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”Hvad udad tabes, skal indad vindes!” Dette slagord
kender vi i Danmark som en reaktion på nederlaget i
1864 og som startskuddet til opdyrkningen af de jyske
hedearealer, og det tillægges oftest Enrico Dalgas.
Men oprindelig stammer slagordet fra Berlin efter den 
preussiske hærs nederlag til Napoleons tropper ved
Jena i 1806 og tabet af store territorier. Her udtalte den
preussiske konge, at man ”på det åndelige område
[skulle] genvinde det for staten, som den havde tabt
på det fysiske område”. Her var det ikke hedeopdyrk-
ning, der var løsningen, men opbygningen af et uni-
versitet i et stort dannelsesprojekt, det drejede sig om.

Universitetet i Berlin blev på mange områder mo-
del for europæiske universiteter, blandt andet med en
tæt sammenhæng mellem forskning og undervisning.
Universitetet var formet efter Wilhelm von Hum-
boldts ideer og fik ved åbningen i 1810 ham som leder.
Det ”humboldtske universitet”, som siden dannede
model for europæiske universiteter, herunder de dan-
ske, skulle være selvforvaltende, og lærere og stude-
rende skulle have fuldstændig frihed og uafhængig-
hed. Det var universitetets opgave at sikre en højnelse
af den almene dannelse, at forene den subjektive dan-
nelse med den objektive videnskab. Dette førte til, at
det filosofiske fakultet, hvorunder både humaniora og
naturkundskab hørte, blev styrket. Universitetets op-
gave var ikke at uddanne specialister til særligt define-
rede opgaver, men at forme myndige borgere og bi-
drage til at skabe en national identitet.

Indsigten i naturen var en vigtig del af dannelsen i
romantikken, og tidens naturforskning fortsatte i
samme globale perspektiv som i oplysningstiden.
Dette blev praktiseret af blandt andre Wilhelms bro-
der Alexander von Humboldt, der viste, at man dels
måtte samle data ind fra hele jorden, dels måtte sam-
arbejde i det, man i dag vil kalde globale videnskabe-
lige netværk, for at forstå naturen. Alexander von

Humboldt samler sin viden og ideer i storværket
Kosmos bd. I-V fra 1845. I romantikken voksede den
idé frem, at naturen som Guds kunstværk var noget,
mennesket skulle tage ansvar for og det menneskelige
ansvar gjaldt såvel det, vi i dag kalder miljøet, som de
mennesker, der ikke kunne tage ansvar for sig selv.
Institutioner dannede rammer om disse mennesker
for at pleje eller kurere dem. Andre institutioner skul-
le danne og uddanne borgerne og forme deres natio-
nale identitet. Nationerne blev nu grundlag for folkets
identitet; naturen blev grundlag for identiteten som
menneske; og genierne i form af kreative kunstnere
eller naturforskere opnåede mere eller mindre intui-
tivt de indsigter i den naturens guddommelige ånd,
som var det forenende element i såvel den globale som
den nationale helhed. Videnskab og kunst, natur-
kundskab og humaniora, Gud, natur, ånd og menne-
ske blev smeltet sammen i den komplicerede helhed,
som blev udforsket på det nye universitet og videre-
formidlet i det store dannelsesprojekt, som også i dag
ved siden af forskningen er en central opgave for uni-
versiteterne.

Romantikkens Verden giver en lang række perspek-
tiver på romantikkens tid og tænkning og på dens
effekter i vor egen tid og viser næsten alle centrale
aspekter af den tids refleksion over verden. Mangfol-
digheden afspejler sig ved, at der er bidrag fra alle
Aarhus Universitets ni hovedområder. Og da nutidens
menneske- og verdensopfattelse indeholder et lige så
stærkt opgør med modernitetens mekaniske verden
som romantikkens i forhold til oplysningstidens, er
det mit håb, at Romantikkens Verden vil være både
informerende og inspirerende og blive modtaget på
samme positive måde som dens to forgængere, Renæs-
sancens Verden og Oplysningens Verden.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen

Forord
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Romantikken er en sammensat kulturhistorisk og
åndshistorisk strømning, som brød frem i slutningen
af det 18. århundrede, kulminerede i den første tredje-
del af det 19. århundrede, men havde forlængelser helt
frem i det 20. århundrede. Ud over at formulere et
særligt verdenssyn var den karakteriseret ved en re-
fleksion over og kritisk reaktion mod to af tidens stær-
ke tendenser: den oplysningstid, som i den romantiske
kritik ofte blev fremstillet som en kold, reduktio-
nistisk, materialistisk rationalisme, og så den endnu
koldere materialistiske og rationalistiske modernitet,
som romantikerne så trænge sig på med den fremvok-
sende industrialisering. Set fra samtiden havde den en
mangfoldig uforudsigelighed og blev dæmoniseret og
forsøgt holdt på afstand. Selv med denne klare idé-
mæssige afgrænsning er romantikken tidsmæssigt
vanskelig at placere, fordi den udfoldede sig på for-
skellige tidspunkter inden for forskellige faglige, vi-
denskabelige og kunstneriske områder, nogle gange
på tværs af disse, andre gange kun inden for mere be-
grænsede områder. Dertil var tidspunktet for roman-
tikkens påvirkning af åndslivet forskelligt fra land til
land. Derfor vil romantikken i de forskellige artikler i
denne bog være placeret på forskellige tidspunkter
mellem det sidste kvartal af 1700-tallet og begyndelsen
af 1900-tallet og fokusere på næsten alle forskellige
dele af livet. Givet er det, at romantikkens kosmologi
og filosofi blev formuleret blandt tyske intellektuelle i
sidste halvdel af 1700-tallet, at den i forskellig rytme og
med forskellig styrke spredte sig ud over Europa med
det stærkeste gennemslag i slutningen af dette århun-
drede og første halvdel af det 19. 

Romantikkens væsentligste kendetegn er, at den
satte det komplicerede, intuitive og især kreative men-
neske op som dominerende i forhold til den rationali-

tet, der ikke blev underkendt, men blot gjort perifer.
Romantikken genindførte en guddommelig magt, der
ofte var en udogmatisk udgave af en kristen Gud.
Denne guddommelige magt var en aktiv medspiller i
en organisk helhed af mennesker, nationer, folk,
sprog, kultur, historie osv., en helhed som fik sin orga-
niske karakter gennem den ånd, der gennemtrængte
helheden på alle niveauer – som verdensånd, naturens
ånd, raceånd, national ånd, folkeånd, individuel ånd,
kort sagt som en guddommelig tilstedeværelse både i
altet og i det enkelte menneske. Denne ånd, som kun-
ne komme til udtryk som sjæl, skabende virksomhed,
kærlighed, skønhed, sprog og meget andet, og som
man naturvidenskabeligt kunne påvise i form af
blandt andet magnetisme og elektricitet, blev fremstil-
let som grundlag for evige kræfter. Deres kombinere-
de effekter skabte livet i de mange former, verden
frembød. I modsætning hertil stod ideerne om verden
som bestående af adskilte materielle elementer eller
atomer, der var styret af naturlove, som for nogle var
udtryk for den guddommelige ordning af materien,
for andre var rent materielle. Med åndeligheden som
det centrale sigtepunkt pegede romantikkens erken-
delse på universelle sandheder, og disse sandheder
blev først og fremmest opnået ved geniets spontane
indsigt i altets dybeste sandheder eller som resultat af
geniets skabende virksomhed. Naturforskere, tænkere
og kunstnere var som romantiske mennesker fælles
om denne indgang til den dybe og sande erkendelse,
og dermed var der heller ikke noget principielt skel
mellem deres forskellige typer af skabende aktiviteter.

