
BAKKEHUSMUSEET

hvorgaargraensen.dk

Hvor gårgrænse!?Introduktion	  til	  romantikken	  

 1 

Romantikken	  i	  1800-‐tallet	  
	  
Romantik	  er	  ikke	  et	  alene	  et	  kulturhistorisk	  begreb,	  men	  er	  også	  en	  litterær	  stilbetegnelse.1	  Perioden	  
begynder	  omkring	  år	  1800	  og	  har	  sit	  højdepunkt	  i	  første	  tredjedel	  af	  1800-‐tallet,	  men	  slutter	  først	  i	  
begyndelsen	  af	  1900-‐tallet.2	  Romantikken	  var	  en	  international	  strømning,	  som	  stod	  stærkest	  i	  Frankrig,	  
Tyskland	  og	  England.	  Til	  trods	  for	  gensidig	  påvirkning	  udviklede	  de	  tre	  lande	  hver	  sin	  version	  af	  
romantikken.	  	  
I	  dansk	  sammenhæng	  falder	  romantikken	  typisk	  sammen	  med	  guldalderen,	  der	  dateres	  ca.	  1800-‐1850.	  
	  
	  
Universalromantik	  og	  tysk	  filosofi	  
	  
Som	  kulturhistorisk	  periode	  bryder	  romantikken	  med	  oplysningstidens	  tiltro	  til	  den	  menneskelige	  fornuft.	  I	  
modsætning	  til	  oplysningstidens	  ofte	  radikale,	  politiske	  og	  samfundsdiskuterende	  litteratur,	  vender	  de	  
romantiske	  digtere	  sig	  i	  stedet	  mod	  æstetiske	  diskussioner	  med	  udgangspunkt	  i	  emner	  som	  natur,	  fantasi,	  
følelsesliv	  og	  nationalitet.	  
	  
I	  Danmark	  var	  det	  især	  tyske	  digtere	  og	  filosoffer	  som	  J.W.	  Goethe,	  F.W.J.	  Schelling,	  J.G.	  Fichte,	  brødrene	  
Schlegel,	  L.	  Tieck,	  Novalis	  og	  F.	  Schleiermacher,	  der	  inspirerede	  digtere,	  forfattere	  og	  videnskabsmænd.	  	  	  
	  

	  
Sortkridtstegning	  af	  digteren	  F.W.J.	  Schelling	  (1775-‐1854),	  malet	  af	  Chr.	  Fr.	  Tieck,	  Bakkehusmuseet.	  Foto:	  Stuart	  McIntyre	  
	  
Romantikken	  blev	  præsenteret	  for	  et	  dansk	  publikum	  af	  den	  norsk-‐danske	  naturvidenskabsmand	  Henrich	  
Steffens,	  som	  holdt	  en	  banebrydende	  forelæsningsrække	  ved	  Elers	  kollegium	  i	  København	  1802-‐1803.	  I	  
forelæsningerne	  præsenterede	  Steffens	  den	  romantiske	  vision	  om,	  at	  verden	  hænger	  sammen	  som	  en	  
harmonisk	  helhed,	  som	  en	  organisme,	  der	  også	  omfatter	  mennesket,	  historien	  og	  naturen.	  Mennesket	  kan	  

                                                
1	  Mortensen,	  Klaus	  P.	  og	  Schach,	  May	  (red.):	  Dansk	  litteraturs	  historie,	  bind	  2	  1800-‐1870,	  Gyldendal,	  2008,	  s.	  16	  
2	  I	  litteraturhistorien	  har	  man	  typisk	  dateret	  romantikken	  til	  perioden	  1800-‐1870,	  hvor	  den	  afløses	  af	  det	  moderne	  
gennembruds	  litteratur.	  Betragter	  man	  imidlertid	  romantikken	  som	  et	  verdenssyn	  og	  en	  kritisk	  reaktion	  imod	  
oplysningstiden,	  rationalismen	  og	  materialismen,	  kan	  man	  finde	  spor	  af	  romantikken	  helt	  frem	  til	  begyndelsen	  af	  20.	  
århundrede.	  Høiris,	  Ole	  og	  Ledet,	  Thomas:	  ”Indledning”,	  i:	  Romantikkens	  Verden,	  Aarhus	  Universitetsforlag,	  2008,	  s.	  
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nærme	  sig	  organismens	  essens	  enten	  via	  naturen	  eller	  via	  ånden	  (bevidstheden).	  Helhedstænkningen	  
betød,	  at	  alle	  modsætninger	  skulle	  forenes	  under	  ét,	  dvs.	  menneskets	  modsætning	  mellem	  krop	  og	  sjæl	  
skulle	  forenes,	  natur	  og	  kultur	  skulle	  forenes,	  videnskaberne	  skulle	  samarbejde	  og	  nationen	  skulle	  samle	  
borgere	  og	  myndigheder	  under	  ét.	  Det	  gjaldt	  om	  at	  opnå	  balance	  og	  harmoni.	  
	  

