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Guldalderen som idehistorisk periode: 
H. C. 0rsteds optimistiske dualisme 

1. U nders0gelsens motivering 

Hvis vi med Vilh. Andersen godtager, at H. C. 0rsted bar »dannet en Skole; 
ti1 den h0rer saa forskellige Digtere som Heiberg, Hauch og H. C. Ander
sen«\ og med Ejnar Thomsen antager, at 0rsted- frem for Steffens- var 
trenkeren bag Oehlenschläger, sä bliver det nrerliggende at fors0ge at beskri
ve guldalderen som litterrer periode i forhold til 0rsteds ideer; men ogsä an
det taler for en n0jere pr0velse af dette forhold. Historisk: vi ved, at 0rsted 
i kraft af sine personlige og professionelle forbindelser bar haft direkte ad
gang til at pävirke og selv at pävirkes af sä godt som hele det k0benhavnske 
guldaldermilj0. Metodisk: vi savner en idehistorisk model, som kan hjrelpe os 
at holde sammen pä billedet af denne periodes srerlige karakter i sammenlig
ning med f0r og efter. Deskriptivt: periodens litteratur kan ses som udtryk for 
en srerlig virkelighedsholdning, der umiddelbart synes at savne frelles foran
ledning, hvis 0rsteds ideer ikke tages i betragtning som normgivende eller re
prresentative. 

Guldaldertidens litteratur er som helhed ikke blot politisk uengageret, 
den er pä en srerlig mäde verdensfjern, afdrempet, selektiv og harmonisk: 
Erik Lunding bar for nylig insisteret pä dette og argumenteret til fordel for be
tegnelsen biedermeier som komplement til romantik og romantisme, der sä 
därligt betegner afstanden mellem dansk guldalder og tysk romantik, hen
holdsvis fransk romantisme: 

1 Viihelm ANDERSEN, »Det nittende Aarhundredes f0rste Halvdel«, Illustreret dansk 
Litteraturhistorie, bd. III (1924), p. 115. 

2 Ejnar THoMSEN, »Hans Christian 12Jrsted«, p. 117-35 i: Omkring Oehlenschlägers tyske 
quijotiade (1950), se ogsä p. 163.- Jvf. William MICHELSEN, Om H. C. 12Jrsted og tankebilledet 
bag Oehlenschlägers Aladdin (Oehlenschläger Selskabets skriftserie, nr. 3, u. ä.). 

\ ! 
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Hvor foreligger i dansk litteratur fragmentemes og aforismemes kaade intel
lektuelle metafysiske dumdristighed? Hvor det ironisk-nihilistiske? Og hvor 
den hemningsl0se kasten sig ud i kulten af natten, det dionysiske og det orgi
astiske? Og hvor »das Ausschwingen ins Kosmische und Hintergründige«?3 

Hovedorienteringsstedet til konstatering af betydningsindholdet af begrebet 
romantisme, som det blev overfort paa den danske litteratur, maa vrere Bran
des' veltalende skildring af denne aandsstr0mning i »Hovedstromningeme«. 
Vi lrerer der en kunst at kende, hvis drivkraft er lidenskaber og instinkter, 
had og hrevnf0lelse, en anti-idealistisk, mere ellermindre nihilistisk digtning, 
der faar sin ganske srerlige tone- f. eks. hos V. Hugo og Merimee- ved ud
penslingerne af barbarisk-exotisk vildskab, derimod finder vi her aldrig 
alfemes lette dans; men hvor foreligger nu regte danske rekvivalenter til 
dette?4 

Professor Lunding vil, at betegnelsen biedermeier skal forstäs som neutral, 
vrerdi-indifferent terminus technicus for rummet mellem Oehlenschläger og 
Brandes, oplysning og naturalisme: Biedermeier er hovedstmmmen i perio
den; af spillet mellem romantik, romantisme og biedermeier er alle ändsper
sonligheder i tiden mrerkede; men begrebeme romantik og romantisme er 
tjenligst som polrere termer i sprending med biedermeier, idet hovedmreng
den af den i perladen realiserede kunst hverken lader sig karakterisere under 
begrebet romantik eller dets afl0ser romantisme. Det er Lundings hensigt in
den for det karte foredrags rammer at levere en skitse til stil-, genre- og 
aandshistorisk etablering af periodebegrebet biedermeier, der » n0je g0r rede 
for, efter hvilke synspunkter den kultur- og kunstskabende udvalgsproces fin
der sted«5• Biedermeier mä ikke opfattes som et med det materialistisk
bedsteborgerlige; biedermeier er en stilisering; den konstituerende ide er har
monisering, mediering, manifesteret i en undvigende, omskrivende og af
drempende holdning. 

Professor Lunding sammenligner. Grundformlen i hans arbejdsmäde 
er den implicitte og explicitte sammenligning mellem dansk og udenlandsk. 
Signalementer af udvalgte stiltrrek, kunstvrerker, genrer, forfatterskaber kon
fronteres som prremisser for den skitserede helhedsopfattelse af perioden. I 

3 Erik LUNDING, »Muligheden for konstituering afnye •epokale< enheder i det 19. aarhundre
d es litteratur«, p. 52-71 i: [Rapport fra] Den fjerde internationale studiekonference i nordisk 
litteratur, Aarbus Universitet 14.-19. august 1962 (stencileret, u. ä.); loc. cit. p. 58-59 . 

• ibid. p. 69. 

' ibid. p. 63. 



88 

den fremlagte tydning af epokens karakter forudsrettes, at signalementer og 
udvalg Iader sig supplere ved dyberegäende analyse og bredere stofvalg, men 
at konklusionen ikke vil rendres selv om prremisseme for0ges sä radikalt, at 
dokumentationen mister sit skitseprreg. Om dette punkt kan man imidlertid 
vrere uenig med Lunding, og det var virkelig at 0nske at en gruppe af specia
lister ville beslutte sig for en nrermere pr0vning afbiedermeierskitsen. En ind
sats af den art ville formentlig have bäde saglig og teoretisk-metodisk vrerdi. 
Som bekendt er nemlig selve periodebegrebet litteraturhistorisk uundvrerligt, 
sk0nt teoretisk uhändterligfi. I Lundings unders0gelse fremstär bestemmelsen 
af periodens karakter som resultat af de nrevnte sammenligninger, der tillader 
forfatteren at konkludere, at den danske guldalders vresensprreg er harmoni
sering, mediering, omskrivning, afdrempning. Disse substantiver mä forstäs 
i analogi med de tilsvarende procesverber, og biedermeier-bestemmelsen 
fremkommer da som det n0dvendige overgangsled mellem f0rste og andet 
sammenligningsled: det udenlandske over for, og f0r, det danske. Vor pävis
ning af denne metode i Erik Lundings fremstilling er ikke anfregtet af det fak
tum, at Lunding ikke 0nsker at se den danske (eller nogen anden) litteratur 
som et produkt af linerer pävirkning ellersimple kausalkreder, lige som den 
ikke anfregtes af Lundings skiften mellem at anse litterrere, subsidirert andre 
trrek af virkeligheden som relevant f0rste sammenligningsled. Det ville säle
des heller ikke have vreret i modstrid med metoden i hans periodebestemmel
se, om han havde inddraget Bellman og den danske tradition efter Bellman 
i sit materiale. Inddragelse af netop dette stof, som er genre- og talmressigt 
omfattende, udbredt over et stort äremäl inden for periodens givne grrenser, 
tilmed prreget af h0j kvalitet, ville tilsyneladende tjene til at underbygge bie
dermeier-bestemmelsen: afdrempning, harmonisering, mediering. Ved udnyt
telse af dette materiale ville den anvendelige arbejdsmäde (f0rste sammenlig
ningsled/ overgangsled=periodebestemmelse/ andet sammenligningsled) som 
hos Lunding fremtrrede dels deskriptivt konstaterende (frigjort fra traditions
udbredelsens historiske faktorer, f. eks. Heibergs sind, oplevelser og pro
grammatiske skrifter), dels historisk rekonstruerende. Frellesprreget mellem 

6 H. P. H. TEESING, Das Problem der Perioden in der Literaturgeschichte, Groningen-Batavia 
1948. - TEESING afslutter sin fremstilling med ordene: 

Wir haben unseren Zweck erreicht, wenn dem Leser das Periodenproblem in der 
Literaturgeschichte nach der Lektüre als noch ein wenig problematischer erscheint, als 
es ihm vorher schon war. 
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de hrevdede overgangsled ville da fremtrrede som en overindividuel strarrelse 
a la »tidens änd«, »tidens synsmäde« eller »epokal enhed«. En sädan synte
tisk konstruktion behraver ikke at stratte sig til metafysiske büorestillinger. Det 
turde nemlig vrere en grundlreggende og uanfregtet kendsgeming, ja selve ud
gangspunktet for ransket om at arbejde med periodestrarrelser i den historiske 
prresentation af stoffet, at skiftende tider ser med skiftende ejne pä den fore
liggende virkelighed. Denne uvilkärlige datering af evnen til at opleve - det 
vrere sig kunstnerisk eller ikke-kunstnerisk virkelighed- er ofte päpeget. Den 
fremtrreder umiskendeligt, när vi konfronteres med fortidens fortolkninger 
(interpretationer, pasticher eller forfalskninger) af endnu tidligere tiders ori
ginaler, som ogsä vi bar adgang til. Man kunne her tale om en slags parallak
tisk virkning, som i tidens leb viser afvigelser, der ikke var synlige i den for
talkende samtid: 

How many people nowadays looking at Dossena's fakes feel astonished at 
what they think was the gullibility of famous experts of a previous generation! 
No uncommon flair is required at the present date to detect a pastiche in 
Macpherson's Ossian, which took in all and sundry at the time, or in Chatter
ton's Rowley poems, or to see in Strawberry Hili a rococo building through 
the thin disguise of mock-Gothic. Menga's would-be encaustic painting ofJu
piter and Ganymede, which Winckelman admired as a classical work, leaves 
no doubt nowadays about its neo-classical origin. Botticelli such as the deca
dents saw him is not the artist seen by a Japanese critic, Yukio Yashiro, who, 
in the illustrations to his study of Botticelli, gave photographs of details of his 
works so exquisitely and perversely isolated that they looked like Japanese 
compositions7

• 

At den historiske forskning selv er underkastet »loven om ändelig parallak
se« er som bekendt ingen hindring. Den omtalte biederrneier-skitse af guldal
deren vidner selv om frenomenet og ansporer til fomyet betragtning af peri
oden. Jeg bar ovenfor udtalt ensket om en prevning af professor Lundings 
skitse, ogjeg bar nrevnt at skitsen sikkert Iader sig udbygge, i det mindste ved 
inddragelse af Bellman og Beliman-traditionen i Danmark. Det forekommer 
mig dog umiddelbart mere givende at forsege en udbygning i den ferst 
omtalte retning, hvor en idehistorisk synsvinkel lregges til den af Lunding 

7 Mario PRAZ, »Historical and Evaluative Criticism«, p. 65-77 i: Uterary History & Uterary 
Criticism, Acta of the Ninth Congress of the International Federation for Modern Languages & 
Literature (ed. Leon EDEL), NewYork, 1965; loc. cit. p. 72. 
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skitserede litteraturhistoriske. Lader biedenneier-skitsen sig nemlig idehis
torisk supplere, sä betyder suppleringen mere end et ensbenrevnt tillreg til 
skitsen, og den ßnskede prßvning af hele komplekset mä vel i sä fald blive en 
del mere knevende og givende i bäde saglig og teoretisk-metodisk henseende. 

Jeg vrelger da som mit udgangspunkt det bekendte sammenstßd 
mellem N. F. S. Grundtvig og H. C. 0rsted i ärene 1814-15. Studium af 
denne kontrovers tilbyder adskillige fordele i vor sammenhreng. Dels er 
striden extra-litterrer, hvorved vi virkelig kan vrere sikre pä at have valgt et 
udgangspunkt som afviger fra Lundings. Dels er den rent dansk, hvorved vi 
sikrer os mod det vilkärligt valgte udenlandske sammenligningsmateriales 
mulige fejlvisning. Dels er begge kombattanter pä forhänd anerkendt som 
srerdeles indflydelsesrige i periodens ändsliv. Dels finder sammenstßdet sted 
pä et sä tidligt tidspunkt i perioden, at det idehistoriske indhold bäde kan ses 
som produkt af periodens foregäende ändsliv, som immanent manifestation 
i den kanoniserede guldaldertid8

, og som mälestok for det idemressige forlßb 
op gennem tiden til den ißvrigt etablerede grrense ved Brandes' gennembrud. 
Vi har endelig den fordel, at en idehistorisk guldalderbetragtning giver basis 
for sammenligning af ensbenrevnte st0rrelser, när Brandes bringes i spil og 
hrevdes at markere periodens oph121r. 

2. Konflikten 0rsted/Grundtvig 

Sammenst0det mellem 0rsted og Grundtvig var »et Sammenstßd, der i indre 
Betydning opvejer den hele Baggesenske Fejde«9

• Aktstykkerne er ialt fern; 

• Valdemar VEDEL, Studier over Guldalderen i dansk Digtning (Anden Udgave 1948). -
Valdemar VEDEL begr~enser sin fremstilling nedad ved boodrene 12JRSTEDS fremtneden (1797 -98, 
jvf. p. 36) og opad ved Frederik den 6tes d0d (1839, jvf. p. 214). 