Adgangen til naturen var dog ikke uproblematisk.
Fra Immanuel Kant (1724-1804) vidste man, at men-
nesket ikke umiddelbart kan erfare naturen, således
som den er i sig selv. Derfor var det indlysende for
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romantikerne, at kunstnere og naturforskere omgik-
kes hinanden, ja at mange af forskerne var udøvende
kunstnere ved siden af deres videnskabelige arbejde,
ligesom en del kunstnere også bedrev naturforskning.
Adgangen til naturens dybeste lag blev ikke kun åbnet
gennem kunstnergeniets spontane helhedserkendelse,
men byggede også på den dybe indsigt, naturerkendel-
sen i form af omfattende empiriske registreringer gav.
Det var selve erkendelsens ”glimt”, man betragtede
som ens for kunstneren og naturforskeren. Og hvad
karakteriserede så den helhed, man fik indsigt i?
Inspireret af antikken blev den formuleret som en
kamp mellem harmoni og splittelse. Den oprindelige
tid, guldalderen, var karakteriseret ved en paradisisk
harmoni i mennesket, i folket, i naturen, mellem men-
nesket og naturen, ja i altet. Eksempler herpå fandtes
stadig ude i den store verden med Polynesien som det
typiske eksempel. Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) formulerede det i et brev fra marts 1828 på
den måde, at man ofte kunne ønske sig at være født
som en såkaldt vild på en af sydhavsøerne for bare én
enkelt gang i livet fuldstændig rent at kunne nyde den
menneskelige tilværelse uden falsk afsmag. Guld-
alderen var på en måde gudsriget, hvortil jo f.eks.
guldhornene kunne referere, når det gjaldt den danske
guldalder – derfor blev tabet af guldhornene også så
tungt, ikke umiddelbart efter at de var blevet stjålet,
men efter at de var gjort til dansk guldaldersymbol,
tegn der var sendt af guderne til samtidens mennesker
og fundet via de sande mennesker, en ung mø, der
tænker på elskov, og en naturens unge søn, der pløjer
sin jord. Efter guldalderen satte splittelsens destrukti-
ve kræfter ind, og disharmonien på alle niveauer blev
stærkere og stærkere, indtil denne tendens blev vendt
igen – for mange romantikeres vedkommende med
Kristus. Herefter arbejdede menneskeheden sig frem
mod en genskabelse af den oprindelige harmoni og en
kommende paradisisk eksistens, hvor alt igen skulle
forenes i en guddommelig harmoni. Nogle romanti-
kere dyrkede mest splittelsen og dæmonien, andre
dyrkede guldalderforestillingen i form af fortidsdyr-
kelse eller ved idylliserede billeder af samtiden.

Det intuitive, det enestående, det partikulære var i
fokus, hvert folk sin kultur, sit sprog, sin historie, sin
nation og nogle steder sin race, hvert individ sin livs-
historie. Mennesket opdagede på en måde sig selv som

langt mere kompliceret end den rationelle maskine,
som man tilskrev oplysningstidens menneskeopfattel-
se, og derved blev selverkendelsesprocessen også kom-
pliceret. Dybest lå den sjæl, der for mange måtte være
fuldkommen, da den var Guds tilstedeværelse i den
enkelte. Afvigende adfærd måtte derfor findes i trans-
missionen fra denne åndelighed til adfærden, og her
blev psyken, der som folkeånd først havde været kol-
lektiv, opfundet og indsat som det formidlende led,
samtidig med at man erkendte, at dette formidlende
led kunne bearbejdes. Denne bearbejdning flyttede
nu fra religiøse institutioner til verdslige, og der skete
en arbejdsdeling mellem institutioner, der tog sig af
sindet, og institutioner, der tog sig af kroppen. Til de
psykisk syge kom der psykiske institutioner, til andre
syge kom hospitaler. Det afvigende menneske blev det
syge menneske og kunne i kraft af sin spaltning brin-
ges til at opføre sig normalt ved at blive sørget for, ple-
jet, mens det var uarbejdsdygtigt, således at helbredel-
sen kunne ske ved naturens virkemidler.

Sjælens og sindets ideale udvikling som drivkraft
for en ophøjet menneskelig adfærd kaldtes dannelse,
herunder national dannelse. Dannelse kunne formes,
og mangel på dannelse kunne udbedres ved direkte
påvirkning i form af pædagogikken, installeret i nye
institutioner som ramme om forskellige skolesyste-
mer. Sygeplejersken og pædagogen blev formidlerne
af den normalitet og dannelse, en såvel fysisk som
åndelig proces i begge tilfælde, som blev defineret ved
harmonien mellem forskellige fysiske og psykiske
grundelementer i menneskets natur. Og denne har-
moni kunne man også opøve og udvikle ved fysiske og
åndelige øvelser som f.eks. gymnastik eller ved ophold
i naturen, som i sig selv havde en rensende indflydelse
– ikke så underligt, da de romantikere, der udtænkte
disse ting, alle var bymennesker, der var afhængige af
at leve i byerne, men dermed også levede i et så forure-
net og svinsk bymiljø, at man kan sige, at lige så højt
deres tanker stræbte mod himmelen, lige så dybt sank
deres støvler i gadernes affald.

Målet for det enkelte menneskes velbefindende var
således harmoni mellem krop og sjæl, målet for natio-
nen var harmonien mellem borgerne og myndighe-
derne, og målet for menneskeheden var harmonien
med naturen eller endnu bredere, den helhed, der
også omfattede det guddommelige. Det var en harmo-
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ni, som lå som et potentiale i mennesket med mulig-
hed for en fremtidig realisering, blandt andet via kun-
stens og videnskabens indsigter. Gud havde givet
mennesket naturen, og nu skulle den geografiske og
andre nyere videnskaber forsøge at finde Guds plan
for derved at vejlede mennesket i dets fuldførelse af
denne plan.