	  
Litografi	  efter	  kobberstik	  af	  Henrich	  Steffens	  (1773-‐1845),	  formentlig	  stukket	  1808	  efter	  maleri	  af	  C.A.	  Lorentzen	  fra	  1804,	  
Bakkehusmuseet	  
	  
Organismens	  kontinuitet	  blev	  skabt	  af	  en	  række	  forskellige	  trindelte	  led.	  Disse	  led	  fandtes	  overalt	  i	  naturen	  
og	  i	  historien,	  og	  ved	  at	  følge	  de	  enkelte	  led	  opad,	  ville	  man	  til	  sidst	  nå	  op	  mod	  åndens	  bevidstgørelse.	  
Mennesket	  var	  selv	  det	  sidste	  led	  i	  naturens	  udviklingsrække.3	  	  
Også	  kunsten	  var	  omfattet	  af	  organismens	  ånd	  og	  kunne	  foregribe	  verdens	  harmoni	  og	  menneskets	  frihed.	  
For	  de	  romantiske	  digtere	  var	  friheden	  ikke	  bundet	  til	  samfundet	  og	  det	  politiske	  liv,	  men	  til	  det	  poetiske	  i	  
tilværelsen,	  og	  derfor	  skulle	  kunstværket	  ifølge	  dem	  ikke	  være	  realistisk,	  men	  skabe	  et	  idealt	  billede	  eller	  
en	  fantasi	  om	  en	  urealiseret	  virkelighed.	  I	  kraft	  af	  kunsten	  stod	  digterne	  nærmere	  det	  guddommelige.	  
Derfor	  ser	  man	  i	  romantikken	  en	  stærk	  betoning	  af	  digteren,	  der	  fik	  status	  af	  geni.4	  
	  
I	  Tyskland	  fremsatte	  filosoffen	  J.G.	  Herder	  allerede	  i	  slutningen	  af	  1700-‐tallet	  ideen	  om,	  at	  hver	  kultur	  og	  
hvert	  folk	  er	  bundet	  sammen	  i	  kraft	  af	  en	  særlig	  folkeånd.	  Folkeånden	  udspringer	  af	  folkets	  sproglige,	  
historiske,	  religiøse	  og	  litterære	  fællesskab.	  	  
	  

                                                
3	  Jørgensen,	  Jens	  Anker	  og	  Wenzel,	  Knud	  (red.):	  Hovedsporet.	  Dansk	  litteraturs	  historie,	  Gyldendal,	  2005,	  301-‐302 
4	  Mortensen	  og	  Schach	  (red.),	  2008,	  s.	  33	  
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Hønefossen	  i	  Norge,	  malet	  af	  J.C.	  Dahl,	  1826,	  Bakkehusmuseet.	  Foto:	  Stuart	  McIntyre	  
	  
Herders	  teori	  fik	  stor	  betydning	  for	  den	  danske	  nationalromantik.	  Igennem	  hele	  romantikken	  manifesterer	  
dyrkelsen	  af	  det	  nationale	  og	  det	  folkelige	  sig	  ved	  en	  genopdagelse	  af	  middelalderen,	  nordisk	  mytologi	  og	  
folkelige	  genrer	  som	  folkeviser,	  Edda-‐digtning	  og	  folkeeventyr.	  Der	  blev	  udgivet	  historiske	  romaner,	  
samlinger	  af	  folkeeventyr	  og	  oversættelser	  af	  Saxos	  Danmarkskrønike.	  I	  forsøget	  på	  at	  samle	  nationen	  og	  
skabe	  en	  national	  identitet,	  blev	  der	  i	  1818	  udskrevet	  en	  konkurrence,	  hvis	  mål	  var	  at	  udpege	  en	  dansk	  
nationalsang.	  Adam	  Oehlenschläger	  deltog	  formentlig	  ikke	  i	  konkurrencen,	  men	  han	  lod	  sig	  inspirere	  af	  den	  
til	  digtet	  ”Fædreland-‐Sang”,	  der	  udkom	  i	  Samlede	  Digte	  1823.	  ”Fædreland-‐Sang”	  betragtes	  i	  dag	  som	  vores	  
nationalsang.	  
	  	  