9 Viihelm ANDERSEN, op. cit. p. 113, jvf. p. 158-59. Hvad Vilh. ANDERSEN kan have ment pä 
det citerede sted fär man sikkert indblik i ved at l~ese HfiiFFDINGS skildring af henholdsvis striden 
mellem GRUNDTVIG og 12JRSTED (Harald HliiFFDING, Danske Filosofer (1909), p. 57-65) og striden 
GRUNDIVIG/BAGGESEN (ibid. p. 66-72). Vilh. ANDERSEN (op. cit. p. 115) finder lighed i tendens, 
ikke metode, mellem H. C. 12JRSTED og HfiiFFDING. H0FPDINGS skildring synes virkelig at fore
tnekke 12JRSTED for GRUND1VIG m. h. t. det mellemv~erende i striden, som H0PFDING ejendom
meligt samler sin opm~erksomhed om: hvad har f0rsteret, naturvidenskab eUer religion? 
GRUNDTVIG hsevdede (delvis, stedvis og med urette) at det var dette sp0rgsmäl, striden drejede 
sig om; men man mä sikkert üvf. den i det f0lgende givne skildring af 12JRSTEDS tankeverden) sige, 
at HfiiFFDING gl!lr sig skyldig i fejlslutning fra sin egen tids problematik när han overser, at et 
spl!lrgsmäl af nsevnte art ville v~ere meningsll!lst, ikke til at besvare for 12JRSTED, fordi hans tanke
verden bygger pä en dualisme, der ikke tillader det foresläede alternativ. For 12JRSTED er den evige 
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de omtales i det f0lgende af praktiske grunde under mrerke 1-V10
• Sammen

lagt fylder diskussionen ca. 275 oktavsider; vi tvinges til en drastisk forkort
ning, der- hvis den kan anerkendes som gyldig- ingen skade er til, fordi dis
kussionens faktiske torleb kun i ringe grad har vores interesse her, hvor vi 
s0ger den fundamentale uenighed og dens korrelat i en vis overensstemmelse 
mellem de to mrends grundlreggende synspunkter. Det er overensstemmel
sen, den mäske ikke-udtalte enighed, som er periodens signatur i enhver kon
flikt, og det er fflllgelig 0nsket om at afdrekke denne grundlreggende enighed, 
som driver det periodekonstituerende idehistoriske studium. 

Grundtvigs profetiske pamflet (1), som fremkaldte hele striden, har 
st0rre symptomatisk end selvstrendig interesse. Og i dette lys behandler begge 
parter pamfletten; den inddrages fra begyndelsen som eksempelmateriale 
inter alia i den st0rre strid om filosofiske sp0rgsmäl og Grundtvigs hele pro
duktion. Her tilh0rer initiativet anmelderen 0rsted, hvis standpunkt vi f0rst 
parafraserer: 

H. C. (l)rsteds cerinde er etisk: Om den kristne religions enkle, funda
mentale sandheder (tro pä }esus, krerlighed til Gud og Nresten) kan ingen 
strid herske. Derimod er teologien et vidensomräde som alle andre, og teolo-

sandhed en og uden prioriterede dele, mens de timelige sandheder alle er underkastet 
usikkerhed. En ny skildring af striden tindes i: C. I. ScHARUNG, Grundtvig og Romantikken 
belyst ved Grundtvigs forhold til Schelling (1947), p. 117-125, •Striden med 0rsted«.- SCHAR
UNG understreger at de to mrend ikke er pä talefod, »to heltforskellige Aandstyper«, videnskabs
manden overfor •de store Antitesers Mand • (p. 118). Interessen samler sig her om GRUND1VIGS 
angreb pä SCHELLING for monisme, men undersegelsen ferer ikke til en idehistorisk motiv
analyse i stil med den i nrervrerende artikel forsegte.- Om stridens centrale placering i GRUNDT
VIGS forestillingsverden, se Henning H0IRUP, Grundtvigs Syn paa Tro og Erkendelse, 1949. 

10 1: En mrerkelig Spaadom ogsaa om Dannemark efter en gammel Haandskrift udgivet ved N. 
F. S. GRUND'IVIG, Prrest. Kiebenhavn 1814. [24 s., motto:] Foragter ikke Prophetier! 1 Thess. 5. 

II: [nr. I anmeldtanonymt afH. C. 0RSTED i] Dansk Litteratur-Tidende for 1814. No.12-13, 
p. 177-208. 

III: Hvem er den falske Prophet? Hvem forvirrer Folket? Svartil Recensenten i Litt. Tid. No. 
12 og 13 ved N. F. S. GRUNDTVIG, Prrest. Kiebenhavn, 1814. [XIV+ 64 s., motto:] Jeg forstyrrer 
ikke Israel, men du og dine Frrender, i det I forlode Jehovas Bud og du vandrede efter Baalim. 
1 Kong. B. 18. 

IV: Imod den store Anklager. Af H. C. 0RSTED, Professor. Kiebenhavn, 1814. [VI + 138 s., 
motto:] Det ottende Bud. Du skal ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din Nreste. Det er: Vi skulle 
frygte og elske Gud, ikke falskeligen befere Andre, ikke forraade, ikke bagtale Andre, ikke 
berygte Andre, men dennem undskylde, mene og tale vel om dem, og tage alle Ting i den bedste 
Mening. Luthers Katechismus. 

V: Imod den Iilie Anklager, det er Prof. H. C. 0rsted, med Bevis for at Schellings Philosophie 
er uchristelig, ugudelig og legnagtig. Ved N. F. S. GRUND'IVIG, Prrest. Kjebenhavn 1815. [228 s., 
motto:] Stoppes skal deres Munde, som tale Legn. Ps. 63. 
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gi er ingen salighedssag. Fortolkning af skriften er underkastet samme van
skeligheder somalanden erkendelse. Grundtvig har i sine skrifter (senest i 
fortalen til spädommen, tidligere isrer i verdensknmiken 1812) dokumen
teret, at han er en videnskabelig fusker, som- under päberäbelse af at tale i 
Guds navn, pä Hans vegne - freider de mest horrible domme over historiske 
tider, begivenheder og mrend; ukrerligt slär han sig selv i vejret ved at for
kynde andres fordrerv. Grundtvigs fremfrerd har vundet gehßr og kan udarte, 
den er ikke blot täbelig men forkastelig og farlig for hoben. Fanatisk snrever
synede prrester har fBr trendt kretterbäl. QJdelreggelsen bßr standses nu, hvor 
enhver af spädommen mä kunne se Grundtvigs forvirring. 

Grundtvigs amnde og Standpunkt er religißst: Den heilige skrift er 
Guds äbenbarede sandhed. Biblen skal (i alt vresentligt) forstäs ordret, og pä 
biblens grundvold har prresten ret og pligt til at tale Guds ord til en vanartet 
slregt. Oplysningen har fordrervet menneskene i Europa. Naturfilosofien er 
ukristelig og spreder vantro. Den er et svrermeri, omtyder äbenbaringen til 
myter, benregter Guds personlige eksistens, benregter den uforenelige mod
sretning mellem godt og ondt, sandhed og lßgn. QJrsted har pä naturfilosofi
ens vegne villet standse Grundtvig. Men Guds ord er pä Grundtvigs tunge, 
troen i hans hjerte, salighedens häb pä hans hoved (III, p. VII); han er villig 
til martyriet. QJrsted har draget Grundtvigs troskab mod embedet i tvivl, kaldt 
hans forkyndelse falsk, stemplet ham som kretter. Spädommen er ikke ud
givet som profeti, men som et tilladeligt gretteri efter troens regel om tydning 
afbiblens profetier: »ordret, men tit i en anden Mening end den Ordene sred
vanlig have« (III, p. 58); derfor stär recensenten stemplet »som en LBgnens 
Tjener og en falsk Prophet, der vil forvirre Folket« (III, p. 59). 

Den centrale uenighed: 0rsted anfregter 1) Grundtvigs ret til at hrevde, at 
han taler med guddommelig autorisation; Grundtvig er nßdt til at have en for
stäelse af biblen, fßr han kan bruge den; om denne forstäelse kan herske u
enighed (e.g. IV, p. 94f) - og 2) Grundtvigs kyndighed i bedßmmelse af de 
forhold, nrere og fjeme, historiske eller personlige, som skal sammenlignes 
med biblens udsagn (passim). 

Grundtvig svarer ad 1): 

»[ ... ] men Sagen er den, at hvad vi skal troe og giore for at blive salige og 
altsaa tillige hvad herom er vildfarende Lrerdom, det kan Man forstaae uden 
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at have lrest nagen an den Bog [end biblen], og derom erdet vitale. At endelig 
Dommen som bygges paa Bibelen ei kan vrere ufeilbar fordi den er et Vrerk 
af menneskelig Dommekraft har jeg ovenfor beviist at vrere aldeles ugrundet, 
med mindre der ingen Vished er til for Mennesket, men i saa Fald kan vi ja 
heller ikke have Vished om Bibelens Trovrerdighed, da den og opstaaer ved 
en Handling af menneskelig D0mmekraft, ja, hvorom stride vi da, hvi tale vi 
om hvad der er Sandhed? at to og to er fire, er ja ikke Irengere ufeilbart, ja at 
to er to ikke heller, thi det beror paa en Handling af menneskelig Domme
kraft. Vi komme her som altid tilbage til at sp0rge om Modsigelsens Grund
sretning er vis, og Prof. er da ikke den som skal haane mig fordi jeg paastaaer 
Naturphilosopheme maae sige nei, naar de vil vrere conseqvente, thi det 
maae Prof. selv, naar han vil forsvare den Sretning, at ingen Dom, hvortil der 
udfordres en Handling af menneskelig Dommekraft er ufeilbar. At han nu og
saa herved maatte modsige sig selv, da han jo erklrerede at dog denne Seet
ning var ufeilbar er ligefrem, og derfor er det vist, at alle Damme der efter 
Modsigelsens Grundsretning klarlig udvikles af Bibelen, ere ligesaa ufeilbare 
som Bibelens Ord.« (V, p. 62-63). 

Grundtvig svarer ad 2) idet han i en lang rrekke tilfrelde underkender 0r
steds indvendinger (passim). 

Den fundamentale enighed kan udledes af felgende citater: 

A. 0rsted: » [ ... ] digteriske Aander [har ofte villet] tilkjrendegive Afskye for den 
utidige Analyseren og Raisonneren, der hvor Aanden skulde hensvreve i salig 
Nydelse af det Skjonne, det Gode, det Sande. Hvo som forstyrrer disse An
dagtens, Beskuelsens og Skionhedsfolelsens elieblikke [fodnote: »Med en 
Ordkjrempe, som Grundtvig, der ikke er fomoiet med den lErbodighed for 
Skriften, der aabenbarer sig i hele Talens Sammenhreng, men som kun seer 
Troe hvor han seer Bibelen nrevne, maa man vrere forsigtig. Jeg siger ham da, 
at jeg mener, at denne Tilstand, hos en Christen, er den forenede Virkning af 
Skrivtens og det ham af Gud givne Fomuftens Lys.«] ved Grublerier, disse 
vrere nok saa klogtige, han ophrever selv den hoieste Tilstand, hvortil hans 
Aand kunde opl0fte sig og hvorfra Kraft og Fylde skulde udstromme over 
hans ovrige Levnet. Men disse den hoieste Begeistrings Tim er kunne ikke ud
strrekke sig over hele Livet. Den endelige Tilvrerelse, som vi kalde Virkelighe
den, frembyder os ikke det Gode, det Sande, det Skj0nne saa ublandet at 
man strax skulde kunde gribe det, uden nrermere Unders0gelse: ofte 
fremkommer Lognen under Sandhedens Skin, og saaledes tillige det Onde 
under det Godes Maske, ja selv den med allehaande Flitter udpyntede 
Hreslighed skuffer ikke sjrelden den ellers opmrerksomme Sands ved en 
Skjonhedsoverflade.« (IV, p. 52-53). 

A. Grundtvig: » Skulde et Moralprincip beregnet paa den endelige Tilvrerelse el
ler dog derefter, staae i Spidsen for Aanderigets Lovbog [som kantianeme 
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ville], da maatte der enten Intet vrere i Mennesket som higede kraftelig ud 
over det Endelige, eUer denne Higen maatte forruegte sig selv. Poesie og 
Konst og overhovedet alGeniaHtet gjordes Landflygtig, thi den kan ikke ind
skrrenke sig til Endeligheden uden at ophreve sig selv, og dette blev saameget 
mere indlysende som en Goethe og Schiller var Kants Samtidige, og Schiller, 
hvor hoit han end en Stund agtede den critiske Philosophie, folde sig drevet 
til klart og kraftig at paatale Poesiens og overalt Genialitetens og Skionhe
dens Rettigheder. Idealismen som afsirelede Alt og fradomde den egentlige 
Aandeverden al Objectivitet, denne aandelige Egoisme, der som Nilens · 
svange Ax opslugede de bugnende uden selv at vinde Liv og Kraft, var al Poe
sies svome Fiende, [ ... ]« (V, p. 80). 

B. 0rsted: "Den som vil domme Philosopheme, burde dog vel vide Forskjrellen 
mellem den philosophiske Betydning af Ordene Skin og Virkelighed og deres 
Hverdagsbetydning, ellers maa han jo lregge dem de storste Urimeligheder, ja 
Ugudeligheder i Munden. Aldrig ber man ved slige Undersegelser tabe af 
Sigte, at enhver dyberegaaende Philosophie gjor en aldeles vresentlig Forskjrel 
mellem den sandselige Virkelighed og Fornuftvirkeligheden. Sandselig Vir
kelighed, Ordet taget i sin udstrakteste Betydning, har alt det hvis Tilvrerelse 
er ligesaa unregtelig, som vort til Tid og Rum indskrrenkede endelige Va:sens. 
Fomufttilvrerelse har kun det, der af Fomuften kan erkjrendes, uden nagen 
sandselig Betingelse, altsaa ogsaa uden Tidens og Rummets. Den sandselige 
Virkelighed, hvilken vi, som bunden til Tiden ogsaa kunde kalde den timeli
ge, erdet som vi i Ordets strrengere Betydning kalde Tilvcerelsen, Fomuftvir
keligheden er, som tidles, evig, i Ordets strrengere Forstand, og ikke blot en 
Tilvleren men en Vleren. Timelighed og Foranderlighed, Evighed og Uforan
derlighed ere uadskillelige. Det er den evige, uforanderlige Vreren, som alene 
hos Philosophen faaer Navn afVirkelighed, det er den endelige, foranderlige 
Tilvlerelse som Hverdagstalebrugen kaider saa.« (IV, p. 59-60).- »Erdet da 
den Mand (Grundtvig), der vil undervise alle Philosopher aldeles ubekja:ndt, 
at alle Ta:nkere der nogenlunde have vreret deres Gjenstand voxne, trods et
hvert Skin af Strid, dog ere enige i visse Ting, der egentligen kunne betragtes 
som Hovedsagen, Naturgrandskerne f. Ex., uagtet deres forskja:llige Theorier, 
nresten altid enige i de Naturlove de antage, og deri at disse Love maa va:re 
fomuftstemmende, de heiere Philosopher deri, at Endeligheden ikke er den 
sande Virkelighed, at det Onde ikke har anden Virkelighed end Endelighe
den, at vi kun deeltage saa meget i den sande Virkelighed, som vi retteligen 
etterstriebe det Gode? Skai nu den, der gla:der sig over denne forMlengden 
skjulte Harmonie mellem de bedre blandt de stridende Partier, derfor beskyl
des for at antage at Sandhed og Logn er Et? I Sandhed jeg undseer mig ved 
at forklare saa klare Ord.« (IV, p. 64-65). 