Forudsætningen for den harmoni, der skulle ind-
finde sig i mennesket, var, at mennesket fandt sig selv,
det vil sige fik sig en identitet i en verden, hvor man
ikke længere kunne nøjes med at være et lam i Guds
flok eller en fyrstes undersåt. Nu skulle individet, sta-
ten, historien, ånden i såvel det enkelte menneske som
i nationen forenes i den harmoniske helhed. Denne
syntese forudsatte igen, at det nationale fællesskab,
dets sprog og historie blev indkodet og gjort naturligt,
gjort til en sandhed i hver enkelt borger. Identiteten
skulle finde sin harmoni i reduktionen af individet
som et selv til fordel for tilegnelsen af en identitet som
statsborger, en identitet som skulle være så stærk, at
den enkelte ville afstå sig selv af hensyn til nationen, at
man ville dø for nationen. Til gengæld skulle nationen
også skabe harmoni med borgeren. For romantiske
retsforskere skulle det ske ved inden for retsvæsnet på
næsten kunstnerisk genial vis at fornemme den ret,
der lå i folket som en del af den organiske helhed.
Denne ret skulle så udkrystalliseres i konkrete love.
Opfattelsen af retten som en iboende del af kulturen
betød også, at retten ved domsafsigelse skulle respek-
tere forskellene; dommeren skulle således tage hensyn
til den sammenhæng, hans domme indgik i. Væk var
de universelle menneskerettigheder, som havde været
så centrale i oplysningstiden, men samtidig var den
romantiske retstænknings reelle gennemslag begræn-
set.

Mennesket, hvert eneste menneske, var nu en del af
helheden på forskellige niveauer – og dermed altså
også i realiteten en del: Det var helheden en miniature
i forhold til det folk, det tilhørte, det havde dette folks
ånd i sig, og det var noget helt andet end oplysningsti-
dens universelle menneskeopfattelse. Det enkelte
menneske var ikke længere repræsentant for det uni-
verselle menneske, for dette eksisterede ikke længere.
Nu var mennesket ved siden af at være menneske også
nationalt, kulturelt, sprogligt osv., det var sit folks ånd
og tradition en miniature. Det var som denne kom-
plekse helhed, at menneskene varierede fra folk til
folk, race til race. Men det betød også, at det ikke kun
var genierne, der kunne finde ind til den inderste ker-
ne, som på en gang var fortidens guldalder, hvor alt
var i harmoni, og visionen om fremtiden. Alle kunne i
princippet finde herind, for det var på en måde at
finde ind i sig selv, og midlerne til at nå ind til det
skjulte indre, porten herindtil, var f.eks. drømmene.
Det kunne være de almindelige drømme, hvor de bed-
ste blev fremkaldt af rusmidler som opium; det kunne
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være gennem vanviddet, eller det kunne være gennem
den ’kunstigt’ fremkaldte somnambule trance, en
slags hypnose, som mesmerismens behandling kunne
fremkalde. Døren til det åndelige og guddommelige
univers lå dér, hvor rationaliteten eller fornuften kun-
ne overskrides; alle kunne i princippet kigge ind, men
formidlingen af den indsigt eller erkendelse, der her-
ved kunne opnås, var den romantiske kunstners,
matematikers eller naturforskers opgave.

I oplysningstiden var tradition noget, der stod i
vejen for fremskridtet, i romantikken var det essensen
af kulturen. I oplysningstiden skulle naturen beher-
skes af mennesket, i romantikken var naturen Guds
kunstværk, mål for erkendelser og middel til en ren-
selse af krop og sjæl. Naturen var i romantikken den
store organiske helhed, som menneskene, kulturen,
tænkningen, kunsten, ja alt i menneskelivet var en
integreret del af og ultimativt skulle harmoniseres
med. I oplysningstiden havde man sat spørgsmålstegn
ved Guds almægtighed, da den gav Guds magt en vil-
kårlighed, der havde kaos på jorden og i universet som
mulighed. Også Gud måtte i oplysningstidens tænk-
ning holde sig inden for naturlovene, da det var en
forudsætning for, at verdens orden og menneskets for-
nuft reflekterede hinanden, og derved en forudsæt-
ning for den menneskelige naturbeherskelse. Men
konsekvensen var også for de oplysningsfilosoffer, der
drog konsekvensen heraf, at mennesket endte som en
robot for naturkræfterne. Menneskets vilje til at be-
herske naturen via indsigt i dens lovmæssigheder, var
således ved at reducere mennesket til et naturfæno-
men, hvad der ville medføre, at de igen mistede den
frihed, magten over naturen skulle give.

Det individ, som var skabt af Gud, og hvis frihed til
at vælge var centralt i den kristne tænkning, forsvandt
således i dele af oplysningstidens verdslige udviklings-
tænkning. Det var en konsekvens, man allerede i op-
lysningstiden reagerede imod, f.eks. i Immanuel Kants
definition af oplysningen som ”… menneskets ud-
gang af dets selvforskyldte umyndighed”. Og det var
en konsekvens, man helt klart tog afstand fra i roman-
tikken, hvor det nærmere var mennesket som dyr, alt-
så med dyriske instinkter i form af monstre eller den
dyriske udgave af naturmennesket, man reflekterede
over. Dette gjorde man i nogle sammenhænge for at
forsøge at bestemme forholdet mellem det dyriske og

det åndelige i mennesket som sådant, da det instink-
tive på den ene side kunne betragtes som menneskets
sande – og naturlige, det vil sige gode – natur, på den
anden side som (vild)dyret i mennesket, det dyr dan-
nelsen, kulturen, udviklingen skulle fortrænge. I ro-
mantikernes reaktion på oplysningstiden verdslighed
opfattede man således mennesket som andet og mere
end natur og fornuft, nationerne eller kulturerne blev
andet og mere end grader af den samme fornufts
udvikling, og historien blev andet og mere end natur-
lovsstyret bevægelse gennem tid. Mennesket, og det vil
især sige den voksne europæiske mand, blev nu et ver-
denshistorisk subjekt, i og med at det selv kunne for-
me historien gennem sin lokale kultur og sit lokale
sprog, samtidig med at historien også formede men-
nesket.

Romantikkens Verden indledes med en præsentation af
det miljø i bred forstand, det sociale og kulturelle liv
udfoldede sig i. Romantikkens tænkere var bymenne-
sker, og derfor indledes bogen med Jes Fengers under-
søgelse af, hvordan det 19. århundredes miljø var i det
København, hvor alle guldalderens store skikkelser
færdedes – med tankerne i himmelen og fødderne i
affald – måske var der en sammenhæng. Også den-
gang var der kritik af forholdene, og også dengang
blev de imødegået af argumentet om, at det var for
dyrt at gøre noget ved det. Efter en påvisning af, hvor-
dan man i dag kan rekonstruere fortidens miljøfor-
hold, beskriver Fenger de forureningsproblemer, som
på mange områder kulminerede i 1800-tallet ved
kombinationen af de voksende storbyer og den mang-
lende eller utilstrækkelige affalds- og luftforurenings-
håndtering. London var den storby, hvor problemerne
var størst, men også guldalderens København opleve-
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de gennem hele sin kulturelle storhedstid store mil-
jømæssige problemer. Luftforureningen var høj, drik-
kevandskvaliteten var elendig, og affaldshåndterin-
gen, specielt hvad angår menneskelig latrin, var under
al kritik. Sundhedstilstanden og den gennemsnitlige
levealder blev derefter. Først hen imod århundredets
slutning og med den voksende erkendelse af sammen-
hængen mellem dødsfald, epidemier, hygiejne og mil-
jømæssige smittekilder blev forholdene så småt for-
bedret.