	  
Åndlighed,	  kernefamilie	  og	  salonkultur	  
	  
Forestillingen	  om	  naturens	  helhed	  blev	  meget	  central	  i	  romantikken.	  Romantikerne	  opfattede	  ikke	  længere	  
naturen	  som	  noget,	  der	  lå	  udenfor	  mennesket	  selv,	  noget,	  der	  kunne	  kategoriseres	  eller	  underkastes	  
bøndernes	  kultivering	  i	  landbruget.	  Naturen	  havde	  flere	  dimensioner	  og	  var	  beriget	  med	  samme	  ånd,	  som	  
mennesket	  var	  beriget	  med.	  Romantikernes	  natursyn	  fik	  derfor	  også	  stor	  betydning	  for	  naturvidenskaben	  i	  
1800-‐tallet.	  Naturvidenskabsmanden	  H.C.	  Ørsted	  udviklede	  en	  idé	  om,	  at	  naturen	  kan	  erkendes	  ved	  hjælp	  
af	  intuition,	  og	  erkendelsen	  kan	  omsættes	  i	  videnskabelige	  afhandlinger	  lige	  så	  vel	  som	  i	  digte.	  	  
Ørsteds	  fysiske	  eksperimenter	  var	  bl.a.	  baseret	  på	  en	  forestilling	  om,	  at	  atomer	  ikke	  blot	  er	  materielle	  
størrelse,	  men	  rummer	  ”kræfter”	  af	  immateriel	  karakter.	  I	  overensstemmelse	  med	  organismestænkningen	  
antog	  Ørsted,	  at	  naturens	  kræfter	  var	  bundet	  sammen	  i	  en	  fælles	  enhed,	  dvs.	  at	  varme,	  lys	  og	  magnetisme	  
udsprang	  fra	  samme	  urkraft.	  Han	  blev	  først	  og	  fremmest	  berømt	  for	  at	  have	  opdaget	  elektromagnetismen	  i	  
1820	  ved	  at	  påvise,	  hvordan	  magnetisme	  og	  elektricitet	  frembringes	  af	  den	  samme	  kraft.5	  	  
	  

                                                
5	  Kragh,	  Helge:	  ”H.C.	  Ørsted,	  Ludvig	  Colding	  og	  den	  romantiske	  naturopfattelse”,	  i:	  Romantikkens	  verden,	  red.	  Ole	  
Høiris	  og	  Th.	  Ledet,	  Aarhus	  Universitetsforlag,	  2008,	  s.	  111,	  117 

www.hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Forfattere/AdamOehlenschlager.pdf
www.hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Kilder/FaedrelandsSang.pdf
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I	  digtningen	  var	  det	  først	  og	  fremmest	  den	  unge	  digter	  Adam	  Oehlenschläger,	  der	  lod	  sig	  inspirere	  af	  
Henrich	  Steffens’	  forelæsninger,	  og	  i	  1802	  udkom	  digtsamlingen	  Digte,	  1803,	  hvoraf	  digtet	  Guldhornene	  
skulle	  blive	  ikke	  alene	  Oehlenschlägers	  personlige,	  men	  hele	  den	  danske	  højromantiks	  programdigt.	  
	  