B. Grundtvig: »At der nu er noget Evigt det er uncegteligt, thi Na:gtelsen op
ha:ver sig selv. Var det sandt, at der var intet Evigt, da maatte denne Paastand 
selv vlere evig, og en evig Sandhed, men aabenbarer sig just derved som en 
evig Legn, da den jo na:gtede al Evighed, og maae da selv ved sin Na:gtelse 
bekrrefte at der er en evig Sandhed, som den nregter. Med andre Ord: Begre-
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bet Evighed foruds~:etter en evig V~:erelse, thi ellers var Evighed et tomt Be
greb, en N~:egtelse uden noget N~:egteligt, som er ut!Enkelig. Er dette imidlertid 
ei Alle klart, at Grundvalden ei kan udspringe eUer udvikle sig af UV!Erelse, 
da Uv~:erelse jo kun er V~:erelsens N~:egtelse og foruds~:etter denne, at Sandhed 
ei kan udvikle sig af Lsgnen som sin Grund, da Lsgnen kun en Sandhedens 
Fom~:egtelse og forudsretter Sandheden, at de ei heller kan v~:ere to indbyrdes 
uafh~:engige Principer, som udspringe af en Grundv~:erelse, deels fordi 
Grundv~:erelsen ei kan baade bejae og ben~:egte sig selv, thi i det den ben~:egte
de sig selv, paastod den sin Oph~:evelse og kundgjorde dog derved en Tilv~:e
relse, der forudsatte en anden Grundv~:erelse, som den n~:egtede.« (V, p. 104-
105).- ;) Saaledes forklarer Christendammenos den store Gaade om Faldet, 
om Tidensog Endelighedens Ophav, og heri er slet intet Ubegribeligt undta
gen den hovmodige Villie, men at den (hovmodige vilje] har v~:eret i en Skab
ning er jo vist, siden der er Lsgn til, og at den ei er af Gud, det er klart, da 
Lsgnen netop er en Forn~:egtelse af Sandheden og Sandheden ei kan n~:egte 
sig selv. At Tiden maatte begynde med Faldet, det er ogsaa klart, thi det er 
Forandringens Begyndelse, og Tiden er Forandringens Form, og Dj~:evelen er 
Tidens Aand, [ ... ]«(V, p. 110).- »V ende vi os nu ti1 Mennesket, hans Skabel
se og Bestemmelse, da erdet klart, at naar Sonnen [Jesus] er Person af Begyn
delsen, da vorder han det ei i Mennesket, og at dette ei er skabt af Lyset med 
Msrkets Princip i sig, det er ogsaa aabenbart, men derimod er det vel ingen 
Lsgn, at Mennesket var beskikket til at udlsse Naturen af Msrkets Baand, 
ligesom det er ganske sandtat Lyset, Sandheden, fsier, vel ikke Naturen i det 
Hele, men dog Mennesket til sig som sit Legeme, og deri har Sch[elling] 
ogsaa rettet sig, at han nu ei anseer Legemlighed i sig selv for noget Ondt eller 
Endeligt.« (V, p. 113). 

Resurne og tolkning: Den fundamentale enighed grelder virkelighedens na
tur. Begge parter skelner mellem en sanselig, timelig, endelig, foranderlig vir
kelighed, som mennesket er anbragt i, og en oversanselig, evig, uendelig, u
foranderlig virkelighed, som mennesket har adgang til (B). Begge mener, at 
den evige virkelighedßr~bedre end den timelige, at det onde og usande er 
knyttet til endelighed og foranderlighed, at mennesket kan og ber strrebe ef
ter at bringe sig i overensstemmelse med den oversanselige verden. Begge 
parter mener (A), at (bl. a.) digtning kan og ber tjene som overgang mellem 
de to slags virkelighed, og at digtning uden adgang ti1 den evige virkelighed 
ville vrere vrerdiles. 

Uenigheden om nedvendig og korrekt procedure ved de endelige be
grrensningers overvindelse grelder fra 0rsteds synspunkt spergsmälet om 
hovmod eHer ydmyghed over for den kendsgeming, at mennesket stär i ende
Hgheden og derfor mä vrere fejlbarligt när det pä sanselige prremisser vil for
tolke den oversanselige virkelighed - Grundtvig er et eksempel pä hovmod. 
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Fra Grundtvigs synspunkt grelder uenigheden et sp0rgsmäl om bovmod eHer 
ydmyghed over for den kendsgerning, at Gud i biblen bar givet mennesket 
den ufejlbarlige sandhed i hrende - 0rsted er et eksempel pä bovmod. 

De er begge eksempler pä en udbredt filosofihistorisk ejendommelig
bed, en slags fundamental selvmodsigelse, som vi mä registrere, og som for
mentlig ved selve den indbyggede modsigelse har vreret uhyre frugtbar, efter
ladt mange spor, dels fordi ingen anskuelse som hvilede pä den bar kunnet 
undgä at fremkalde anfregtelser, dels fordi selve grundanskuelsen er sä rum
melig, at den kan udarbejdes i fllosofiske systemer eHer livsanskuelser med 
strerkt forskelligt fremtoningsprreg, indbyrdes i strid uden at det freHes grund
lag betvivles. Det f0rste led i 0rsted og Grundtvigs freHes anskuelse er tydeligt 
nok: begge er dualister i den skarpe skelnen mellem timelig og evig virkelig
hed 11

• Dualismens forekamst som et givet trrek i guldaldertidens litteratur og 
kritik trrenger nreppe til primrer dokumentation. Sven M0Her Kristensen, 
som vil regne guldaldertiden fra Oehlenschläger ti1 Goldschmidt, fremdrager 
et Clemens Petersen citat fra 1867 om Ideen (det sande, det gode, det sk0nne 
som transcendent realitet) og siger lidt senere: 

Der eksisterer [i perioden] kun en eneste hindring pä vejen til [kunstens] rene 
autonomi, og det er hensynet til »de evige ideer«, religionen eller en idealis
tisk filosofi, som guldalderdigteme alle uden undtageise anerkende~. 

Paul V. Rubow siger om Hegels filosofi: 

Det er fra Platon, han har sin Opfattelse af Filosofien som Lreren om det vir
keligt sande i Modsretning til Frenomenet, idet han fortsretter Linjen fra Old
tiden over Middelalderens Realister til den nyeste Tid13

• 

- og om et endnu tidligere tilskud til dansk ändsliv: 

11 Dictionary of Philosophy (ed. Dagobert D. RUNES, Ph. D.), Ames, Iowa, 1960, p. 84: 
Dualism: (Lat. duo, two) (a) In metaphysics: Theory which admits in any given domain, 
two independent and mutually irreducible substances e. g. the Platonic dualism of the 
sensible and intelligible worlds, the Cartesian dualism of thinking and extended 
substances, the Leibnizian dualism of the actual and possible worlds, the Kantian 
dualism of the noumenal and the phenomenal. 

12 Sven MIZILLER KR!STENSEN, Digteren og samfundet I (1965), p. 144 og 147. 
13 Paul V. Ruoow, Heiberg og hans Skole i Kritikken (1953), p. 32. 
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En mer ellermindre kristelig formummet Platonisme Jigger skjult bag nresten 
al vor Guldalderlitteratur, som jo ogsaa blev indvarslet af en Elev af Schel
ling14. 

Men pä den anden side siger professor Rubow ogsä: 

Ved den Respekt for Virkeligheden, [Hegels] Filosofi lrerer, ved sin Frem
hrevelse af Tankens ubetingede Ret og af Videnskabens Enhed og Sammen
hrengen i den menneskelige Erkendelse, kort sagt ved sin Aristotelisme har 
den haft en endnu langt storre gavnlig end skadelig Virkning. Det var ogsaa 
ved disse Egenskaber, den vandt en Proselyt i Heiberg15

• 

Idet aristotelismen, eUer nagen anden form for respekt for fcenomener i den 
timelige virkelighed, kombineres med dualismen, er denne anfcegtet. Dualis
men hcevder nemlig et irreduktibelt forhold mellem de to slags virkelighed 
(og, populrert sagt: da den evige virkelighed anses for bedre, feiger foragt for 
den timelige). Vi ser, at bäde 0rsted og Grundtvig insisterer pä rigtigheden af 
en dualistisk virkelighedsopfattelse. Men samtidig ser vi, at de begge udviser 
og krcever respekt for fcenomener i den timelige verden. Oe hcevder begge, at 
vejen til den evige virkelighed krcever et vist hensyn til menneskets be
grcensning; for Grundtvig elimineres denne begrcensning i det store og hele 
vis a vis Skriften, men selv for Grundtvig er Skriften et fcenomen i den time
lige virkelighed- og vi ser, at han spekulerer over den menneskelige legem
ligheds tilher til begge slags virkelighed; ogsä det er en anfcegtelse af dualis
men, som han i samme ändedrag hcevder meget skarpt, jvf. citatet p. 94f 
ovenfor. Denne contradictio in adjecto findes mindre päfaldende hos 0rsted, 
f. eks. när han krcever at Grundtvig ved fortolkning af Skriften skal tage sin 
timelige begrcensning iagt. 

Vi skal i det felgende se nrermere pä forholdet mellem timelig og evig 
virkelighed hos 0rsted, og vi skal se, at han selv udpeger et modificeret plato
nisk billede som betegnende for hele sit eget virke. Vi skal endvidere ved et 
par stikprever og karte signalementer forsl?lge at gä fra 0rsteds anskuelse til 
periodens og tilbage igen. I centrum af undersegelsen stär säledes fra nu af 
den terminologiske selvmodsigelse: guldaldertidens hcevdelse af dualismen og 

14 ibid. p. 142. 
15 ibid. p. 33. 
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dens tillid til at det hrevdede skarpe skel mellem de to slags virkelighed kan 
overbygges i timeligheden. Denne selvmodsigelse mä af praktiske grunde 
have et navn. Da dualismen almindeligvis ferer til en pilgrimsholdning vis a 
vis timeligheden, en pessimistisk opfattelse af menneskets rolle i forhold til 
frenomenerne, vil vi vrelge at kalde den modificerede dualisme for »Op
timistisk dualisme«, hvorved det skal vrere markeret, at vitaler om en dua
lisme, der ved sin respekt for endelige frenomener er i modstrid med den rene 
og uanfregtede, klassiske dualisme. 

Perioden: Kan den optimistiske dualisme benyttes som periodekonstitueren
de idehistorisk begreb til afgrrensning og beskrivelse af den danske Iitteraturs 
guldalder? Spergsmälet mä besvares med hensyn til tre forskellige emne
kredse, nemlig dels med hensyn til periodens to afgrrensninger mod de tilste
dende perioder, dels med hensyn til periodens indre forleb. I nrervrerende ar
tikel kommer vi i hovedsagen ti1 at beskreftige os med det indre forleb. 
Spergsmälet om periodens afgrrensning skal ikke glemmes; men det mä alli
gevel vrere sekundrert, for det kan ferst fä en fyldig besvarelse när vi vender 
os til naboperioderne pä foranledning af vor forestilling om guldalderens ide
prreg og sperger, om det er et srerprreg. 

Pä forhänd ser det dog ud som om afgrrensningsproblemet ikke vil 
blive uhändterlig stort. Det moderne gennembrud reprresenterer i bäde kritik 
og digtning et frafald, i kritik og populrervidenskab et frontalt opger med du
alismen som virkelighedsopfattelse, den vrere sig optimistisk eller ej. Momen
ter af den nye helhedsopfattelse foreligger i kilderne forud for de programma
tiske formuleringer, ligesom den gamle opfattelse fortsat er reprresenteret ef
ter. Dette forhindrer imidlertid ikke, at man vrelger det tidspunkt som vor pe
riodes slutpunkt, hvor den nye kritik og digtning formulerer sig i bevidst 
modsretning til vor periodes idehistoriske grundmotiv. Georg Brandes, » Dua
lismen i vor nyeste Philosophie« (1866) bliver et forvarsel, der, med de unges 
slutten op, i det moderne gennembrud viser sig at have fremtiden for sig16

• 

16 Georg BRANDES (op. cit.) forseger i 1866 at gennemfere opgeret teoretisk, idet han for det 
ferste päviser umuligheden af at godtage en normal, absolut dualisme (f. eks. p. 44): 

At vrere, det er at vrere indbefattet i en Tilvrerelse; naar absolut uensartede Gjenstande 
ere, saa ere de ikke absolut uensartede. Man gjere en Preve med hvilkesomhelst Gjenstande, 
Ytringer, Phantasier eUer hvad man vil, og man vil finde, at selv om de udelukke hinanden 
i en vis Henseende, gjere de det dog i en anden Henseende ikke, idetmindste forsaavidt som 
de begge kunne falde i eet Subject. 
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Guldalderens nedre gra:mse bliver sikkert vanskeligere at fä gjort klar. Her 

synes imidlertid vores bestemmelse af guldaldertidens dualisme som optimis
tisk at skulle gavne. Ved dette attributiv fremstär den altid bemrerkede for

skel mellem Oehlenschläger og Staffeldt som en forskel, pä idehistorisk 

grund, i deres holdning til dualismen. De erbegge dualister, men Staffeldts 

udvikling uden for guldalderen er bekendt: 

For den unge svrenneriske oplysningslitterat [Staffeldt] betod [studieophold 
i Tyskland] et ändeligt nybrud, og i naturfilosofiske hymner besang han alli
vets enhed og menneskehedens guddomsbestemte bane; men indre dishanno
ni og ydre modgang bindrede ham i at fuldfore sin digterindsats, og i hans se
nere digtning vokser folelsen af en ulregelig modsretning mellem ideverdenen 
og det reale liv. Han foler sig som en fremmed pä jorden, brerende i sig en fra
sprrengt gnist af det himmelske - säledes bliver han vor Iitteraturs srerlige ex
ponent for romantikkens uendelighedslrengsel, hjemlos, splittet og ensom17

• 

Dette er normal (pessimistisk) dualisme. Steffens, derimod, tilharer perioden. 