Under disse forhold var det ikke sært, at landet
blev objekt for byboernes drømme, og Svend Erik Lar-
sen beskriver romantikernes tvetydige holdning til
byen, som de forholdt sig skeptisk til som uhumsk og
usund, samtidig med at de ikke kunne undvære at leve
i den, da den også var kulturens og dannelsens rum.
Det var for de romantiske ånder besværligt med byen,
men det var umuligt uden. Men i deres digtning vend-
te byen ryggen og tog ud på landet, ud i naturen – i
Danmark ud i den sjællandske omegn af København,
et frugtbart område gødet af affaldet fra storbyen.
Med eksempler fra europæisk, herunder dansk, og

amerikansk litteratur viser Svend Erik Larsen denne
tvetydigheds mange forskellige udtryk i København, i
Paris, i London og i amerikanske storbyer, hvor den
’europæiske erfaring’ og manglen på gamle byer gav et
andet byforløb end i Europa. Men i samme periode
begyndte udviklingen af den moderne storby med
London og Paris i spidsen. Her omformuleredes byen
fra at være den tvetydige eller destruktivt dæmoniske
periferi til at blive centrum i moderniteten og i littera-
turen. Her modtog romantikerne ifølge Svend Erik
Larsen de tidlige indtryk af den multikulturelle globa-
lisering, vi i dag står midt i, og som vi har et lige så tve-
tydigt forhold til, som romantikerne havde til byen.

Romantikernes forhold til naturen fik også en an-
den og fremtidsrettet konsekvens. Peter Mortensen
viser, hvordan ”natur” var et af romantikkens vigtigste
og mest komplekse begreber, og han beskriver, hvad
der ligger i det romantiske naturbegreb, og hvorfor
romantikerne betragtede naturen med så stor interes-
se. I romantikernes opfattelse af verden som en orga-
nisk sammenhængende enhed lå kimen til en økolo-
gisk tænkning, og allerede dengang blev hensynet til
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alle skabningers eksistens gjort til en forudsætning for
helhedens reproduktion. Peter Mortensen viser, hvor-
dan denne respekt for naturen og dens skabninger
fremtræder i især den britiske litteratur. Byer svinede,
effektiviseringen af landbruget stødte de jordløse ud,
og digterne behandlede emner som bæredygtighed,
hvor det førmoderne jordbrug blev fremhævet som
ideelt, og dyrs rettigheder besunget af digterne i kam-
pen mod den mishandling af dyr, der også blev lovgi-
vet imod. Også vegetarismen blev praktiseret. De bri-
tiske romantikere indså således på et meget tidligt
tidspunkt, at naturens velfærd er en sag af den største
vigtighed. De foregreb faktisk mange af de ideer, som
det tyvende århundredes græsrødder, økologister og
naturfredningsaktivister har kæmpet for. Romantik-
erne var ifølge Peter Mortensen de første grønne.

Et var by-intelligentsiaens drømme om landet og
naturen uden for byerne, noget helt andet var, hvor-
dan man i realiteten levede her i perioden efter de
store landboreformer. Inden for nationens rammer
voksede befolkningstallet fra 1 million i 1801 til 1,8 mil-
lion i 1870. Tommy Dalgaard, Frode Guul-Simonsen
og Torkild Liboriussen beskriver, hvordan det danske
landbrug efter udskiftningen, hoveriets afskaffelse og
indførelsen af selvejet som dominerende ejendoms-
form blev udviklet fra et subsistenslandbrug, der om-
trent kunne brødføde landets egen befolkning, til ud
over at forsyne den voksende befolkning også at blive
et betydeligt eksporterhverv. Baggrunden for denne
agrare revolution var en realisering af oplysningsti-
dens ideer og en vision om et selvbærende samfund,
der baserede sig på landets egne ressourcer, og det vil
sige landbrug; dette skulle så realiseres af en fri og
oplyst bondestand. Nyt land blev inddraget, teknolo-
gien blev hele tiden forbedret, husdyrracerne og dyre-
nes produkter blev forædlet, og der blev oprettet vi-
denskabelige institutioner med uddannelser til yderli-
gere udvikling af landbruget. Samtidig opstod der en
bondestand, der var robust i forhold til konjunkturer-
ne på verdensmarkedet, og som med udviklingen for-
mede sig som den centrale stand i den danske økono-
mi. Dalgaard, Guul-Simonsen og Liboriussen skildrer
denne udvikling med de fordele og ulemper, som bøn-
derne måtte forholde sig til i en landbrugsrevolution,
hvor bønderne på den ene side var helt moderne i
deres forhold til landbrugets udvikling, samtidig med

at de i deres politiske og kulturelle liv levede op til ro-
mantikkens billede.

Naturen var ikke kun objekt for digternes betragt-
ninger og bøndernes bearbejdning. Det romantiske
natursyn fik også stor indflydelse på ’naturvidenska-
bens’ natursyn. Helge Kragh viser med H.C. Ørsted
(1777-1851) som vigtigste eksempel, hvordan roman-
tikken i perioden ca. 1800-1840 gav anledning til et
kritisk opgør med den eksisterende naturvidenskab.
Et begrænset antal naturforskere fra især det nordlige
Europa forsøgte at etablere en alternativ naturmetafy-
sik til oplysningstidens med en forståelse af naturen
som en besjælet organisme, som naturforskeren, lige-
som digteren intuitivt kunne erkende og udtrykke i
både videnskabelige artikler og i digte. Romantikerne
betragtede kræfter i naturen som det centrale og vend-
te sig mod ideerne om materielle atomer, som blev
betragtet som ren materialisme. I Ørsteds udform-
ning af naturromantikken blev materielle atomer så-
ledes erstattet med kræfter, der alle havde deres ophav
i samme grundkraft, og Kragh viser, hvordan opdagel-
sen af elektromagnetismen står i gæld til denne tanke-
gang. Den naturromantiske enhedstanke gav også
anledning til ideer om kræfternes enhed og omsætte-
lighed, og disse ideer kan ses som en forløber for den
lov om energiens bevarelse, der blev til i 1840’erne.
Ørsteds elev L.A. Colding (1815-1888) leverede vigtige
bidrag til denne tradition, til dels vejledt af naturro-
mantiske, men langt mere af religiøse forestillinger,
herunder at naturens kræfter var udtryk for Guds
væsen og derfor uforanderlige.

