner fandtes 
hos en Personlighed, der lige saa meget lyser ved sin 
ædle Karakter som ved sin altopofrende Kjærlighed til 
Fædrelandet.

Som Naturforsker har ingen den Betydning og 
den Berømmelse som Hans Kristian Ørsted, født 
1777 i Rudkjøbing. Efter en treaarig Udenlandsrejse 
blev han 1806 Professor i Fysik, i hvilken Stilling han den 
21de Juli 1820 opdagede den elektriske Strøms Virkning 
paa Magnetnaalen, en Opdagelse, han strax kundgjorde 
for Evropas videnskabelige Verden i et latinsk Program, 
og som skaffede ham en Uendelighed af Udmærkelser- 
alle Vegne fra. Saa vel i strængt videnskabelig som i 
populær Retning (»Aanden i Naturen«) udfoldede han en 
omfattende literær Virksomhed, og han havde en væsent
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lig Andel i Stiftelsen af forskjellige Selskaber, f. Ex. de 
skandinaviske Naturforskeres, og i Oprettelsen af den po
lytekniske Læreanstalt (1829), hvis Direktør han var til 
sin Død 1851.

En Discipel af Ørsted var den 1865 afdøde Pro
fessor Johan Georg Forchhammer, der særlig har 
indlagt sig Fortjeneste ved sine Undersøgelser af Dan
marks geognostiske Forhold.

Den grundlovgivende Rigsdags Formand Professor 
Joakim Fr. Schouw (f 1852) gjorde sig bekjendt som 
Plantegeograf og som Fysiolog Professor Daniel Fr. 
Eschricht (f 1863).

Som Zoolog er Steenstrup nævnt. Som saadanne 
maa ogsaaEntomologen Jørgen Kr. Schjødte, født 1815, 
og H. N. Krøyer (f 1870) omtales. Den sidste deltog i den 
græske Frihedskrig og gjorde siden talrige Rejser, paa 
hvilke han indsamlede en Mængde Gjenstande til vort 
natur-historiske Museum. Hans Hovedværk er »Dan
marks Fiske«.

Den nyere norske Literatur.

Efter Adskillelsen fra Danmark falder den norske 
Literature Udvikling i tre Perioder. I den første —• til 
1830 — fortsættes de Retninger, der vare de raadende i 
Fællesliteraturens sidste Tidsrum, men med Tilsætning 
af et stærkt bombastisk patriotisk Sving, idet Digterne 
ere mere utrættelige end heldige i at besynge Norges 
Fjælde, Fosser, Odelsbønder o. s. v. Der optræder kun 
en enkelt lidt mere virkelig national Forfatter, M. K. 
Hansen. Den anden Periode omfatter Tiden fra 1830 
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til 1845. Den er kaldet Norskhedsperioden. To Partier, 
de mitra-norske« Patrioter og Intelligenspartiet, idet 
danske«, staa skarpt over for hinanden i Strid om Opfat
telsen af det nationale og dettes Forhold til det frem
mede. Under denne Brydning bliver en selvstændig 
norsk Literatur til, grundlagt af to Mænd, Wergeland 
og Welhaven, der hver for sig ere de stridende Ret
ningers Førere. Den tredie Periode regnes fra 1845, 
Wergelands Dødsaar. Det nationales Berettigelse er an- 
erkjendt, dets rette Opfattelse slaaet fast, og der er fra 
mange Sider et frugtbart Arbejde i Gang paa at vinde 
et mere indgaaende Kjendskab til Folket og dets Liv, 
Landets Natur og Historie, den nødvendige Forudsætning 
for en Literaturs i Sandhed nationale Karakter. As
bjørnsen og Moe drage de gamle Folkeæventyr og 
Sagn frem for Lyset, Landstad og Bugge samle de 
norske Folkeviser, Welhaven anslaar i sin Digtning de 
nationale Toner; til ham slutte sig A. Munch og flere 
mindre betydelige Forfattere. Saaledes ere vi naaede 
frem til Bjørnsons og Ibsens Optræden, med hvilken 
Norge gaar i Spidsen for den nyere Digtning i Norden.

Mavrits Kristoffer Hansen fødtes 1794ogdøde 
1842 som Bestyrer af Middelskolen i Kongsberg. Han 
har skrevet en Mængde Noveller. Heldigst ere de, i 
hvilke han naturtro og jævnt skildrer Middelstandens Liv 
i de norske Smaakjøbstæder.