Han erkender og erklrerer med utvivlsom skarpsindighed og smittende for

mulering, at hans budskab drejer sig om en optimistisk dualisme der mä an

tages som en helhed, netop fordi den kan anfregtes af en skeptisk modhold

ning, der vil opllilse harmonien: 

Vi have i det Foregaaende blot samlet endelige Fakta. Disse ledte os til det 
Evige, som til et Centrum, i hvilket vi ahnede deres frelles Betydning. Vi paa
stode, at alt Endeligt blot havde sin Realitet i og ved det Evige, og dog udledte 
vi det Evige af det Endelige, og dog skal det Endeliges Realitet atter grundes 
ved det Evige. Det er en aabenbar Cirkel. Endvidere. Det Evige blev en blot 
Ahnelse. Kan en Ahnelse vrere Grunden til al Evidenz? Alt hvad jeg har fore-

- og for det andet päviser urimeligheden af den boldning til dualismen, som han finder bos 
Rasmus NIELSEN og som han bAnende kaider »NII!stendels-Dualismen« (p. 60). -BRANDES ser 
meget klart, at H. C. 0RSTED er kommet til at stä som garant for den optimistiske dualisme. Han 
viser strategisk sans, när ban fBrst priser 0RSTED som naturvidenskabsmand, som opdager (p. 
36); derruest tager 0RSTED til indtll!gt for »at Virkelighedserkjendelsens Fremskriden umuliggjBr 
Brugen af visse tilfom vel brugelige Pbantasiudtryk » (p. 42); for til slut at affll!rdige 0RSTEDS 
filosofi i samme ändedrag som ban erkender 0RSTEDS betydelige geming som praktisk viden
skabsmand (p. 67): 

[ ... ]den bele [Brstedske] L!ere, som man paa saa taabelig en Maade bar betegnet som 
den Mands stBrste Fortjeneste, bvis velerbvervede BerBmmelse beroer paa ganske andre 
og anderledes ll!gte videnskabelige Bedrifter [ ... ]. 

17 Mogens BR121NDSTED, »Det nittende ärbundrede«, Hvem skrev bvad fBr 1914, Litteraturen 
i Danmark- og de Bvrige lande (1954), p. 61. 
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draget falder sammen ved den simpleste Scepticismus. Vor absolute Grund
sretning maa staae ved sig selv - eller vor hele Philosophie har ingen Re
alitet18. 

Man kan sige at Steffens er den, som offentligt lancerer den optimistiske dua
lismeidet hanfastholder bevidstheden om at konstruktionen er konstruk
tion. Denne klare bevidsthed forsvinder senere i perioden, men i overgangs
llljeblikket var den sikkert bäde gavnlig og nl/ldvendig, fordi konkurrerende al
ternativer faktisk forelä: optimismen kunne forlade dualismen, när denne 
blev indskrerpet sommere end konstruktion; det ser vi af Staffeldts eksempel, 
og Steffens har vidst det fra Tyskland. Eller dualismen kunne blive uinter
essant, hvis optimismen blev en selvfelgelighed. Dualismen er jo ikke naget 
radikalt nyt, den er i 1802 blot en indskrerpelse af tankebaner, som forud var 
kendt i digtning, teologi og filosofi. Her har vi da det st11nste problern ved 
guldalderens idehistoriske afgrrensning mod fortiden: var digtningen allerede 
forud for Steffens' fremtrreden optimistisk-dualistisk? En nllljere analyse vil 
formentlig vise, at det var den, men kun latent, og i tilgift at vi skal tilbage til 
Ewald, fer vi finder et forfatterskab, hvor dualismens problematik spiller en 
helt afglllrende rolle, sä afglllrende som hos Staffeldt. Proklameret blev den 
optimistiske dualisme vitterlig flllrst af Steffens. Säledeserdet ikke blot i for
hold til Staffeldts pessimisme, men ogsä i forhold til den latent-optimistiske 
(sie.) dualisme, at det enkle attributiv ( »optimistisk«) deler tideme. Den opti
mistiske dualisme celebrerer nemlig den relation mellem timeligt og evigt, 
som flllr var problemfri og konsolideret, som ikke var genstand for srerlig inte
resse med henblik pä overgangen mellem de to slags virkelighed. Den over
gang, som skulle blive guldalderens ejendom. Steffens havde det fortrin som 
banebryder, at han virkede strerkt engagerende. En del af denne virkning skal 
sikkert tilskrives hans eftertryk pä sagens skrebelighed. Det var en särbar har
monilrere; man havde noget, ja alt, at krempe for; sejren var Iangtfra vis; den 
enkelte mätte selv: 

At lede dem tilldeen om Philosophiens Problem er Hensigten af disse mine 
förste Forelresninger. Jeg gaaer ud fra Facta. Jeg rresonnerer, jeg demonstrerer 
ikke. Jeg opvrekker Ahnelser; men disse give ingen Evidenz. Jeg vil aabne 
dem et betydningsfuldere Blik over Livet og Tilvrerelsen, end det den almin-

11 Henrich STEFFENS, Indledning til philosophiske Foreilesninger, Kjöbenhavn 1803, p. 184. 
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delige Erfaring, det daglige Liv, indknebet af endelig Trang, Ieder os til. M det 
dybere Blik over Naturen, Historien og vort inderste Gemyt, udspringer det 
philosophiske Problem som af hin egentlige Kilde. Enhver maae selv give sig 
dette Problem, förend det paa en tilfredsstillende Maade kan löses. Enhver 
maa löse sit eget Problem, ikke en andens: 

Jeg begynder mit Foredrag. 
Den oprindelige Drift (etc.] 19

• 

I tiden f0r Steffens' fremtrreden (»1785-1800: Rationalismensog de sk0nne 
f0lelsers tid«)20 er dualismen i det store og hele et anliggende for religi0se 
personer, filosoferende videnskabsmrend og nogle rejsende litterater. Digt
ningen moraliserer, skremter, s0rger og politiserer uden at hrevde sig som di
rekte ellerindirekte äbenbaringsform for det transcendente, d. v. s. uden at 
publikum, kritik eller digtning var forpligtet af en optimistisk ( subsidirert pes
simistisk) dualisme, som dog altid er til stede under en eller anden form, hvor 
kristendom dominerer. Dualismen var äbenbart ikke erfaret virkelighed: 

Den rerende kornedie m0der vi [ ... ] mest tidstypisk i Rahbeks ungdomsskue
spil »Den unge Darby« (1780), der bar länt handlingsmotiv og stemning fra 
Goethes » Werther«. M denne forstod Rahbek kun det, der bar bemringsflade 
med sentimentaliteten21

• 

Mens det er almindelig antaget, at Rahbek - sk0nt »ewaldianer': - var uden 
sans eller udtryk for den dybere grund ti1 fortvivleisen hos en Werther, at 
Rahbek var unddraget dualismens problematik pä godt og ondt, er Jens (fra 
1791) Immanuel [KantJ Baggesen problematisk i ogsä denne henseende. Hag
gesens tidlige nyplatonisme g0r det til en nrerliggende opgave at foretage en 
n0jere unders0gelse af forfatterskabet i forhold til det foresläede idehistorisk 
periodeskel: hvem var denne ensprender samtidig med; var han »bag-« eller 
»forud for tiden«; under indtryk af hvem? 

Til forel0big st0tte for ovenstäende mangelfulde rids kan sluttelig anf0-
res F. J. Billeskov Jansens resume af tiden f0r guldalderen ( » Sentimentalis
men 1784-1802«): 

19 ibid. p. 3. 
20 Oluf FRJIS, »Det attende ärhundrede (1720-1800) •, Hvem skrev hvad flllr 1914, Litteraturen 

i Danmark- og de 0vrige nordiske lande (1954), p. 54. 
21 ibid. p. 54-55. 
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Social, national, politisk og antikristelig Parargelse holder hos disse 2. og 3. 
Rangs Skribenter Poesien ved Magt, til en ny Ewald maatte fremstaa. 

Hans Forlgber [Staffeldt] var allerede virksom, og han selv [Oehlen
schläger) frerdedes iblandt de Intetanende. 

Det Overskud af restetisk Fslsomhed, som Tiden bar paa, mesten som 
en Byrde, var en Vinding og et Lofte for Fremtiden. Sentimentaliteten, der 
baade var Sensibilitet og Irritabilitet, ligger som et nrerende Stof, der venter 
paa sit nodvendige Ferment, Beroringen med en dybere restetisk Virkelig
hed22. 

Om periodens indre idehistoriske forl"b i almindelighed kun dette: »Guld
hornene« betragtes stadig som et skelsrettende digt; det udpeger fejl som skil
ler, men ikke burde skille, himmel og jord, guddommeligt og menneskeligt: 
slregten er bundet af muld, frengslet af guldets vrerdi i en sanselig verden, ik
ke b:Jftet af sk"nhed og tro. En rrekke af periodens senere hovedvrerker, e. g. 
»En Sjrel efter D"den« og »Adam Homo«, rummer et beslregtet tematisk bil
lede af menneskets selvforskyldte begrrensning; men uanset om de enkelte 
vrerker bringer dualismen i centrum eHer ej, antages det at periodens vrerker 
som helhed er skrevet under indtryk af dualismen som herskende virkelig
hedsopfattelse og skal forstäs i forhold til den. Hertil kommer, som den afg"
rende distinktion, at dualismen i guldalderen betragtes som overvindelig. 
Overvindelsen sker i kraft af en li1Jsnelse fra ensidigt tilh"r til den sanselige, 
timelige, endelige og foranderlige virkelighed, og denne frigliJrelse er identisk 
med tilknytning til dualismens anden side. FrigliJrelsen benytter som vehikel 

det sk"nne, det gode og det sande (i frenomenernes verden: det restetiske, 
etiske og det religiliJse eUer videnskabelige) i skiftende kombinationer. Det er 
kunstens opgave at medvirke i denne frig"relsesproces; Iitteraturen skal virke 
op-dmgende. Det antages, at periodens idehistoriske forl"b aftegner sig i litte
raturen som skiftende konstellationer af ideer, der forholder sig til den opti
mistiske dualisme; forholdet findermange forskellige udtryk, men en direkte 
benregteise af dualismens realitet findes kun undtagelsesvis som et opmr i pe
rioden. Optimismen när sit minimum hos Blicher, hvor häbet og troen nres
ten, men ikke helt giver afkald pä at harmonisere forholdet mellem de to 
slags virkelighed. Perlodens 11Jvrige forfatterskaberviservekslende, mere posi
tive gmder af tiltro til muligheden af at sikre den timelige virkelighed del i 
den evige virkeligheds kvaliteter: ski1Jnhed og/eller godhed og/eller sandhed. 

22 F. J. BILLESKOV]ANSEN, Danmarks Digtekunst, Anden Bog, Klassicismen (1948), p. 29-30. 



103 

Sp111rgsmälet om graden af optimisme er for sä vidt det idehistorisk mest inte
ressante, antagelig ogsä det mest givende for en litteraturhistorisk betragtning 
af perioden. Det kan formuleres säledes: hvilken procedure anbefaler og/eller 
praktiserer man som den n111dvendige eller bedst egnede i anledning af dualis

men? 
Dette Sp111rgsmäl vil fä vekslende svar, när vi nu gär over til at studere, 

hvordan den optimistiske dualisme ytrer sig i de primrere kilder til viden om 

perioden. 

3. 0rsteds verdensorden 

Carsten Hauch meddeler i sin skildring af0rsteds karakter, at han var »Opti
mist i den bedste Betydning af Ordet, hvad han havde begrebet i Naturensog 
Verdenslivets Gang, det fandt han dybsindigt og fortrreffeligt, hvad han end
nu ikke havde begrebet, om det vidste han dog ogsaa, at det i sit Vresen var 
godt; thi det havde jo fra f111rst af sin Udgang fra den guddommelige Fomuft 
og Vüsdom«23

• Optimismen havde tidligt frestet Rod i 0rsteds Hjerte og ytre
de sig »selv ved de Leiligheder, hvor det syntes allervanskeligst at holde Haa
bet vedlige.« 

Saaledes hrendte det sig engang, efter hvad han selv har fortalt, paa hans 
f0rste Reise i Tydskland, at han aldeles var blottet for Penge og ikke engang 
vidste, hvorledes han skulle skaffe sig det N0dvendige ti1 den nreste Dag. Da 
faldt der ham et Vers ind, som han endnu i sin senere Alder vel erindrede, og 
som Iyder saaledes: 

Hvor end vi gaae, en Taage os omringer, 
Knap kjende vi det Sted, hvorpaa vi staae, 
At see, hvorhen det nreste Skridt os bringer, 
Kan ingen D0delig formaae. 

Dette Vers sagde han h0it for sig selv; og nu syntes det ham, som om al hans 
Sorg var blrest bort, han f0lte sig atter Iet om Hjertet og stolede paa, at dervar 
en Magt, der alt fra Evighed af havde s0rget for sine Skabninger, og der saae 
klart der, hvor han selv gik i Blinde; det varede da heller ikke ret lrenge, f0r 
han fandt et Middel, hvorved han blev hjulpen ud af sin Forlegenhed24

• 

23 SamJede og efterladte Skrifter af H. C. 0rsted, Ferste-Niende Bind (1851-52) - i det felgende 
forkortet SeS med angivelse af bind (romertal) og side (arabertal). SeS IX/107-183: •Hans 
Christian 0rsteds Levnet ved C. Hauch«, loc. cit. p. 160. 