I renæssancen havde man ment, at forklaringen på
magnetnålen var, at der måtte være et stort magnet-
bjerg på Nordpolen. I det 19. århundrede var man nået
langt videre, idet man nu kunne konstatere, at den
magnetiske nordpol bevægede sig. Kurt Møller Peder-
sen viser, hvordan et internationalt, videnskabeligt
samarbejde satte ind for at forstå dette fænomen, da
det med henvisning til misvisningen var af stor betyd-
ning for især navigationen på havet. Men også forhol-
dene i jordens indre mente man at kunne få indsigt i
ved undersøgelsen af jordmagnetismen, for magnet-
nålens visninger kunne betragtes som effekten af jor-
dens indre kræfters kampe. På de store ekspeditioner
til jordens fjerneste egne indsamlede og beskrev man
dyr, planter og eksotiske menneskers skikke, ligesom
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man registrerede luftens temperatur, havstrømme og
astronomiske fænomener, men mange gange var det
de geomagnetiske målinger, der var de vigtigste. Kurt
Møller Pedersen gennemgår geomagnetismens forsk-
ningshistorie, som i det 19. århundrede var internatio-
nal med Paris som centrum, en internationalisme som
i perioder blev truet af såvel krige som de enkelte sta-
ters egoistiske interesser i centrale og anvendelige
forskningsresultater. Også her i Norden var vi med, og
det kunne endog på grund af konflikten mellem
Danmark og Sverige om Norge være med livet som
indsats. Endelig skulle Galatheaekspeditionen, Dan-
marks vigtigste politiske og videnskabelige ekspediti-
on i perioden, også bidrage med data, men det lykke-
des ikke helt.

Også inden for floraen var den konkrete registre-
ring central. Den danske enevældige konge skulle
vide, hvilke ressourcer der var til hans rådighed i lan-
det, og det førte til et mere end hundrede år langt pro-
jekt med at registrere de danske planter. Peter Wind
beskriver, hvordan Flora Danica udviklede sig i et
samspil mellem udsendelse af frieksemplarer til lærde
skoler og præster i hele landet og kravet om, at disse så
til gengæld meldte nye fund af planter tilbage. Med
udgangspunkt i den resulterende jævnlige udgivelse af
nye tilføjelser til Flora Danica viser Peter Wind, hvor-
dan botanikken udviklede sig fra i 1700-tallet at være
et støttefag til medicinstudiet på Københavns Uni-
versitet, over selvstændiggørelse som disciplin med
egen professor i 1797 til i løbet af det 19. århundrede at
blive en videnskab, der også havde stor folkelig inter-
esse. Dette affødte adskillige folkelige flora-udgivelser,
der var struktureret som oversigter over den danske
nationale flora. I den første af disse fra begyndelsen af
århundredet var det en oversigt over rigsfællesskabets
planter, mens senere udgivelser fra midten af århun-
dredet indskrænkede sig til nationens planter. Selv
naturen blev på den måde opdelt i nationalt særegne
enheder, og det gav mening at kategorisere et særligt
udsnit af verdens planter som værende den danske
flora, på trods af at ingen planter udelukkede fandtes
inden for landets grænser.

Mennesket var såvel natur som ånd eller kultur.
Disse to elementer i menneskelivet blev forbundet på
mange forskellige måder, idet det kun var ved en har-
monisk helhed af både ånd og krop, at romantikkens

menneskeideal blev indfriet. Derfor blev der udviklet
forskellige midler til et etablere denne harmoniske
helhed, dels i form af midler til at finde individernes
potentialer, så de kunne udfoldes, dels ved at bekæm-
pe disharmonier mellem krop og ånd eller inden for
hver af disse to kategorier. I slutningen af det 18. år-
hundrede vandt den såkaldte lokalisationsteori frem,
en teori der gik ud på, at hjernen var indrettet således,
at bestemte funktioner foregik bestemte, lokaliserbare
steder. Ole Sonne viser, hvordan lægen Franz Joseph
Gall (1758-1828) udviklede en teori om, at disse hjerne-
områder, som han kaldte organer, var store, hvis en
given egenskab var særlig veludviklet hos et individ.
Da han samtidig postulerede, at kraniet svøbte sig
uden om hjernen på en måde, så kraniet afspejlede
hjernens facon, kunne man på kraniet føle den pågæl-
dende persons særlige evner, ved at kraniet bulede ud
det pågældende sted. Gall kaldte sin teori for hjerne-
skalslære eller organologi, medens hans vigtigste apo-
stel, Johann Gaspar Spurzheim (1776-1832), benævnte
den frenologi. Spurzheim videreudviklede teorien og
gjorde den mere salgbar, idet han mente at kunne
bestemme op til 37 egenskaber ud fra hovedskallens
form, og senere udøvere mente også, at frenologien
kunne anvendes som forudsigelse af børns fremtidige
løbebane. Ole Sonne gennemgår teoriens kommerci-
elle og faglige historie og dens udbredelse med fokus
på Storbritannien, USA og Danmark. Herhjemme var
lægen Carl Otto (1795-1879), der samlede på kranier af
henrettede forbrydere, stort set den eneste praktise-
rende frenolog. Sonne afslutter med at gennemgå den
kritik af frenologien, som fremkom alle de steder, den
blev præsenteret, samt dens stille bortdøen i århun-
dredets sidste halvdel.

I romantikken førte oplysningstidens opsplittelse
af verden i mangfoldige enkeltelementer til en idé om,
at verden var omgivet af nye overjordiske og usynlige
kræfter, herunder f.eks. tyngdekraften, elektriciteten
og gasser, der (med ballon) kunne løfte mennesket til
himmels. Det helt centrale spørgsmål var på denne
baggrund, hvordan man kunne genskabe et harmo-
nisk univers, sådan som man havde kendt det i tidlige-
re tider. Thomas Ledet gennemgår et af forsøgene
herpå, mesmerismen, der historisk var et kortvarigt
fænomen, men som inden for læge- og naturviden-
skab var en afgørende impuls for udviklingen af den
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senere dynamiske psykiatri. Mesmerismen er opkaldt
efter Franz Mesmer (1734-1815), der anså sygdomme
for at opstå, fordi et særligt fluidum (animalsk mag-
netisme) ikke kunne strømme uhindret gennem
kroppen. De kropslige barrikader kunne fjernes gen-
nem en berøringsteknik, der førte til epilepsilignede
kriser (somnambulisme) hos patienten. Mesmers vig-
tigste bidrag var ifølge Thomas Ledet en påpegning af
en særlig forbindelse mellem patient og magnetisør.
Afløseren franskmanden Marquis de Puysegur (1751-
1825) forstod, at det afgørende var magnetisørens vilje
til at bringe patienten i en særlig krise (senere be-
nævnt hypnose), og samtidig blev den lidende i stand
til at gennemskue sit eget sygdomsforløb samt se ind i
frem-, nu- eller fortiden (clairvoyance). Heri lå etable-
ringen af en forbindelse til Verdensaltet eller det har-
moniske univers.