Indskrænkningen	  af	  trykkefriheden	  i	  1799	  betød,	  at	  det	  i	  princippet	  blev	  forbudt	  at	  skrive	  om	  politiske	  
emner,	  der	  ikke	  stemte	  overens	  med	  regeringens	  politik.	  Der	  blev	  kun	  ført	  enkelte	  sager	  mod	  politisk	  
engagerede	  forfattere	  i	  begyndelsen	  af	  1800-‐tallet.	  En	  af	  disse	  omhandlede	  forfatteren	  J.J.	  Dampe,	  der	  
agiterede	  for	  indførelsen	  af	  et	  repræsentativt	  demokrati	  og	  blev	  idømt	  livsvarigt	  fængsel	  på	  Christiansø	  i	  
1821	  for	  majestætsfornærmelse	  og	  højforræderi.	  I	  1820’erne	  blussede	  religionspolitiske	  stridigheder	  op,	  og	  
disse	  førte	  bl.a.	  til,	  at	  N.F.S.	  Grundtvig	  blev	  idømt	  livsvarig	  censur	  i	  1826.	  Først	  i	  1830’erne	  og	  1840’erne	  
begyndte	  den	  politiske	  debat	  for	  alvor	  at	  røre	  på	  sig	  igen.	  	  
Vedtagelsen	  af	  trykkefrihedsforordningen	  i	  1799	  blev	  skelsættende,	  og	  mange	  tidsskrifter	  lukkede.	  
Udgivelsen	  af	  videnskabelige	  og	  litterære	  værker	  fortsatte,	  og	  det	  var	  derfor	  disse	  genrer,	  1800-‐tallets	  
forfattere	  primært	  beskæftigede	  sig	  med.6	  Samtidig	  med	  trykkefrihedslovgivningens	  stramning	  var	  
Danmark	  præget	  af	  økonomisk	  stagnation	  og	  politisk	  krise.	  I	  1807	  bombede	  englænderne	  Københavns	  
indre	  by,	  og	  Danmark	  måtte	  opgive	  sin	  hidtidige	  neutralitetspolitik	  og	  blev	  trukket	  ind	  i	  Napoleonskrigene.	  
Alliancen	  med	  Frankrig	  og	  Napoleon	  faldt	  ikke	  ud	  til	  Danmarks	  fordel,	  og	  under	  krigen	  lammedes	  handelen,	  
arbejdsløsheden	  bredte	  sig	  og	  i	  1813	  var	  statens	  finansielle	  krise	  uomgængelig.	  Året	  efter,	  i	  1814,	  mistede	  
Danmark	  Norge	  efter	  400	  års	  sameksistens	  som	  dobbeltmonarki.	  	  
	  
Napoleonskrigene	  og	  den	  økonomiske	  krise	  satte	  sig	  kun	  få	  spor	  i	  samtidens	  digtning.	  Krisen	  bidrog	  til,	  at	  
landet	  samlede	  sig	  i	  et	  tæt,	  nationalt	  fællesskab,	  som	  koncentrerede	  sig	  om	  en	  litterær,	  snarere	  end	  en	  
politisk	  offentlighed.	  De	  centrale	  begreber	  blandt	  1800-‐tallets	  stærke	  borgerskab	  var	  kernefamilien,	  
barndommen,	  kvinden	  og	  moderligheden,	  fædrelandet,	  historien,	  naturen,	  modersmålet	  og	  folket.7	  De	  
oplyste	  borgeres	  selskabelighed	  flyttedes	  i	  stigende	  grad	  fra	  det	  offentlige	  rum	  til	  privatsfærens	  i	  
hjemmene.	  Her	  mødtes	  indbudte	  mænd	  og	  kvinder,	  og	  der	  blev	  diskuteret	  litterære,	  musiske,	  
billedkunstneriske	  og	  videnskabelige	  emner.	  
	  

                                                
6	  Jørgensen	  og	  Wenzel	  (red.),	  2005,	  s.	  265	  
7	  Mortensen	  og	  Schach	  (red.),	  2008,	  s.	  46-‐48	  

www.hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Kilder/Guldhornene.pdf
www.hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Introduktioner/YtringsfrihedenI1700Og1800tallet.pdf
www.hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Forfattere/JacobJacbsenDampe.pdf
www.hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Forfattere/NFSGrundtvig.pdf
www.hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Kilder/TrykkefrihedsforordningAf1799.pdf
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Michael	  Rosing	  læser	  op	  af	  ”Hakon	  Jarl”	  i	  Ørstedernes	  hjem,	  litografi	  efter	  Carl	  Thomsen,	  Bakkehusmuseet	  
	  