24 ibid. 
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Hvad er Hauch og hvad 0rsted i denne forbavsende beretning? Kan vi skel
ne mellem en kerne, som er fortalt af H. C. 0rsted, og en udl~egning, en sen
timentalisering, som Hauch har ansvaret for? En anden passage i levnedsbe
skrivelsen Iyder: 

[ ... ] modEnden af sin Bane vendte [0rsted] sig om og overskuede sin fore
gaaende Virksomhed og [ ... ] gjennemf"rte og udarbejdede fiere Ideer, der 
h"rte med for fra alle Sider at vise det store Tankebillede, i hvilket han an
skuede Naturen, og derved var det, at han ligesom fuldendte sin jordiske Sen
delse2!1. 

Erdet denne holdning ti1 0rsted med den »jordiske Sendelse«, der Iader 
Hauch identificere sig med en hel verdensorden, när han skriver de ord i det 
f111rst citerede: det varede da heller ikke ret lrenge ... ? 

Hauch fremstiller 0rsted som den store eksperimentator, og vi lrerer af 
0rsteds skrifter at hans held er solidt bygget pä iagttagelse og anskuelse. lagt
tageisen er udgangspunktet: frenomenerne Iader sig kun i meget ringe omfang 
opfatte som ordnede, när de betragtes umiddelbart; men anskuelsen feiger 
lige efter, og i den afsl0rer det tilf~eldige sig som lovbundet, som udtryk for en 
fornuftig orden. Ogsä de f~enomener, som endnu ikke fremtrreder i nagen ar
den, mä derfor antages at ville fremtrrede ordnet, när blot overblikket bliver 
st0rre. Dette er 0rsteds grundlreggende hypotese, og det er denne hypotese 
han fär verificeret gang pä gang i sit private og professionelle liv. ldet 0rsted 
sretter hypotesen om orden lig fomuft lig evig lovmressighed over for u
middelbart fremtrredende uorden og tilfreldighed, manglende fornuft i 
tingene og timelig forvirring, sretter han optimistisk et overgangsled mellem 
de to slags virkelighed. Det turde vrere indlysende, at operationen har vidt
rrekkende konsekvenser, när orden, fornuft og lovmressighed srettes lig Det 
sande (gode og skenne ). Hvor indarbejdet tankegangen blev, ser vi af Hauchs 
indforstäethed med den lille beretning om 0rsteds fortr0stning. Den citerede 
strafe meddeler, som man ser, kun f0rste led af den n0dvendige slutning: 
iagttagelsen. Men allerede i selve denne iagttagelse ligger anskuelsen gemt. 
Den reber sig ord for ord, men bryder f0rst umiskendelig frem i ordet »D0-
delig«. Iagttagelsen er partiel, lige som menneskets liv kun er et udsnit. Her 
over for stär evigheden, og eo ipso er fortvivleisen overvundet: det ville have 

25 ibid. p. 161. 
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vreret en fejlholdning at tage den konkret foreliggende situation for » virkelig « 

i ordets fulde betydning, og det varede da heller ikke ret lrenge... Men 
beretningens tro pä, at den evige orden vil vise sig her og nu som en glredelig 
vending i det konkrete sp0rgsmäl om penge, er, det b0r understreges, en 
nresten utrolig afkortning af den distance mellem timeligt og evigt, som 
0rsted arbejder med. At denne afkortning var mulig i perioden, at Hauch 
omkring 1851 kunne skrive disse linjer i st0rste alvor- og regne med at fä 
dem lrest i samme änd - b0r vi imidlertid notere os for at forstä hvilke mulig
heder den optimistiske dualisme blandt andet rummer. Oplevelsen bag beret
ningen stär sikkert til troende; for 0rsted selv var den fortalkende ubekym
retheds bel0nning mäske en slags varsel om rigtigheden i hans syn pä freno
menverdenen som nr<ldvendigt men svrert overskueligt gennemgangsomräde 
til en st0rre orden; men udlregningen i Hauchs gengivelse er nreppe den unge 
0rsteds egen, dertil kendte han sin erkendelses begrrensning for godt. 

0rsteds tiltro til den evige virkeligheds kvaliteter har for sä vidt sit for
tilfrelde i det 17. og 18. ärhundredes teodice-spekulationer: set fra Guds (evi
ge) synspunkt er verden (som helhed) god. Der er imidlertid kommetnaget 
til, som pä afg0rende mäde g0rtankegangen brugbar i det 19. ärhundrede, sä 
lrenge dualismen holder sig. Dette naget er empirien, som i og med 0rsteds 
personlige indsats skulle fejre de st0rste triumfer. Vi ser allerede empirien ka
noniseret, när Oehlenschläger ved den kan bandlyse Steffens i det store brev 
til 0rsted 11/8 1807: 

Hos Poeten er [Steffens) Philosoph; hos Philosophen Poet, hos Empirikeren 
begge; hos begge Empiriker [ ... ] Han er uforbedrelig. Thi han foragter den 
sanddru Empirikers Flid, og giver sig dog selv ud for at have den [ ... ) Den 
hele Verden er kun til for at han kan construere den[ ... ] [Steffens er] aldeles 
uden Kunstsind. Hvad er Kunstsind andet end een med höyere Iagttageises 
Evne forbunden sindig Opmcsrksomhed paa Skiönheden i det Objektive 
reen for al personlig Interesse. Og hvorledes er sindig Opmrerksomhed, og 
rolig Iagttagelse af det Uegoistiske mulig for svrermende Drömmere, der blot 
see for at finde, og ej finde ved at see?«26 

Men med empirien fär den optimistiske dualisme en afg0rende drejning. I te
odice-spekulationen begrundes optimismen i det store og hele i den spekula-

"" Breve fra og til Adam Oehlenschläger [ ... ] II (1945), loc. cit. p. 272/14-16, 273/21-22, 
275/19-20, 276/3-8. 



106 

tive sfrere, den er genstand for rationel bearbejdelse og tro. 0rsteds empiriske 
holdning triumferer, fordi den- i timeligheden- bekrrefter evigheden, som 
ordnet, og säledes underbygger dualismen samtidig med at den forskyder 
dens dokumentation til det, som kan iagttages. Den timelige virkelighed, der 
ganske vist fremtrreder som en uordentlig frenomenverden, viser sig i visse 
trcek fomuftig, nemlig i de trrek, som den empiriske videnskab har vreret i 
stand til at ordne, overskue og fremstille som lovbundne. Dermed opnär den 
omskiftelige frenomenverden en forbedret status i den pä forhänd etablerede 
dualistiske opfattelse: det begrrensede synsfelt, den timelige verden er nu ikke 
Irengere blot karakteriseret i modsretning til den evige verden; det begrrense
de synsfelt er ogsä det sted, hvor den evige verden kan konstateres; vel at 
mrerke konstateres delvis, efterhänden som empirien fär frenomeneme under 
kontrol. Hypotesen er stadig den samme: at famomenemes verden i Guds 
perspektiv er en helhed, som er skon, god og fomuftig, d. v. s. sand i evig for
stand; men hypotesen skal nu verificeres, og dette skal og kan ske i selve den 
frenomenverden, som er tilgrengelig for enhver uanset tro. Optimismen vil 
forst lade sig fortrrenge fra det empirisk bekrreftede helhedssyn i det ojeblik 
man opgiver dualismen og dermed det guddommelige perspektiv, hvor det 
sande er lig med det gode og sk0nne. Men det er prrecis denne opgivelse, 
guldalderen ikke prresterer. Af dehne grund kan Oehlenschläger proklamere, 
at han er hievet empiriker, og af samme grund kan den mindre empirisk sin
dede hengive sig til et spekulativt system der hrevder som grundtese, at det 
virkelige erdet fomuftige og det fomuftige det virkelige. I og med 0rsteds vir
ke garanterer den empiriske videnskab säledes den optimistiske dualismes 
berettigelse. Deneneste jordiske betingeise er, at man visavisden timelige 
virkelighed vil forholde sig pä samme selektive mäde som den empiriske vi
denskab selv. Fomuften i tingene viser sig i frenomenemes verden ved selek
tiv prresentation. Det er grundregten i den empirisk lovsogende forskning, og 
det bliver grundregten i enhver harmoniserende restetik. 

Den optimistiske dualismes forbindelse med den empirisk selektive re
spekt for frenomenemes verden ytrer sig da pä srerlig mäde gennem troen pä 
at kunstvrerket formidler forbindelse mellem den evige og den timelige virke
lighed: kunstvrerket forpligtes definitivt til at udvise og/eller fremkalde har
moni; men heraf f0lger, at kunstens forhold til den timelige virkelighed enten 
bliver selektivt pä en harmoniserende mäde eller demonstrativt disharmonisk 
i det uoverskueligt timelige, hvis reprresentation i sä fald skal forstäs (af lrese-
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ren) som en henpegen pä den almindeligt accepterede optimistiske dualisme, 
hvis krav om selektiv holdning til det timelige af en eHer anden interessant 
grund midlertidigt tilsidesrettes i vrerket. Kunstsindet skal vise sig som virke
lighedssans; men der er to slags virkelighed, og jo strerkere den empiriske fre
nomenverden betones, desto nedvendigere bliver optimismen som udtalt 
eller underforstäet bindeled til den evige virkelighed, som kunsten vil for
midle. 

4. Dremoni 

Det i periodens litteratur sä at sige indbyggede, harmoniserende bindeled 
mellem de to slags virkelighed kan det vrere srerlig vanskeligt at fä frem i en 
nutidig lresning af de guldaldertekster, som isrer fremtrreder umiddelbart 
splittede, disharmoniske, ja fortvivlede i deres holdning til timeligheden. F. 
J. Billeskov Jansen har imidlertid- som introduktion ti1 en lresning af »Adam 
Homo« - segt at indkredse en af fortvivlelsens mest bemrerkede fremtrredel
sesformer, den angivelige »Dremoni<: i 30ernes romantisme. Det viser sig da, 
at denne dremoni skal ses som variant af den optimistiske dualisme. Profes
sor Billeskov Jansen fremdrager Paludan-Müllers »Dandserinden« og den 
unge D. G. Monradsreaktion pä digtet i en anmeldelse, og siger: 

Som » Dandserinden « er Essensen af Tredivemes Poesi, er [ Monrads] Kom
mentar til Digtets Livsstemning Tiaarets dybsindigste Stykke Prosa27

• 

Vi skal se, hvordan Monrad indledningsvis forseger en teoretisk afvejning 
mellem de to slags virkelighed, som vil ytre sig i digtningen, og hvordan han 
i beskrivelsen af Paludan-Müllers digt indfeler sig med den jrevnaldrende dig
ters udgangspunkt i dualismen og derfor- i pagt med sin optimistiske teori
när frem til at h0re den h0jere harmoni som en klang der toner i sjrelen efter 
musikkens oph0r: 

Naturligvis maae [poetiske] Reflexioner indeholde meget Skjrevt, for saavidt 
de skulle fremtrrede for Philosophiens Domstoel, og deres Sandhed altsaa 
vrere absolut og hvile paa en Abstraction af de concrete Forhold, uagtet de i 

2? Fr. PALUDAN-MÜLLER, Adam Homo, Udvalgmed Introduktion ogNoter, udgivetafDansk
ilererforeningen ved F. J. BILLBSKOV]ANSEN (4. udg. 1965), p. 256. 
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poetisk Henseende ere fuldkomrnen sande, det vil sige, uagtet de paa en na
turlig Maade kunne ta:nkes udgaaede af en Stemning, som finder Sted i det 
menneskelige Hjerte; ja det vil vel endogsaa stundom blive Tilüeldet, at den 
philosophiske og poetiske Sandhed staae i et omvendt Forhold til hinanden, 
efterdi Opfattelsen af Livet bliver desmere eensidig, individuel og altsaa phi
losophisk usand, jo meerden brerer Stemningens Prreg og fslgelig indebolder 
poetisk Sandbed [fodnote: » Poetiske Reflexioner ville desuagtet som concrete 
Aabenbaringsformer af det Fomuftige beholde stor Interesse for den philoso
phiske Betragtning. « - jvf. bertil Heibergs note under Monrads afsluttede an
meldelse: » Redacteuren bemrerker, at nrervrerende Afhandling, formedelsten 
og anden Afvigelse fra hans egne Anskuelser, eller i det mindste fra det U[ d]
tryk, hvormed ban vilde betegne disse, giver bam en passende Anledning til, 
ved Leilighed at fremsrette sine Tanker om samme Gjenstande. «]. Dette 
Sidste er netop for en stor Deel Tilüeldet med Reflexioneme i Dandserinden; 
nresten alle ere de udgaaede af en gjrerende, urolig Stemning, der ifslge sin 
Natur medfsrer stor Eensidighed i Anskuelseme. Forfatteren bar nemlig ved 
sine Reflexioner mesterlig skildret os den Stemning som nresten indtrreder 
hos alle unge, kraftfulde, poetiske Gemytter i en Gjennemgangsperiode, og 
som ofte er en umiddelbar Forlsber for Mandens rolige, klare Besindighed; 
en Stemning, som opstaaer, naar den unge Sjel med al sin inderlige Kjerlighed 
bar omklamret det Evige, Uendelige, Ideelle og har villet realisere det og saa 
at sige binde det til etbvert Forbold i Livet, til alt det Endelige og Forgrengeli
ge, som i det finder Sted; men see! Verden gaaer alligevel sin sredvanlige, roli
ge Gang, det Omskiftelige og Foranderlige i alle jordiske Forhold bliver ikke 
Uomskifteligt og Uforanderligt, fordi det unge Hjerte saa gjeme snskede at 
bevirke det; da er det, at Ungdomsdmmrnene, de himrnelske, de kjrere, de 
tomme, forsvinde; da er det, at den uendelige, navnlsse Smerte griber den 
brevende Sjel, og pludselig forandre alle Anskuelser af Livet sig. Hjertet med 
alle dets feilslagne Forbaabninger og Forventninger bliver os selv en besyn
derlig Gaade, vi kunne ei forstaae dets Kjerlighed, dets L!engsel, som ikke i 
Verdenkanfinde nagen Tilfredsstillelse; og denne Verden, denne saakaldte 
kolde, upoetiske V erden, som saa dybt bar skuffet vore Forventninger, som 
vi indbilde os er den sande Kilde til a1 vor Smerte, mod den vender nu Sjelens 
hele Bitterbed sig, den bliver Gjenstand for vor Haan og Foragt, eller den 
vrekker Ironiens Smiil, og aftvinger Sjelen en Vittighed, under bvis Spsg og 
Latter den bitre Fslelse, den inderlige Smerte ei skjuler sig for den skarpe 
Iagttager. Dette Sidste er isrerdeleshed Tilfreldet med vor Forfatter, der ogsaa 
ofte ikke kan afholde sig fra med Liv og Ungdomsovergivenhed at gjsre sin 
egen Smerte til Gjenstand for sin Latter. Men uagtet Tvivl og Uro saaledes 
gribe Hjertet, uagtet Troen paa det Uendelige nresten ganske tilintetgjsres, 
fordi det endelige Forbold, hvormed man vil forbinde det, omskiftes; saa kan 
dog Mindet om denne Troe ikke forsvinde, og omendskjsndt dens Toner 
mere og mere hendse og tilsidst ganske ophsre, saa blive de dog ved at lyde 
for Sjelen i stille 0ieblikke, ligesom Etterklangen af en Musik, der rsrer og 
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bevreger os, selv lrenge efterat Musikken selv er forstummet. Dette er den 
Stemning, som synes at ligge til Grund for Reflexionerne i Dandserinden, 
enten det nu har vreret Forfatterens Hensigt at skildre en saadan Stemning, 
eller dette maaske snarere er skeet ubevidst, derved at han ville opfatte og 
fremstille det, som i en vis Periode bevregede sig i hans Indre28. 