Også andre, nye former for sygdomsbehandling
blev udviklet under indflydelse af den romantiske
tænkning, ikke mindst de behandlingsformer, der an-
gik sindet. Siden middelalderen havde der været op-
holdssteder for psykisk syge, men de fleste psykisk
syge befandt sig under kummerlige, ja forfærdelige
forhold. Raben Rosenberg behandler i forlængelse
heraf tre spørgsmål: Hvorfor blev psykiatrien født i
1800-tallet, hvad kendetegnede området med hensyn
til sygdomsforståelse, menneskesyn og organisering af
den psykiatriske behandling, samt hvilke filosofiske
synspunkter gjorde sig gældende vedrørende sjæl-
legeme-forhold og den videnskabelige erkendelse. Ro-
senberg beskriver psykiatriens fødsel og udvikling i
Frankrig, hvor den moralske behandling inspireret af
oplysningstidens tænkning var i centrum, i Tyskland,
hvor psykiatrien kom under stærk indflydelse fra
romantikken, og i Danmark, hvor psykiatrien udvik-
lede sig efter det franske forbillede, men dog med den
kristne opfattelse, at sjælen som et guddommeligt ele-
ment i mennesket ikke kunne blive syg.

Et meget diskuteret tema i forbindelse med men-
neskesindet var viljens frihed, en diskussion Raben
Rosenberg beskriver med udgangspunkt i Frantz
Gotthard Howitz’ (1789-1826) afhandling Afsindighed
og Tilregnelse fra 1824. Endelig belyser Raben
Rosenberg psykiatriens udvikling i perioden 1800 til
1860 og viser, at centrale spørgsmål om forholdet mel-
lem determinisme og indeterminisme i opfattelsen af

mennesket stadig er aktuelt i den psykiatriske diskurs.
Et var behandling af sygdomme, noget andet var

plejen, og inden for såvel det legemlige som det ånde-
lige skete der i det 19. århundrede også en udvikling og
professionalisering af plejen. Susanne Malchau be-
skriver den legendariske Florence Nightingale (1820-
1910) og hendes indsats i udviklingen af den moderne
faglærte sygepleje. Florence Nightingale var barn af
romantikkens og Victoriatidens England, og hun blev
i sin egen tid kendt som ”Damen med lampen”, der
plejede de sårede soldater under Krimkrigen. På dette
grundlag og på grundlag af en bog om sygepleje,
Nightingale forfattede, skabtes myten Florence
Nightingale og hendes status som sygeplejens ikon. I
1860 grundlagde hun den første sygeplejeskole i verds-
ligt regi på St. Thomas’ Hospital i London, og dertil
havde hun et omfattende forfatterskab. I denne artikel
fokuserer Susanne Malchau især på Florence Nightin-
gales uddannelse i sygepleje ved Diakonisseanstalten i
Kaiserswerth og hos De Barmhjertige Søstre i Paris
samt på den inspiration, hun brugte herfra i organise-
ringen af uddannelsen på Nightingaleskolen. Dertil
beskrives den kontekst, hendes ideer blev udformet i,
nemlig i kontrast til datidens vågekone, der i form af
Charles Dickens’ (1812-1870) figur Sairey Gamp kom
til at stå som modpolen til den moderne nightingale-
sygeplejerske.

Med oplysningstiden blev der på kontinentet ind-
ledt en legemskulturel reform, der trængte de aristo-
kratiets idrætter i baggrunden til fordel for en gym-
nastik, hvis opgave det var at bidrage til at forme den
nye borger både legemligt og moralsk. Romantikken
byggede videre på dette grundlag, men gav det samti-
dig et særligt præg, idet ånd og legeme ikke længere
kunne tænkes adskilt. Dette særlige præg eksemplifi-
cerer Ove Korsgaard ved en beskrivelse af den gym-
nastik, svenskeren Pehr Henrik Ling (1776-1839) ud-
viklede. Ling opholdt sig i København 1799-1804, og
her blev han introduceret til en filantropisk inspireret
gymnastik af den danske gymnastikpioner Frans
Nachtegall (1777-1847) og til tysk naturfilosofi af Hen-
rich Steffens (1773-1845). Senere udformede Ling, der
også blev en kendt svensk digter, sit eget gymnastiksy-
stem og udarbejdede en gymnastikteori, der var
stærkt inspireret af Friedrich Schellings (1775-1854)
naturfilosofi. Lings gymnastik skulle ikke kun udvikle
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en sund bolig for sjælen, men skabe harmoni mellem
sjæl og legeme; den skulle skabe det hele menneske.
Ove Korsgaard viser, hvordan Ling inddelte sin gym-
nastik i fire kategorier, en pædagogisk, en militær, en
medicinsk og en æstetisk, der hver for sig udviklede
harmonien mellem elementer i mennesket, således at
hver kategori kunne rette op på specifikke disharmo-
nier. Gymnastikken blev derved terapeutisk i forhold
til den romantiske helhedsopfattelse af mennesket.
Korsgaard følger på denne baggrund gymnastikkens
idéhistorie mellem romantikkens holistiske menne-
skesyn og naturvidenskabens atomistiske og materia-
listiske opfattelse.

Lars-Henrik Schmidt gennemlyser romantikken
som en stemning, der havde sin tid mellem Jean-
Jacques Rousseau (1712-1778) og Friedrich Nietzsche
(1844-1900). Et centralt karakteristikum var, at men-
nesket nu spaltede sig og på den baggrund forholdt sig
til sig selv i en opdragelses- eller dannelsesproces.
Erkendelsen af denne proces satte pædagogikken på
dagsordenen: Hvordan formede mennesket sig, når
målet ikke var oplysningens vidensformering, men
åndens forfinelse? Det var nu ikke mere viden om ver-
den, men åndens stemning der var det centrale. Den
idéhistoriske proces, der førte til denne erkendelse
beskrives, og Lars-Henrik Schmidt fremstiller derefter
en række konsekvenser med især institutionsbyggeriet
som det centrale. Nogle tænkte forholdene, ville lave
videnskab på dem, andre tog konsekvensen og bygge-
de de institutioner, som nu ikke længere var afrettel-
ses-, men omsorgsanstalter. De, der tidligere havde
været et udtryk for Guds straf for synd, blev nu men-
nesker med ret til et liv og med mulighed for at blive
rettet op, givet de rette omstændigheder. Ifølge Lars-
Henrik Schmidt blev pædagogikken i romantikken
således spaltet i den modsætning, som stadig eksiste-
rer, mellem en videnskabelig teoretisk og en praktisk
kreativ linje.