Den	  danske	  romantik	  kan	  ikke	  opfattes	  som	  en	  fuldkommen	  ensartet	  strømning,	  og	  der	  er	  flere	  forskelle	  
mellem	  de	  enkelte	  forfattere.	  Adam	  Oehlenschlägers	  tidlige	  værker	  fra	  begyndelsen	  af	  1800-‐tallet	  
repræsenterer	  højromantikken	  og	  den	  store	  fornyelse	  af	  dansk	  litteratur.	  Oehlenschlägers	  romantik	  kan	  på	  
mange	  punkter	  betragtes	  som	  idealistisk	  og	  fokuserer	  på	  bl.a.	  den	  norrøne	  litteratur,	  det	  oldnordiske	  sprog,	  
historie	  og	  mytologi.	  De	  samme	  emner	  optager	  forfattere	  som	  B.S.	  Ingemann	  og	  N.F.S.	  Grundtvig,	  men	  i	  
deres	  forfatterskaber	  ses	  samtidig	  en	  større	  betoning	  af	  kristendommen.	  	  
I	  1820’erne	  får	  romantikken	  en	  mere	  realistisk	  drejning	  med	  forfatterskaber	  som	  Steen	  Steensen	  Blichers	  
og	  Thomasine	  Gyllembourgs.	  I	  sidste	  del	  af	  perioden	  øges	  kritikken	  af	  Oehlenschlägers	  harmoniske	  og	  
enhedssøgende	  menneskeopfattelse,	  og	  forfattere	  som	  J.L.	  Heiberg,	  H.C.	  Andersen,	  Emil	  Aarestrup	  og	  
Søren	  Kierkegaard	  retter	  hver	  på	  sin	  måde	  fokus	  mod	  ”de	  interessante”	  sider	  af	  menneskets	  sjæleliv.	  Deres	  
erkendelse	  af,	  at	  mennesket	  også	  rummer	  drifter	  og	  dæmoniske	  og	  undertrykte	  sider,	  giver	  litteraturen	  og	  
menneskebeskrivelsen	  en	  større	  psykologisk	  dybde.8	  	  
	  
	  
Grudloven	  og	  kampen	  om	  en	  fri	  forfatning	  
	  
Romantikken	  er	  knyttet	  til	  den	  industrielle	  tidsalder,	  og	  i	  Danmark	  finder	  store	  politiske	  og	  sociale	  
omvæltninger	  sted	  i	  den	  pågældende	  periode.	  I	  løbet	  af	  1840’erne	  rejses	  der	  i	  stigende	  grad	  krav	  om	  en	  fri	  
forfatning,	  som	  skulle	  baseres	  på	  et	  demokratisk	  grundlag.	  Kravene	  medførte	  omfattende	  politiske	  
debatter	  i	  tidsskrifter	  og	  aviser.	  Blandt	  periodens	  vigtigste	  historiske	  begivenheder	  er	  Dannarks	  første	  
grundlov	  af	  1849,	  Treårskrigen	  1848-‐50	  og	  slaget	  ved	  Dybbøl	  1864.	  
Trods	  romantikernes	  mange	  brud	  med	  oplysningstiden,	  er	  der	  også	  projekter	  og	  idealer	  fra	  oplysningstiden,	  
som	  videreføres	  i	  romantikken.	  Almuen	  undergår	  i	  1800-‐tallet	  en	  række	  forvandlinger	  på	  det	  sociale,	  
politiske	  og	  uddannelsesmæssige	  område.	  En	  forfatter	  som	  Grundtvig	  fik	  stor	  betydning	  for	  udviklingen	  af	  

                                                
8	  Mortensen	  og	  Schach	  (red.),	  2008,	  s.	  50-‐52 



BAKKEHUSMUSEET

hvorgaargraensen.dk

Hvor gårgrænse!?Introduktion	  til	  romantikken	  

 6 

pædagogiske	  læringsprincipper	  og	  dannelsen	  af	  den	  danske	  folkehøjskole	  ud	  fra	  et	  ideal	  om	  folkeoplysning	  
og	  folkelig	  dannelse.9	  
	  

                                                
9	  Schjørring,	  Jens	  Holger:	  ”Grundtvig	  –	  poet	  –	  præst	  –	  politiker”,	  i:	  Romantikkens	  verden,	  red.	  Ole	  Høiris	  og	  Th.	  Ledet,	  
Aarhus	  Universitetsforlag,	  2008,	  s.	  344	  