Monrad lokaliserer f"lsomt digterens interessante fejlholdning, at ville reali
sere, »saa at sige binde det [Evige, Uendelige, Ideelle] til ethvert Forhold i Li
vet, til alt det Endelige og Forgamgelige« (min kursivering), og han viser, at 
sä snart denne mangel pä selektion er gennemskuet som den subjektive, 

stemningsfremkaldte ensidighed den er, frig"res dualismen som optimistisk 
dualisme. Den optimistiske dualisme kan i en gennemgangsperiode i ethvert 
mennesketsliv f"re tilsädanne fejlholdninger, men ogsä i det enkelte menne
skes liv vil ensidigheden »ofte [vrere] en umiddelbar Forl"ber for Mandens 
rolige, klare Besindighed. « Den harmoniserende lresemäde er säledes if"lge 
Monrad ikke blot berettiget, fordi digterens oprindelige holdning var optimis
tisk og fordi Ireseren selv h0rer optimismens harmonier gennem tekstens dis
harmonier, men ogsä fordi den harmoniske holdning er den normale, den 
rigtige. Monrads indledningsvise modstilling af poetisk og filosofisk sandhed 
viser sig säledes at vrere en variant af den fra 0rsted og andre bekendte mod
stilling timelig/evig virkelighed. D. G. Monrad demonstrerer i dette korte ci
tat, hvordan modstillingen harmonisk overvindes i kraft af den herskende 
grundforestilling, periodens erobring: den optimistiske dualisme. 

Monrad gär ud fra den optimistiske dualisme sä at sige som et klima 
manIever og änder i. Det samme kunne ikke vrere tilfreldet tidligt i perioden, 
hvis vi harret i at den optimistiske dualisme f0rst i og med guldalderen fär sin 
prregnante udformning. När Monrad analyserer Paludan-Müllers tekst kan 
han frit inddrage lreserholdningen som medansvarlig for tekstens rette betyd
ning. For guldalderens f0rste mrend kunne lreserens medarbejderskab ikke 
forudsrettes at forl0be sä glat. Den digteriske tekst mätte i sig selv (d. v. s. for 
enhver lreser) vidne mere direkte om den optimistiske dualismes realitet. När 
0rsted skriver sine demonstrativt harmoniske digte, og när Oehlenschläger 
for äbent treppe foretager sit opg0r med disharmonien og frem i tiden kan 
synes bofast i sprendingsfri harmoni, sä kan dette skyldes, at disse gennem-

28 D. G. M[ONRAD]. , »Orn Dandserinden, betragtet sorn reflecterende Poesie«, Kjöbenhavns 
flyvende Post, Interirnsblad Nr. 2 (19/1 1834 ). 
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brudsmamd ikke har blik for livssynets eklatante sejr eHer ikke ensker at 
vove positioner, som - hvis de blev misforstäet - kunne srette det vundne 
over styr. At henvise i digtning til den äbenbarede eHer dogmatisk sikrede re
ligion var en anden udvej, der kunne gere en ievrigt disharmonisk tekst opti
mistisk.- I denne forbindelse erdet bemrerkelsesvrerdigt, at Heibergs oven
for (p. 107) anferte, tevende indvending mod Monrads forsigtigt garderede 
fremstilling af forholdet mellem poesi og sandhed mä Ireses som udtryk for 
Heibergs stilling i perioden: han tilherer guldalderens f0rste store afdeling, 
mir han ikke - som den tyve är yngre Monrad - ter lade tanken fare om at 
digtning skal vrere umiddelbart forstäelig som udtryk for den store harmoni, 
eller, i det mindste, i sig selv vrere en harmonisk reprresentation af den ti
melige virkelighed. Han aner restetisk kretteri mod ideen, mens Monrad ter 
regne med publikum. 

Kunsten bindes for gennembrudsgenerationen let til en umiddelbar 
fremstilling af harmoni, der fremtrreder som mere eHer mindre »naiv« ved 
sammenligning med de i guldalderen indf0dte digteres »sentimentale«, reflek
terede vrerker. Parskellen er imidlertid ikke en afg0rende forskel, blot en vel 
motiveret variant i henseende til periodens antagne idehistoriske grundmotiv, 
som i 1830eme ser ud til at vrere sä konsolideret, at kun begavelser af f0rste 
rang - eHer folk, der kom udefra - kunne have lokaliseret og anfregtet det af 
flertallet uden videre antagne. 

5. 0rsted og Platon 

»Er Naturen Guddommens Mglands,« skriver 0rsted i sit svar pä Gehlen
schlägers bandlysning af Steffens, 

saa kan vi ogsaa med Vrerdighed sige, det som Erfaringen forbyder os at 
nregte, at Mennesket er et Naturproduct, og herved bliver Menneskehedens 
Historie selv til et höyere Naturphrenomen, og kan virkeligen construeres. 
Om man har fundet denne Construction er naget ganske andet.- [ ... ] For 
Schellings og Steffens's Constructioner, har jeg allerede fiere gange nu sagt, 
at jeg ikke indestaaer, og dette er atter meget sagt imod dem, naar jeg lregger 
til, at jeg meget ofte har fundet dem overilede. Er Du enig med mig i denne 
Dom, saa behöver jeg ingen Opvrekkelse, skulde Du derimod ansee denne 
Grundforestillingsmaade, med al dens store lndflydelse, paa et conseqvent 
Menneskes Trenkemaade, for Svrermerie, saa vil jeg staae Dig til rette med 
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klare og uigjendrivelige Grunde; thi min Besiddelse i Sandhedens Rige er 
ikke saa stor som mangen Andens; men den er vel befrestet. Hvad jeg veed, 
det veed jeg29

• 

For 0rsted var den begrrensede indsigt i frenomenverdenes orden, som frem
trredelsesform for det evigt uforanderlige og sande, ingen kilde ti1 fortvivlelse. 

Den gradvise udbygning af denne indsigt, denne besiddelse i sandhedens 

rige, stad for ham som en opgave, hvis l0sning han fortr0stningsfuldt bidrog 

til. Alt rerligt ändeligt arbejde mätte i hans 0jne blive led i befrestelsen: »Jeg 
kan sige det som min egen indvortes Erfaring, at det er den samme aandelige 

Handling at opfinde i Videnskaben som at digte.«30
• I en tale, holdt i 1814 

ved universitetsfesten for den lutherske reformation, udtrykker han opgaven 

säledes: 

I al Grandskning er det endelige 0iemed at finde, hvad der har en virkelig 
Tilvrerelse, og at see dette i sin rene Glands, adskilt fra alt Det, som blot ved 
en Skintilvrerelse skuffer den Uopmrerksomme. Videnskabsmanden vil da 
vide, hvad der er det Bestandige midt i alle Afvexlinger, det Uforaarsagede, 
der skjuler sig bag de utallige foraarsagede Ting, det Eenhedsbaand, der gj1n, 
at Tingene i alle deres mangfoldige Fordelinger og Adskillelser dog ikke ad
splittes. Snart maa han erkjende, at kun det Uafhrengige kan vrere det Bestan
dige, og det Bestandige det Uafhrengige, og at den sande Eenhed ikke kan 
vrere adskilt fra nogen af dem; og saaledes ligger det da allerede i Trenknin
gens Natur, at den intet urokkeligt Hvilepunkt, ingen Beroligelse finder uden 
i den vexel10se, evige, uforaarsagede, Alt foraarsagende, Alt omfattende 
Alfomuff1

• 

I talens videre udvikling af forskningens 0jemed vrelges » det Harmoniske « til 

frelles betegnelse for den antagne guddommelige enhed af det gode, det skflln

ne og det sande. Det f0lger, at det guddommeliges afglans i naturen vil vise 
sig i harmoni, og denne grundtanke hos 0rsted er det, som omsprender hele 

hans virke og som mäske find er sit mest smittende udtryk i de » Betragtninger 
over Chemiens Historie« som han forelreste pä universitetet i vinteren 

29 Brevefra og til Adam Oehlenschläger [ ... ] III (1945), loc. cit. p. 13/3-8 og p. 13/22-14/3, 
brevet dateret 1/11 1807. 

30 SeS IV, »Forord•- jvf. den korte, släende formulering (SeS IX/41-43: »Om Videnskabens 
og Kunstens V lEsen«, heri p. 41 :) »vi ville enten i de endelige Ting ops0ge det Uendelige og Evige 
[videnskab], eller vi ville fremstille det Evige i endelige Former [kunst].• 

"SeS 11181-82 (» Videnskabsdyrkningen, betragtet som Religionsudlilvelseo). 
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1805-06, som han fik trykt i 1807, og som han i brevet ti1 Oehlenschläger den 
1/11 180732 anbefaler denne at lrese; han slutter sin forelresning med disse 

ord: 

Medens Grandskeren selv maa deeltage i [famomenemes] Omvexling, idet at 
hans egne menneskelige Lidenskaber selv ~~ietles i Bevregelse ved den udvor
tes Naturs Indvirkning, saa kan han dog, naar han kun frester sit 0je paa den 
faste Eenhed i al denne Hvirvel, beholde en Tryghed og Ro, jeg vover at sige 
en Salighed, som ingen Magt i Verden formaaer at tilintetgjfllre33

• 

Kunstens opgave, at fremstille et harmonisk billede for anskuelsen ved reprre
sentation af frenomeneme, mätte lrases ved dobbelt hensyn: i pagt med kunst
nerens (og vrerkets) grad af overblik og evne til sammenfatning af elementer 
i frenomenemes verden matte disse frenomener udvrelges. Her viser det sig, 
at » det er samme aandelige Handling at opfinde i Videnskaben som at digte«; 
0rsteds restetik med den fmt graduerede eksemplifikation af forholdet mel
lem det uskranne og det skranne for den umiddelbare og den efterhänden sko
lede iagttagelse, der frigrar sig fra umiddelbarheden og ved en lrereproces bli
ver til anskuelse, d. v. s. sammenfatten, er Iet tilgrengelig i det foredrag han 
holdt for Videnskabemes Selskab i februar 185034

• 

0rsteds restetik er som Lessings holistik. I sit eget digt »Luftskibet« 
(päbegyndt 1806, men frarst bragt i trykken 1836) finder han udtryk for koor
dineret harmonisering i sä mange planer i tid og rum, at en srerlig analyse 
mätte til for at udtramme emnet. Selv leverer han i sine » Bemrerkninger over 
Digtet Luftskibet« stof til en sädan analyse, samtidig med at digtet forlanges 
oplevet som et hele, og her udpeger han en detalje, der som et billede for an

skuelsen samler den optimistiske dualismes harmoniseringsbestrrebelse i et 
brrendpunkt. Det hedder i bemrerkningeme: 

[Heltens vandring] falder gjennem Veaucluse. Hanfinder i Uveiret en Tilflugt 
i Petrarcas Grotte. Det er her, hvor han gifllr sin Opdagelse, og siden dmm
mer sig ffllrt til Himmels og krandset af den store Digter. J eg har ikke betragtet 
denne Digtning som en tom Udsmykkelse: den skulde da ikke have fundet en 

32 Breve [ ... ] (jvf. note 29), p. 14/5-9. 
33 SeS V/32. 
34 SeS III/207 -18: »Om det, som kaides uskjent i Naturen, og dets Forhold til det Heles Skjen

hedsharmoni«. 
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Plads her; men den faaer sin Betyding derved, at det er den samme Opfindel
sesaand, der skaber store Tanker, entenden saa virkeliggjor dem i Legernver
denen eUer gjennem Ordet giver dem en Virkelighed i andre Aander5

• 

0rsted vidste, at helten i »Luftskibet« bar hans egne trrek, og han kan ikke 
have glemt, at Petrarca var platonismens store digter pä overgangen mellem 
middelalder og nyere tid. Billedet af opfinderen i grotten rrekker säledes ud 
over den angivne harmoni mellem det at virkeliggere i frenomenemes verden 
og virkeligg11ne i ändens. Det udtrykker en af de tanker som var ham krerest, 
tanken om kontinuitet, stadig fortsat modificerende farbedring af den menne
skelige indsigt, her, som andetsteds36

, eksemplificeret med platonismen som 
udgangspunkt. 0rsteds billede rummer for anskuelsen den besternte detalje, 
at en direkte iagttagelse af frenomener uden for hulen skrenker opfinderen -
som beskyttes af grotten - det middel, hvormed han skal hreve sig til himlen 
og (indirekte) skaffe hjrelp til de grreske. Opfinderen i grotten anskuer freno
menemes verden, skent den efter uvejrets hrergen ser kaotisk ud. I samme 
grotte skabte Petrarca den krerlighedsdigtning, dertragisk skulle illustrere ai
standen mellem de to slags virkelighed. Petrarca vendte sit ansigt bort fra hu
lens indgang, erindrede sit tab og blev i stand til sin himmelflugt. Platonis
mens kerne, erfaringen om de to slags virkelighed, stär derfor urokket nu som 
fl?lr; men erfaringen lrerer, at der ergrund til optimisme. Den platoniske dua
lisme fik i europreisk digtning sin pessimistiske genformulering hos Rous
seau, der i 1760 satte Petrarcas navn pä titelbladet af »}ulie ou La Nouvelle 
Heloise«37

• For 0rsted var denne pessimisme lige sä ensidig, og derfor for-

3~ SeS IV /88. 
36 Se f. eks. den fer omtalte akademiske tale, SeS 1/183. 
37 Jean-Jacques RoussEAu, Julie ou La Nouvelle Helolse, Garnier Freres, Paris 1960.- Pä titel

bladet: 
Non Ia connobe il mondo, mentre l'ebbe: 
Connobill'io ch'a pianger qui rimasi. 