Menneskets var dels natur, dels ånd, men forholdet
mellem disse to elementer var ikke ligeligt fordelt,
hverken globalt eller socialt. Dette gjorde, at menne-
sket var spaltet mellem et fællesskab i ånden og forskel
i racer. På grænsen mellem naturen og mennesket,
sommetider det ene, sommetider det andet, var de
vilde folk, som i oplysningstiden havde været vilde,
mennesket forud for al fornuft, og i romantikken blev

naturfolk, mennesket forud for enhver kultivering
eller dannelse, naturens menneske eller menneskedy-
ret. Ole Høiris beskriver den romantiske opfattelse af
natur- og kulturfolk og af en verden, der blev opfattet
som et hav af øer, hvor hver ø var en organisk helhed
af kultur, miljø, race og folk. I den naturvidenskabeli-
ge behandling af forholdet mellem verdens racer op-
stod dilemmaet mellem den kristne opfattelse af alle
menneskers fælles afstamning og så racernes forskelli-
ge oprindelse. En måde at løse dette på var en henvis-
ning til miljøets påvirkning. I den kulturhistoriske
bestemmelse indgik alle kulturens materielle og ånde-
lige elementer i en organisk sammenhæng med ånden
som det, der gennemtrængte helheden. Fokus blev nu
registrering af historiernes uforudsigelige forløb, og
verdens folk blev opdelt i kulturfolk og naturfolk med
graden af dannelse som det, der gjorde forskellen. Den
romantiske race- og kulturopfattelse var velegnet til at
skabe nationale identiteter i de dannede nationer. Da
denne skulle indkodes i alle nationens borgere, udvik-
ledes dannende institutioner som Nationalmuseet,
højskoler med videre. I bestemmelsen af, hvilket folk
der var bedst, blev vi danskere af den førende nationa-
le kulturgeograf bestemt som neandertalere, og det
var ifølge ham det fineste, man racemæssigt og men-
neskeligt kunne blive.

Denne nationsdannelse belyses af Michael Böss,
der med fremkomsten af den tyske nationalisme i
1800-tallet som grundlag redegør mere detaljeret for
nationalismens udvikling. Med udgangspunkt i en
kritisk forholden sig til påstanden om radikale for-
skelle på nationen som et praktisk politisk fællesskab i
oplysningstidens billede af frie borgeres fornuftsbe-
tingede fællesskab, noget der skulle karakterisere Vest-
europa, og som et kulturelt fællesskab i romantikkens
billede af nærmest etniske stammefællesskaber, noget
der så skulle karakterisere Østeuropa, fremstiller Böss
først de dele af romantikkens tænkning og den politi-
ske udvikling i begyndelsen af 1800-tallet, som fik
betydning for udviklingen af den tyske nationalisme.
Af nogle eksempler på romantikkens virkningshisto-
rie uden for Tyskland fremgår det, at det romantiske
nationsbegreb har spillet en betydelig rolle i store dele
af Europa i den periode, hvor de europæiske natio-
nalstater blev dannet, men i meget varierende grad.
Det romantiske nationsbegreb spillede nemlig sam-
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men med oplysningstidens liberale nationsbegreb.
Hvordan den enkelte nationalstat udviklede sig, blev
bestemt af samspillet mellem en lang række økonomi-
ske, politiske, sociale og ideologiske faktorer, såvel i en
national som i en international sammenhæng, og
ingen nation – måske bortset fra Nazi-tyskland – var
opbygget uden hverken de liberale træk eller ideen om
kulturfællesskab som basis. Böss slutter med en kort
gennemgang af den romantiske nationalismes effekter
i Italien, Irland og Danmark.

Et eksempel på den proces, den tyske romantik
satte i gang i et østeuropæisk land, beskrives af Niels
Kayser Nielsen, der foretager en mere detaljeret un-
dersøgelse af romantikkens samfundsmæssige ud-
foldelse i form af samspillet mellem kulturlivet og det
politiske engagement i det politiske liv i Rusland.
Kayser Nielsen viser, at den russiske romantik var
andet og mere end Aleksandr Pusjkins (1799-1837)
digtning, idet den også omfattede politisk radikalis-
me, nationalromantisk musik og en malerkunst, som
”opdagede” folket. Det var også her Napoleonskrigen,
der i Rusland var ensbetydende med en ”folkets krig”,
der var stærkt medvirkende til at aktivere de romanti-
ske elementer, idet den gav anledning til en ny og
anderledes selvbesindelse på det at være russisk. Dette
kom blandt andet til udtryk i en omfattende historie-
brug med politiske konnotationer af såvel systemloyal
som -kritisk art. Dette medførte igen, at den russiske
romantik efterhånden i udpræget grad blev en natio-
nalromantik. Kayser Nielsen viser den tætte forbindel-
se, der udviklede sig i den russiske romantik mellem
litteraturen, billedkunsten, operaen og musikken i
forhold til de voldsomme politiske begivenheder, der
karakteriserede perioden med de såkaldte decembri-
ster som de centrale personer.

Sten Schaumburg-Müller præsenterer en af de få
jurister, der forsøgte at opstille et retssystem i klar for-
længelse af den romantiske tænkning, Friedrich Carl
von Savigny (1779-1861). For ham var der en dyb sam-
menhæng mellem et folk og dets ret på samme måde,
som der var mellem et folk og dets sprog, idet retten
var en integreret del og udsprang af den organiske hel-
hed, der karakteriserede et folk. Derfor måtte ethvert
folk også have sit eget retssystem, baseret på nogle helt
grundlæggende principper, som det var retsvidenska-
bens vanskelige opgave at finde. Retten udviklede sig

sammen med folket gennem de forskellige aldre,
barndom, ungdom, manddom og alderdom med
efterfølgende forfald og måske udslettelse til følge,
som det havde været tilfældet med Romerriget. I
Danmark slog denne tænkning ikke igennem i det 19.
århundrede, hvor oplysningstidens retstænkning sta-
dig var dominerende, som Jens Evald viser ved en
beskrivelse af den form for retsvidenskab, et af dansk
retsvidenskabs største navne og af mange betragtet
som dens grundlægger, Anders Sandøe Ørsted (1778-
1860) stod for. Dette skal ses på baggrund af, at Ørsted
dels aldrig fik en universitetskarriere, idet han i 1799
tabte en konkurrence om et ledigt adjunktur i jura ved
Københavns Universitet og derfor måtte gå ind i en
praktisk udøvelse af juraen, dels i 1826 modtog påbud
om at standse sin forfattervirksomhed af den enevæl-
dige kong Frederik VI (1768-1839). Privat omgav A.S.
Ørsted sig med nogle af romantikkens ledende skik-
kelser, heriblandt broderen Hans Christian Ørsted
(1777-1851), digteren Adam Oehlenschläger (1779-
1850) og dansk romantiks fødselshjælper Henrich
Steffens. Men A.S. Ørsted blev aldrig fanget af den
romantiske filosofi. Han havde rod i oplysningstiden
og dyrkede ikke fantasien, det mystiske eller naturen.
Hans retsvidenskab var derimod snusfornuftig, prag-
matisk og praktisk rettet, men i senere tider blev han
fremstillet som et geni på samme måde, som man i
romantikken kategoriserede kunstneriske genier.