Henrik Arnold Wergeland (1808—45), Søn af 
den for sit Skrift »Danmarks politiske Forbrydelser mod 
Norge« bekjendte Præst paa Ejdsvold Nikolaj Werge
land, begyndte efter at være bleven Student sin For
fatterbane med satiriske Farcer og højtflyvende lyriske 
Digte. Næppe to og tyve Aar gammel skrev han det 
dramatiske Epos Mennesket, Skabelsen ogMessias, 
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omarbejdet paa hans Dødsleje under Titel Mennesket. 
Det er et uhyre Arbejde, hvori han vil forklare alt til
værendes Tilblivelse, Udvikling og Endemaal, rigt paa 
skjønne Enkeltheder, men ogsaa paa Smagløsheder, løst 
i Sammenhængen, et Vidnesbyrd om hans Genialitet og 
mægtige Fantasi, men ogsaa om hans Mangel paa Evne 
til at begrænse sig og beherske Formen.

Uagtet Wergeland i dette »Menneskehedens Epos« 
nærmest havde udtalt sig fra et kosmopolitisk Stade, var 
han dog snart fremme som den selvskrevne Fører for det 
fra første Færd af inden for Studenterverdenen opstaaede 
Parti, der i begejstret Tro paa det norske Folks Evne 
til at være sig selv nok vilde stænge al fremmed Paa- 
virkning ude og derfor skinsygt vaagede over Folkets 
Selvstændighed, som det saa truet fra det politisk stær
kere Sverrig og gjennem den ældgamle Forbindelse med 
Aandslivet i Danmark. Men i deres patriotiske En
sidighed maatte de yderliggaaende Norskhedssværmere 
nødvendig møde Modsigelse, og der dannede sig over 
for dem et andet, ogsaa i politisk Henseende mere 
maadeholdent Parti, »Intelligensen«, som med et aabent 
Blik for det umyndige og umodne hos Folket indsaa Nød
vendigheden af at bevare en frugtbar Forbindelse med 
Aandslivet i Danmark og derigjennem med den almen- 
evropæiske Kultur. Mellem de to forskjellige Lejre før
tes i en Aarrække en voldsom Strid, i hvilken Werge
land stod i første Række, idet han snart i bunden, snart 
i ubunden Stil og snart gjennem Farcer (under Mærket 
»Siful Sifadda«) med djærv Hensynsløshed hævdede sit 
Standpunkt.

I Aarenes Løb arbejdede han sig imidlertid efter- 
haanden ud over de Mangler, som klæbede ved hans 
tidligste Frembringelser, frem til større og større Herre
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dømme over Formen og Klarhed i Tanken. I det sidste 
Afsnit af hans Liv vandt hans Digtning derfor alminde
lig Anerkjendelse til Trods for, at han gjentagne Gange 
paa ny kom paa Kant med den offentlige Mening i de 
mod ham fjendtlige Kredse, og mange af de Digte, der 
i de Aar kom fra hans Pen, høre til den norske Litera- 
turs Prydelser. Blandt dem maa nævnes hans Barne- 
sange og Sømandsviser, Jan van Huysums Blomster- 
stykke, Jøden og Jødinden, Indlæg i Striden om 
Jødernes Adgang til Norge, og Den engelske Lods. 
Paa det Sygeleje, der endte med hans Død den 12te 
Juli 1845, skrev han foruden sine Livsbekjendelser Has
selnødder de varme og friske Digte »Til Fora aret«, 
»Til min Gyldenlak« og »Den smukke Familie«.

Wergeland var det menige Folks varme Ven. Paa 
forskjellig Maade virkede han for dets Vel. Til Folke
oplysningens Fremme udgav han saaledes i en Aarrække 
Ugeskriftet »For Arbejdsklassen«.