Petrarque 
verso: 

Traduction de l'epigraphe de Petrarque: 
Le monde Ia posseda sans Ia connaitre, 
Et moi, je l'ai connue, je reste ici-bas a Ia pleurer. 

Sonnet 294, sur Ia mort de Laure. 
Traduction de Rousseau [ed.] Duchesne annote. 

Romanen er, som bekendt, gennemvrevet af Petrarca-citater, hvad der allerede i det 18. ärh. 
fik leksikografer, som enskede at forklare, hvad Petrarcas platonisme gik ud pä, til at henvise til 
»La Nouvelle Heloi'se«. 
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kert, som Scbellings og Steffens' entusiastiske konstruktioner i luften. Det 
Iod sig g111re at skabe et luftskib; opfinderen iagttog den skiftende, billigende 
n~g som steg mod himlen, og ban sä den skjulte, virkende kraft, den fornuf
tige evige virkeligbed bag frenomenerne, takket vrere dem. Men dermed var 
famomenernes verden mere end skygge, sk111nt mindre end evig. Opfmderen, 
som i Platons grotte vender ansigtet ud mod en fysisk og velkendt verden, 
mätte vrere det rette billede af 0rsted, ogsä bvis ban ikke bavde set det selv. 

6. Dualismen som livsrum 

0rsteds srerlige, indgroede tankem0nster var en polrer figur. To br111dre, to ti
der, to sret krrefter, to slags elektricitet, to virkeligbeder. Hans interessefeit 
var overgangsfeltet mellem polerne, bvor balance opstär og barmoni trreder 
frem. 

Tilegner vi os nu, i det gunstige 111jeblik, denne 111rstedske tankemodel, 
kan vi sp111rge efter 0rsteds rum i den danske guldalder. Hvordan ville de 
konkret anskuelige poler i et sädant billede tage sig ud? Ska~ man vrelge at 
anbringe digteren Oeblenscbläger over for filosofen RasQlus· Nielsen, sä er 
det kronologiske guldalderrum indesluttet i modellen, og da den ene bar 
skrevet om den anden og begge er under indtryk af 0rsted og den optimis
tiske dualisme skulle det pä forhänd se ud til at kunne blive en rimelig sam
menstilling. Eller skal man renoncere pä tidsdimensionen og vrelge et kortere 
forl111b, et rum som giver fiere konkrete kontaktspring mellem polerne? I 
valget mellem mere ideelle og mere jordnrere historiske modeller foretrrekker 
man almindeligvis de sidste, hvis udsagn synes lettere at kontrollere pä en 
mäde som stemmer med vores egen virkeligbedsoplevelse. Kilderne tilbyder 
begge muligheder; men vi vrelger den sidstnrevnte, kortfristede model og 
anbringerden i kronologien omkring slutningen af 0rsteds bane. Overbevist 
om at det er rigtigt, at 0rsteds dualisme bar sin ene pol i frenomenernes 
verden og den anden i tankens, vrelger vi til anskuelse to digtere, bvis tanke 
og liv i bovedsagen - og sä vidt det er muligt - forl111b i hver sin ende af mo
dellen, og hvis digtning udtrykker dette forbold. 

Siig, hvor er JEsken med de skaame Stumper 
Af fin Rhabarberrod, der har den Dyd 
At give Mavevrerk og vaade Rumper 



Og mane Toner frem med selsom Lyd. 
Af sarnme Plante Strenglerne man spiser 
Aldeles som man spiser Risengr0d, 
Behold Du dem, men det, hvoraf man fiser, 
0 giv mig det igjen, saa er Du s0d38

• 
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Denne strafe er af Peter Faber, telegrafdirektliuen, 0rsteds yndlingselev i de 
praktiske fag, ansat som f0rste inspekt0rved den polytekniske lrereanstalt, fa
der til syv b0rn, lykkelig ved et bugnende bord. Det ses, at Faber ikke var u
kendt med den litterrere tradition. Han kunne gä sä vidt som til at srette dette 
hjemmelavede, ultraoptimistiske slutkor ind i en fri bearbejdelse af et uden
landsk syngespil uden vrerdi, en rigtig Casino-succes: 

I din Vrimmel, 
Stjemehimmel! 
Ene ei det Bedste boer. 
Selv som Stjeme 
I det Fjeme 
Lyser tidt den dunkle }ord. 
Himlens Sale, 
}ordens Dale, 
St0vets Masse, Guders Aand, 
Alle Dele 
Til et Hele 
Binder Kjrerlighedens Baand39

• 

Men Fabers st0rste triumf var og blev »Den tappre Landsoldat«. Hans Brix 
bar demonstreret, hvordan den dr0je Peter Faber med et slag vipper hele pe
riodens ändfuldhed i vejret og virkelig erobrer folket ved at tale folkets 
sprog40

• Valdemar V edel konkluderer om guldalderlitteraturen: 

38 Peter FABER, Viser og Vers, Supplement til den udgivne Samling, p. 274: »Brev til Villiam 
Faber (sendt med Telegrafbud til det v. Westenske Institut)«. - Det mevnte supplement er en pro
tokol (Iilie 4') hvis fi<JrSte 354 paginerede sider indeholder hidtil ukendte digtninge af Peter 
FABER. De fleste stykker er indf0rt i händen, nogle dog k!ll!bet ind, trykt. Protokollen har tilh0rt 
digterens s0n Villiam (f. 1847, d. 1883); den er endnu i familiens eje. Xeroxkopi, Statsbiblioteket 
i Arhus, händskriftsamlingen nr. 780. 

>g [Peter FABER,] Luftens Datter, Tryllecomoedie i 4 Acter, efter: Ia fille de l'air af Br0drene 
Cogniard og Raymond, Kj"benhavn, Boghandler H. P. M"llers Forlag [u. ä.), p. 31.- Jvf. Ma
gasin Theatral, tome XVIII, Paris 1837, p. 7-32: »La Fille de L'Air«. 

40 Hans BRIX, Fagre Ord (1963), p. 28: 
Peter Faber blev den, der reddede ./Eren for det danske Digterlav [ ... ] han gav de Tusinder, 
hvis Sind i disse Dage var opladt, Stemme. Han havde Sprog og Stil fielles med dem, der 
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Men den overordentlige og blivende Betydning af hin Tids Digtning [ -1839] 
er, at den i saa hej Grad var en virkelig Folkedigtning. Digterne var ikke srer
lig fremragende og selv arbejdende Aander, men mest kun formelle, modta
gende Talenter, som gjorde sig til Tolk, til Organ for en almindelig poetisk 
Stemning, et almindeligt poetisk Livsindhold afVerdenssyn, Sjrelstone, srede
lig Overbevisning, som havde dannet sig i Folket paa den Tid4

\ 

Som pävist af Sven Mr;dler Kristensen er denne konklusion kun delvis rigtig42
• 

Guldalderdigterne skabte ikke en folkedigtning for ejeblikket, men nok for 

folket pä Irengere sigt. Undtagelsen, der bekrrefter reglen, er Peter Faber, hvis 

jordnrere, holdbare lejlighedssang ikke blot var for en dannelseselite eHer et 

kirkefolk, men for alle i Danmark Antagelig den eneste tekst i perioden som 

fik en regte og ubegrrenset folkelig succes i det samme moment som den blev 

taget til hjerte af den dannede kreds. Dette erindrer fru Heiberg: 

En Dag i April kom Heiberg hjem og sagde: »Se her, vil du have en af de 
mange Viser, her falbydes i disse Dage paa Gaderne; jeg kjebte den af en 
Dreng; jeg har endnu ikke set, om den duer noget.« Jeg modtog den og satte 
mig stax ved Claveret for at spille Melodien, hvis Nodervar aftrykte paa Bla
det, og sang til min jublende Glrede »Den tapre Landsoldat«. Aldrig glem
mer jeg dette 0ieblik! Ude af mig selv leb jeg ind til Heiberg og sagde: »Oh, 
kom og h0r! « Og nu sang jeg »Den tapre Landsoldat« for ham, een Gang, to 
Gange, tre Gange, ja Gud veed, hvor mange Gange, thi jeg blev ikke trret af 
det. Enhver Fremmed, der kom ind ad Deren, maatte here den, og Alle elek
triseredes som jeg af den fortrreffelige Sang. Garnie Molbech, som tilfreldigvis 
var en af dem, der kom den Dag, talte ofte i senere Aar om den Virkning, min 
Sang havde gjort paa ham. Jeg sang den til den sildigste Nat, indtil jeg tilsidst 
var saa hres, at jeg ikke kunde faa en Tone frem mere. Jeg mindes ikke Noget, 
der saaledes betog mig. Det viste sig her, hvad en lykkelig Digterinspiration 
formaar; man kan vist sige, at denne Sang virkede uendeligt til at holde 
Modet og Stemningen oppe, at den leftede og varmede de Kjrekke mer end 
noget Andet. Se, det fonnaar en Digter! Husk det, I som mene, at Digte
kunsten er en Leg til ingen Nytte4

J . 

skulle b~ere Stridens Byrde og havde Retten til at tale. 
41 Valdemar VEDEL, op. cit. (jvf. note 8), p. 214-15. 
42 Sven M0LLER KRISTENSEN, op. cit. (jvf. note 12) passim, se dog is~er p. 130 f. om den akade

miske formelle folkelighed. 
43 Johanne Luise HEIBERG, Et Liv gjenoplevet i Erindringen, Andet Bind 1842-56 (4. rev. udg. 

1944), p. 184. 
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Alle elektriseredes som jeg ... denne Sang virkede uendeligt...en Digter! Be
slregtet henrykkelse udtrykkes i alle samtidige beretninger og de f121lgende tre
fire tiärs erindringer, när »Den tappre Landsoldat« kommer pä tale. Sangen 
brerer endnu sit indhold af kraftfuld optimisme; men den kan ikke, som fore
liggende tekst, fremkaldes som vidne om den optimistiske dualisme; ikke f121r 
vi lreser strafen »Om Dannebrog jeg ved,« finder vi den mindste dualisme
og efter den ingen heller. F121rst i fru Heibergs eftersretning mrerker vi perio
dens fremmedhed for os. En unders121gelse af st121rstedelen af Fabers beskedne 
produktion vil give samme resultat. Hans digtninge r121ber og formidler kon
kret og kontant fom121jelse, men kun i en indirekte forstand kan de siges at 
vidne om dualismen. Faber er 0rsteds elev, hans borgerlige eksistens betryg
ges direkte og indirekte af 0rsted44

, han skriver ved lejlighed private smävers 
til 0rsted, og han frerdes som digter i et rum der er afsprendt. Bogstaveligt 
kommet dette til udtryk i den ber121mmelige strafe: 

Naar man ikke er en doven Krop, 
Staar man Julemorgen tidlig op. 
Klokken kimer, Gaden er saa glat, 
Kirken lyser idenstille Nat. 
Indenfor er Sang og festlig Fred, 
Og man foler sig saa vel derved, 
Allerhelst, naar Prreknen ikke du'r, 
Thi saa faar man sig en lille Lu_r45. 

Fabers digtning handler om en virkelighed, en frenomenverden, som han er 
fortrolig med og som skildres lunt. Polytekniker Faber digter og handler i res
pekt for det nrere; han er solidarisk med borgeren i bred forstand, dualismen 

44 FABER Iod den danske statstelegrafs hovedlinie Hamborg-K0benhavn äbne 2/2-54 med f0l
gende telegrarn, som forud var sendt pr. brev til Stationen i Hamborg, hvor fra det kom tilbage til 
digteren, som !ll!ste budskabet op: 

Fra 0resund, hvor B0gen gror, 
til Elbens gule Strande, 
en spinkel Kobbertraad sig snor 
trindt gennem Hav og Lande. 
At den os Tanker tolke kan, 
derfor en Dansk vi ll!re. 
Det Vll!rk tillEre for vort Land, 
Ti! Gavn for Folket Vll!re. 

([M. GREDSTED,] Statstelegrafen 1854-1904, Kj0benhavn 1904, p. 19). 

"' Peter FASER, Viser og Vers (1877), • Julestemning«, p. 114. 
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er tilsyneladende forsvundet i lutter optimisme; men - som vi bar set - den 

stär i baggrunden: 

I Herrens Huus er Pladsen stor, 
Der hylles Sorgen ind i Flor, 
Der vifte Myrthegrene. 
Der sluttet blev engang en Pagt, 
Som nu er brudt ved D0dens Magt, 
Nu staaer vor Ven alene. 

Og B0mene - da Prrestens Haand 
Dem svagt herorte som en Aand, 
Hvorved de opad hreves, 
De vidste, at hun bag dem sad, 
De h0rte, da hun for dem bad, 
Nu lytte de forgjreves 

For ·fleer end dem, for mange Smaa 
Du Moder var, de paa dig saae 
Som var du deres egen. 
Paany de tabte, hvad de fik, 
Nu vende de det vaade Blik 
Didhen, hvor du er stegen. 

En trofast Sjrel, et kjrerligt Sind 
Er lukket i den Himmel ind, 
Hvorhen de Gode vandre. 
Dog naadig er den Herre Christ, 
Fra Altret - see! han vinker bist: 
Korn hid, kom hid, I Andre!46 

Er Faber (nresten) Iutter krop, sä er Joban Ludvig Reiberg (nresten) Iutter 

tanke. lngen anden dansk digter bar som han, den strerke Heiberg, fäet ry for 

mange! pä fysik. 

Det gjrelder Kamp paa Liv og Dod, 
Imod det Ydre ruster sig det Indre, 
Thi Hiint os lrenge Trreldom bod, 

46 Peter FABER, »Ved Frederikke Charlotte Rist' Begravelse d. 29 Octbr 1863«, digtet trykt og 
indkhebet i den mevnte protokol (jvf. note 38), p. 184-85. 



Men dette - Tanken - har begyndt at tindre; 
Den trodser hvad den forhen led, 
Og har den bragt det ferste Sted, 
Den Iader sig ei meer forhindre, 
Den vil erobre Verden, ikke Mindre47

• 
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I sit videre forleb er dette digt bäde dualistisk og optimistisk, men det mang
ler den empiriske emfase. Det er udtryk for den systemänd, som vil udvikle 
tanken af tanken og som 0rsted fandt h0jst betamkelig48

, og alligevel erdet 
nreppe for meget at sige, at dets triumf blandt andet er underbygget af perio
dens demonstrerede erobring af naturen - og säledes, om indirekte, en hyl
dest til0rsted, der dog direkte modtog disse ord fra Heiberg: »Ingen afvore 
Videnskabsmrend betragter Kunst, Videnskab og Mennesker fra et saa omfat
tende Synspunkt som De«49

• At komplimenten ikke er ganske uforbeholden 
beh0ver nreppe fremhreves. Beibergs liv, digtning, restetik, astronomi og fi
losoferen er imidlertid tilstrrekkelig kendt, og vi behever ikke dvrele lrenge 
ved emnet; det er almindelig godtaget, at Beibergs bestrrebelse peger mod 
den evige side af dualismen. Beiberg er den store opdrager, og han vil ikke 
lesrive sig fra frenomenemes verden; frigr<nelsen er relativ og forholdet til en
deligheden er i hans digtning ikke tragisk betonet. I kort begreb kan man si
ge, at Beiberg med 0rsted og perioden deler häb og forvisning om at det skal 
lykkes gradvis at hreve frenomenemes verden mod sterre hannoni med for
nuftens. Vi kan tage Beibergs forord til udgivelsen af »Clara Raphael. Tolv 
Breve« (1850) som typisk. Eksaltationen i dette kunstvrerk er bekendt. Helt
inden drages mellem svimlende himmelvendt krerlighed ti1 det sande, gode og 
sk0nne, der indgiver hende momentan foragt for den alt for prosaiske virke
lighed, og et strerkt feit krav om at udm0nte den evige sandhed i handling. 
Hun vrelger til slut et regteskab »for V erden«, uden k0delig krerlighed, viet 
udbredelsen af de himmelske kvaliteter i det jordiske. - I de lykkelige 
martsdage 1848 har hun sit ferste gennembrud til kristelig religion og ud
advendt virke: 

47 J. L. HEIBERG, »Protestantismen i Naturen« (1841), Den danske Lyrik 1800-1870, f1arste 
Halvbind (1961), p. 248. 

48 0RSTED insisterer pä sammenhamgen iagttagelse/hypotese/eksperiment. Et opger med den 
rent spekulative deduktion (»Systemaand•) findes i en artikel fra 1832, •Brev ti1 Forfatteren af 
den theologiske Afhandling i det danske Ugeskrift Nr. 30•, SeS VI/83-97, iS~er p. 87-90. 

49 Citeret efter Vilh. ANDERSEN, op. cit. (note 1), p. 114-15. 
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Naar jeg saae de danske Nationalfatver, beste Artikler om Krigen, eHer m0dte 
de tappre Landsoldater, som skulde afsted, da mrte sig noget dybt i mit Bryst, 
[ ... ] Derfor tog jeg hertil [ ... ], at uddanne deres naturlige Anl~eg til det Gode 
og Skj0nne~0• 

Samstemmende skriver Reiberg i forordet: 

Hendes Flugt fraVerden til Gud er ikke en Negation af V erden, men et 
lutrende Bad i de guddommelige Kilder, hvorfra hun vil vende tilbage til 
Verden, til dens Kamp og dens M0ie, og ved Deeltagelse i disse luttre den 
sel~1 • 

Men i vores anskuelse bliver det betegnende for rummet mellem Reiberg og 
Faber, at Mathilde Fibigers liv og virke (som fru Reibergs i eksaltationens 
moment) kan svinge og faktisk svinger mellem de to, som mellem to legemer 
hvis indbyrdes harmoni var usynlig fer 0rsted kom til. Mathilde Fibiger alias 
Clara Raphael skildrer en vrekkelse ved medet med »de tappre Landsoldater, 
som skulde afsted «; hun skriver sin bog i Heibergs änd, den vidner om ham, 
den fanger ham og han udgiver den; men forfatterinden seger til slut sin ud
vej for livets opretholdelse ved ansrettelse i Fabers telegraf, og i denne betryg
gede stilling fortsretter hun at virke for udbredelsen af det sande. Säledes om
sprendes hun- forleberen for den radikalt programmatiske emancipationslit
teratur - af 0rsteds rummelige tankemodel, den optimistiske dualisme, der 
her er reprresenteret ved en polrer modstilling af de to digtere, som sang ved 

0rsteds kiste52
• 

7. Farbehold 

Den model til beskrivelse og afgrrensning af den danske guldalder som ide
historisk periode, der her er fremsat og delvis underbygget, kan ikke uden vi
dere ophejes til greldende sandhed. 

50 (Mathilde FIBIGER,) Clara RAPHAEL. Tolv Breve, udgivne af Johan Ludvig HEIBERG. Andet 
Oplag (1851), p. 7. 

' 1 ibid. p. V. 

'
2 Referat og tekstgengivelse i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, Nr. 65 (18/3) 

1851. Teksterne er optaget i Johan Ludvig Heibergs poetiske Skrifter, Ottende Bind (1862), p. 
392-93, og i Viser og Vers af Peter Faber (1877), p. 20-21. 
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En nrermere unders0gelse af periodens teoretiske restetik, filosofi og 
teologi vil vrere päkrrevet. Her mä det imidlertid bemrerkes, at den optimistis
ke dualisme er et mere omfattende, alment begreb end for eksempel teolo
giens system af dogmer. Der er säledes ikke pä forhänd naget i vejen for at 
QJrsteds dogmefrie dualisme skulle kunne indoptage den omhandlede perio
des dogmatiske kristendom som en variant af den optimistiske dualisme; kun 
hvis teologien radikalt benregter dualismen og/eller optimismen vil der vrere 
tale om en n0dvendig modsretning, og det vil i sä fald matte afg0res om be
nregtelsen er universei eHer kun fremf0rt af fä. Vi har s0gt at vise, at Grundt
vigs standpunkt i 1814-15 kan ses som variant af den optimistiske dualisme. 
I dag hersker strid mellem fagfolk om pilgrimstanken hos Grundtvig; men der 
kan dog nreppe vrere tvivl om at den senere Grundtvigs problematiske opfat
telse af relationen menneske/kristen er udtryk for en optimistisk dualisme 
som har bredere basis i frenomenernes timelige virkelighed, end Grundtvigs 
tidligere position53

• Fra teologisk hold vil man sikkert mätte understrege, at 
begrebet »optimistisk dualisme« sl0rer nagle sprendingsfyldte kristne grund
kategorier (skabelse, syndefald, synd, frelse, näde), som allerede Mynster 
hrevdede imod 0rsted, eller grundmotiver (eksempelvis eros og agape); men 
denne sl0ring anfregter dog nreppe muligheden af et klart svar pä sp0rgsmä
let: antager periodens kristendom det for givet, at der fmdes to slags virkelig
hed, og ser periodens talsmrend for den dogmatiske kristendom det som en 
mulig, 0nskelig og vigtig opgave at formidle den timelige virkeligheds harmo
ni med den evige? När sp0rgsmälet stilles pä denne mäde kan det knap be
svares benregtende, med mindre Kierkegaards forfatterskab giver anledning 
dertil. Jeg er tilb0jelig til at mene, at Kierkegaard - pä sin mäde - er den der 
stiller de st0rste krav til en sädan opfyldelse i den timelige virkelighed, men 
at han netop kan g0re dette i kraft af sin egen og tidens almindelige tro pä 
muligheden af at opnä den dobbelte »virkelighed«s harmonisering. PA dette 
sted mä jeg n0jes med at henvise til en opfattelse af ham som opbyggelig for
fattet". Hvis imidlertid begrebet »optimistisk dualismec kan strrekkes sä vidt, 

53 Jvf. P. G. LINDHAROT, Grundtvig (1964). 
54 Johs. SL0K, Kierkegaard (1961). KIERKEGAARDS virkelighedsproblem og dets J0sning 

fortolkes som den indre drivkraft i forfatterskabet, jvf. »Slutbenuerkning« (p. 94): 
Men det rette synspunkt er mäske, at Kierkegaard hverken var filosof eller teolog eller 
litterat, men at han, som han selv siger, fra begyndelsen til slutningen var opbyggelig 
forfatter. 

Kernen i KIERKEGAARDS opbyggelighed bliver da denne (p. 73): 
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at 0rsted, Mynster, Grundtvig og Kierkegaard alle kommer inden for dets 
rammer, skant i hver sit hjame, er begrebet sä ikke ubrugelig langt og bredt? 
Erindrer man, hvad begrebet skal bruges til, mä man svare nej. Det antages, 
at perioden f121r guldalderen var mindre optimistisk, mindre opmrerksom pä 
dualismen; perioden efter, mindre dualistisk. Alligevel stär det fast, at begre
bet ikke kan grelde som mere end et forel121bigt hjrelpebegreb, en model som 
kan rendres, när periodens restetik, filosofi og teologi er mere indgäende kon
fronteret med denne skitse. Skulle det vise sig enerverende at arbejde med et 
navn »Optimistisk dualisme« som angiveligt indeholder contradictio in adjec
to, mä man finde et andet. Dog tror jeg det nu foresläede navn er brugeligt 
fremfor eksempelvis » idealisme«5!1, fordi det modsigelsesfyldte navn netop til
kendegiver tingenes tilstand, som jeg endnu mä mene den var, og som jeg 
mener den var ändeligt frugtbar. 

Modeliens forhold til guldaldertidens digtning er i denne artikel kun 
overßadisk ber121rt; dog häber jeg de fremdragne eksempler og henvisninger 
til forskningen skal vise sig at vrere reprresentative. Vi stärher med et almin
deligt problem: i hvilken udstrrekning 121nsker vi at beskrive sk121nlitteratur 
som fremtrredelsesform for ideer? Og vi stär over for et specifikt problem: 
hvilke ideer forudsretter og gengiver guldaldertidens litteratur? Her nrermer 
vi os da atter det litteraturhistorisj.{e periodeproblem, som ber121rtes f121rst i arti
klen. Foren forel121big betragtning ser det ud som om i det mindste »harmoni
sering « og » harmoni «, der er konstituerende elementeri den optimistiske du
alisme, tilbyder en kontaktflade - i det mindste med professor Lundings 
biedermeier-skitse. Jeg mä da anske, at der kan blive lejlighed til en nrermere 
undersagelse af disse skitser i deres forhold til andre beskrivelser af perioden 
og i forhold til den skanlitteratur, som blev skabt i den danske guldalder. 

* * * 

Det er i at v~ere for Gud, livet blive(r] alvor, det er i at v~ere for Gud, skylden bliver total 
og totalt Sletter mennesket udenfor, det er i at v~ere for Gud, mennesket dog kan leve 
livet, ß det givet igen eller blive givet tilbage til det. 

~ Betegneisen »idealisme« er uegnet, fordi den dels er v~erdi-betonet i dagligsproget, dels har 
tendens ti1 at skjule den i perioden s~erdeles vigtige interesse for f~enomeneme, dels traditionelt 
benyttes om nogle af de i perioden lokaliserede tankegange (platonismen f. eks.), men ikke om 
andre (KIERKEGAARDS kristendom, f. eks.). Hvad vi s111ger, er et begreb der svarer til en tankemo
del, som erbred nok ti1 at rumme perioden og smal nok til at afgr~ense den. Her g111r »idealisme« 
ikke fyldest. 
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Betegneisen »guldalder« er interessant. H. C. QJrsted har taget afstand fra 
den. Han har gjort det ved navns nrevnelse i det fer citerede brev til Oehlen
schläger6, og han har gjort det i hele sit forfatterskab, när han dels bekremper 
tanken om at disse tider skulde vrere faldne fra fordums herlighed'7, dels 
hrevder, at al fremgang vil fortsrettesind i det kommende58

• En sädan tillid 
kunne en mindre sikker eftertid nok finde päfaldende. »Guldalderen« er i det 
perspektiv et smukt og definitivt ord. 

[1966] 

56 Breve[ ... ] (jvf. note 29), p. 17/8-9. 
[ ... ] den taabelige Indbildskhed, hvormed mange Skribenter vilde gjöre vor Tidsalder til en 
Guldalder. 

57 I almindelighed, SeS II/133-49, •Gamle og nye Tiderc. I forbindelse med kristendommens 
llere om syndefaldet, SeS II/27-62, •Naturvidenskabens Forhold til adskillige vigtige Religions
gjenstande«, heri p. 52: 

Jeg benstiller til Dogmatikerne at overveie, hvorvidt deres Videnskabs I...a:re om Syndigheden 
i alle Maader maa betragtes som ubestridig rigtig, eller kunde vinde ved en ny Bearbeidelse. 

•• For videnskabens vedkommende, SeS V /1-33, •Betragtninger over Chemiens Historie, en 
Forelsesning«; tankegangens almene gyldighed i 0RSTEDS Bjne, passim, spec. •Luftskibet«, slut
ningen SeS IV/152-53. 
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