Johan Sebastian Kammermeyer Welhaven, 
en Præstesøn fra Bergen, født 1807, var en klar, har
monisk, mere indadvendt Natur, der, ved medfødt Sym- 
pathi og Uddannelse nøje knyttet til det æsthetiske og 
literære Liv i Danmark, naturlig maatte blive Føreren 
for Modstanden mod den ultra-norske Bevægelse. Hans 
første Arbejde var et Digt, hvori han angreb Wergeland. 
Det vakte en stærk Bevægelse i Studenterverdenen og 
førte endelig til en Splittelse inden for den, efter at han 
i Henrik Wergelands Digtekunst og Polemik, 
ved Aktstykker oplyste med overlegen Dygtighed, 
men ikke uden Ensidighed og Bitterhed havde under
kastet hele Wergelands Digtning en skaanselløs Kritik. 
Welhavens næste Indlæg i Striden var Norges Dæm
ring (1834), en Samling af 76 formfuldendte Sonnetter, 
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hvori han rettede sit Angreb mod den blinde Selvfor
gudelse og den hule Patriotisme hos Folket i det hele. Det 
vakte en sand Storm mod ham fra det Wergelandske 
Partis Side og affedte en hel Literatur, men Welhaven 
tog derefter personlig ikke synderlig Del i Striden. 1839 
udgav han sin første Digtsamling, som siden blev fulgt 
af fire andre, hvori mange smukke natursymbolske Digte 
og Romancer — »Vise om Hellig Olaf«, »Asgaardsrejen«, 
»Ejvind Bolt«, »Raad for Uraad«, »Dyre Vaa« o. m. fl. 
Ejendommelig for hans Digtning er Formens omhygge
lige og skjønne Behandling, Indholdets mandige Alvor 
og i de senere Samlinger en udpræget national Retning. 
I ubunden Stil har han skrevet en mindre Fortælling og 
flere Rejsebilleder. Fra 1840—67 var han først Lektor, 
senere Professor i Filosofi, i hvilken Stilling han ogsaa 
holdt literaturhistoriske Forelæsninger (»Ewald og de 
norske Digtere«), f 1873.

Andreas Munch fødtes 1811. Hans mange Digt
samlinger, af hvilke Sorg og Trøst, skreven efter Tabet 
af hans første Hustru, er den mest udbredte, indeholde 
ikke faa smukke lyriske Digte og tiltalende idylliske Na
turskildringer. Han er desuden Forfatter til flere Dra
maer (Salomon de Caus, Lord William Russel, 
En Aften paaGiske), Romancekredsen Kongedatte
rens Brudefærd m. m.

Peter Kristian Asbjørnsen, født 1812, Forsi- 
mester, kom paa sine Rejser omkring i Landet i nær Be
røring med Folket og havde derved Lejlighed til at ind
samle en rig Skat af de paa Folkets Læber levende Æven- 
tyr og Sagn, for hvilke han følte en levende Interesse. 
1842 udgav han sammen med Jørgen Moe (født 1813, 
f 1881 som Biskop i Kristianssand) Norske Folke- 
æventyr og alene nogle Aar efter Norske Huldre- 
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æventyr og Folkesagn. Men Asbjørnsen forstaar 
ikke alene paa en mesterlig Maade at fortælle det gamle 
Æventyr igjen. Under hans Behandling faar det forøget 
Interesse, idet han indklæder det i en Ramme, hvori han 
giver friske og anskuelige Billeder af norsk Natur og 
Folkeliv.

Bjørnstjerne Bjørnson er født 1832 i Kvikue i 
Østerdalen, hvor hans Fader var Præst. Som ung Stu
dent optraadte han som norsk-national Theateranmelder, 
og senere har han med Afbrydelser, fremkaldte ved læn
gere Ophold i Kjøbenhavn og Rejser i Udlandet, til for
skjellige Tider ledet Theatret i Bergen og Kristiania 
Theater og været Bladredaktør, under dette ofte oppe i 
den heftigste Polemik. Under et Ophold i Kjøbenhavn 
efter sin Deltagelse i Studentertoget til Upsala 1856 skrev 
han det lille Drama Mellem Slagene og gjorde Udkast 
til flere af sine Bondefortællinger. I en rask paa hin
anden følgende Række udkom disse Skildringer af Bonde
livet — Synnøve Solbakken, Arne, En glad Gut, 
Brudeslaaten, Fiskerjenten — i de følgende Aar 
og vandt med deres fine Udmalen af Sjælelivet hos den 
enkelte, med de plastiske, i faa Træk lyslevende tegnede 
Karakterer og de mange smukke indstrøede lyriske Digte 
strax en stor og enthousiastisk Læsekreds. Samtidig 
fortsatte han sin dramatiske Forfattervirksomhed. Sit 
Æmne henter han snart fra Sagatiden — Sigurd 
Slembe, Kong Sverre, Sigurd Jorsalfar — snart 
fra andre Landes Historie — Marie Stuart i Skot
land — og snart fra Nutidsforhold — De nygifte, 
Fallitten. I hans seneste dramatiske Arbejder — Re
daktøren, Kongen — træder en politisk Partitendens 
stærkt frem. Sine lyriske Digte har han samlet i Digte, 
og Sange.
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Henrik Ibsen er født i Skien 1828, blev Lærling 
paa Apotheket i Grimstad, tog Artium og var derefter i en 
Del Aar knyttet til Theatret i Bergen og senere til det 
norske Theater i Kristiania. Efter 1864 har han levet i 
Udlandet, i Kom, Dresden og München, og kun været i 
Hjemmet paa kortere Besøg. 1 Grimstad skrev han det 
treakts Drama Katilina, i Bergen bl. a. Gildet paa 
Solhaug. Hans følgende Arbejder bevæge sig dels paa 
et historisk Omraade — Fru Inger til Østeraad, 
Hærmændene paa Helgeland, Kongsemnerne 
(1864), Kejser og Galilæer (1873) — og indeholde 
dels satirisk-polemiske Nutidsskildringer — Kj ærlighe
dens Komedie, Brand (1866), Per Gynt, De unges 
Forbund, Samfundets Støtter, Et Dukkehjem o. fl.

Ibsens Digtning drejer sig om »Modsigelsen mellem 
Evne og Higen, Vilje og Mulighed«. Dens Satire er 
rettet mod Brøst i den enkeltes Liv eller Samfundslivet, 
mod Halvheden og Usandheden i de højeste menneske
lige Forhold. I Modsætning til al Gaaen paa Akkord 
stiller han den ethiske Fordring med ideal Strænghed, og 
derfor vække hans tankerige Arbejder, der sætte Proble
mer under Debat, som høre til de mest brændende 
i Tiden, altid ved deres Fremkomst en levende Diskus
sion for og imod. Foruden sine dramatiske Digtninger 
har Ibsen skrevet adskillige lyriske Digte og det smukke 
episke Digt »Terje Vigen«.

Jonas Lie, født 1833, har i en Række større og 
mindre Fortællinger — Den fremsynte, Tremasteren 
Fremtiden, Lodsen og hans Hustru, Gaa paa — 
givet friske Billeder af Naturen og Folkelivet i Nord
landene og ved den norske Kyst. —

Medens de norske Forfattere i deres Arbejder som 
Regel benytte det fælles dansk-norske Skriftsprog, er der 
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enkelte, som skrive paa det saakaldte »Lands- 
maal«, et af forskjellige Bygdemaal dannet særlig norsk 
Sprog. Ideen til et saadant og det første Forsøg paa 
dens Virkeliggjørelse udgik fra den dygtige Sprogforsker 
Ivar Aasen, født 1813, der efter at have underkastet 
det norske Folkesprog i dets forskjellige Afskygninger 
en videnskabelig Behandling udgav Prøver paa og Forslag til 
et eget norsk Skriftsprog, som han selv benyttede i flere digte
riske Arbejder. Enkelte andre Forfattere have fulgt hans 
Exempel. De mere bekjendte af »Maalstræverne« ere 
Aasmund Olafsøn Vinje (1818—70) og Kristofer 
Janson, født 1841.

Efter Oprettelsen af Universitetet i Kristiania 1811 
og Adskillelsen fra Danmark har Norge frembragt en 
lang Bække dygtige Videnskabsmænd. Enkelte af de 
mere bekjendte ere: Theologen Vilhelm Andreas 
Wexels(1797—1866), Filosoffen Niels Treschow (1751 
—1833), Snorres Oversætter Jakob Aall (1773—1844) 
(»Erindringer«), Grundlæggerne af den historiske Viden
skab i Norge og Stifterne af »den norske historiske Skole« 
Rudolf Keyser (1803—1864) (»Den norske Kirkes Hi
storie under Katholicismen«) og Peter Andreas Munch 
(1810—63) (»Det norske Folks Historie«), Naturforskeren 
Kristofer Hansteen (1784—1873) (»Rejseerindringer«) 
og Folkeskribenten, Præsten paa Ejdsvold Ej lert Sundt 
(1817—75).