Ørsted fik stor politisk magt som øverste minister
efter Grundlovens indførelse, men også andre præge-
de i den periode den samfundsmæssige udvikling i
Danmark og den måde, denne udvikling blev opfattet
på. Mens Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-
1872) på en religiøs baggrund deltog aktivt i formnin-
gen af samfundet som præst, digter og politiker, her-
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under medlem af den grundlovgivende forsamling,
gik Søren Kierkegaard (1813-1855) rundt i de køben-
havnske gaders affald og forsøgte at forstå mennesket i
den nye samfundssituation, hvor moderniteten var
ved at trænge igennem. Baggrunden for deres tænk-
ning og sammenhængen med den romantiske tænk-
ning tematiseres af Jens Holger Schjørring og Ole
Morsing. Jens Holger Schjørring viser, hvordan
Grundtvigs biografiske data, set i sammenhæng med
vigtige sider af hans digtning og livsgerning, gør det
naturligt at regne ham blandt romantikerne. Hans
voksenliv falder mellem to historiske begivenheder,
der indrammer romantikkens tidsalder i dansk ånds-
liv: Henrich Steffens’ forelæsninger i 1802-03, der
introducerede romantikken, og Georg Brandes’ (1842-
1927) indledningsforelæsninger om det moderne gen-
nembrud i 1871, som på en måde afsluttede den. Hertil
kommer, at vigtige motivsammenhænge i Grundtvigs
forfatterskab er karakteristiske for romantisk poesi og
filosofi: evighedslængslen (”drømmen om landet bag
hav”), universalhistorien og visionen for en national

genrejsning. Alligevel vil det ifølge Schjørring være
forkert at betegne Grundtvig som fuldblodsromanti-
ker. På en række områder udtrykte han tanker, der pe-
gede i anden retning end den typisk romantiske.
Grundtvig hører med andre ord ikke hjemme i en
snævert defineret åndshistorisk gruppering. Sammen
med forfatterskabets omfang begrunder det, at det er
vanskeligt at give en præcist afgrænset bestemmelse af
Grundtvigs betydning. I Danmark har debatten om
Grundtvig været hed, og Schjørring slutter med i lyset
af den internationale genopdagelse af og positive
holdning til Grundtvigs tanker at opfordre deltagerne
i den danske debat om Grundtvig til at forlade deres
skyttegrave og lytte til udlandet.

Ole Morsing viser, hvordan Søren Kierkegaard var
meget bevidst om, at han skrev sig ind i det gryende
kapitalistiske samfund, hvor det rationelle og materia-
listiske liv ville få afgørende betydning. Søren Kierke-
gaard var overbevist om, at resultatet blev det åndløse,
spidsborgerlige menneske. Alligevel ser det umiddel-
bart ikke ud til, at han tilsluttede sig den romantiske
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tænkning, der ellers ofte anses for at være en reaktion
imod denne udviklingsproces. Med afsæt i etikerens
(assessor Vilhelm) forsøg på at mediere mellem den
konkrete spidsborgerlige virkelighed og romantike-
rens (og æstetikerens) idealer beskriver Ole Morsing,
hvordan livets værdier – med ægteskabet og kærlighe-
den som eksempler – ifølge Kierkegaard ikke kan
rummes inden for etikerens horisont. Såvel romanti-
kerens bestræbelser på at tage afstand fra det spids-
borgerlige liv, som etikerens forsøg på at mediere mel-
lem det spidsborgerlige og romantiske, ender i en
blindgyde, fordi de ikke har det rette forhold til Gud.
Med sin berømte og uforsonlige skelnen mellem men-
neske og Gud (tid og evighed) opstillede Kierkegaard
alternativt hin enkelte som undtagelsen. Ikke desto
mindre er Kierkegaards tænkning afgørende præget af
romantikken i kraft af begges bevidsthed om (mis)-
forholdet mellem sprog og virkelighed, ånd og krop,
som det eksempelvis kommer til udtryk i ironien.

Etableringen af romantikken i et brud med oplys-
ningstiden er, som vist af en række af denne bogs for-
fattere en kompliceret affære, og som indledning til en
fremstilling af den kunstneriske og kulturelle kon-
tekst, romantikken synes at have skabt – i det mindste
for den intellektuelle elite – diskuterer Anders Moe
Rasmussen hovedindholdet i den tyske digter og filo-
sof Friedrich Heinrich Jacobis (1743 -1819) filosofiske
skrifter og disses banebrydende betydning for den sid-
ste store oplysningstradition, den tyske idealisme.
Dette er ifølge Moe Rasmussen et paradigmatisk
eksempel på samspillet mellem oplysning og oplys-
ningskritik.

I et skarpt opgør med den rationalistiske filosofi
repræsenteret ved blandt andre Baruch Spinoza (1632-
1677) ville Jacobi forsvare frihedstanken imod den
rene fornufts- og systemfilosofiske tænkning. Dette
sker så i et stærkt opgør med Immanuel Kants friheds-
begreb, der kritiseres for at eliminere sig selv på grund
af sammenblanding mellem ”grund” og ”årsag”, mel-
lem logikkens og det praktiske livs kausalitetsformer,
det sidste forstået som begrundet i menneskets natur.
I stedet placerede Jacobi friheden bag en handling i
æren, idet der derved blev plads for den refleksion,
som giver rum for frihed. Dette opgør fik afgørende
betydning for tilblivelsen af den såkaldte tyske idealis-
me, repræsenteret ved Johann Gottlieb Fichte (1762-

1814), Friedrich Wilhelm von Schelling (1775-1854) og
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), for så vidt
denne tradition netop forsøgte at forene fornufts- og
systemtænkning med friheden.

I romantikken var samfunds- og kulturtænknin-
gen vævet tæt sammen med den kunstneriske udfol-
delse, men en del kunstnere brugte deres kunst til at
udtænke og forholde sig til den kulturelle levemådes
betingelser og form. Heri lå også forsøgene på at
karakterisere det særegne ved den romantiske tid, og
dette skete ofte i en kritik af eller modstilling med cen-
trale elementer i oplysningstiden. Ifølge Peter C. Kjær-
gaard er det i en almindelig fejltagelse at definere de
historiske kategorier oplysningstid og romantik som
modsætninger. Standardhistorien er, at man i roman-
tikken reagerede imod oplysningstidens videnskabe-
ligt og rationelt funderede verdenssyn, og i stedet satte
en intuitiv og følelsesbestemt forståelse af naturen.
Når vi følger nogle af de karakterer, der kom til at stå
som romantikkens forbilleder, hvad naturforståelsen
angik, tegner der sig et helt andet billede. Peter C.
Kjærgaard viser her sammenhængen og kontinuiteten
mellem oplysningens verden og romantikkens gen-
nem et portræt af den romantiske akademiker. Hans
eksempler er Erasmus Darwin (1731-1802), Mary Shel-
leys (1797-1851) Victor Frankenstein og de to brødre,
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) og Alexander von
Humboldt (1769-1859), der hver på deres måde fik stor
betydning for forståelsen af den almene dannelse, der
lå centralt både i den romantiske periodes uddannel-
sesideologi og i den naturfilosofi, der kom til at inspi-
rere romantikkens filosoffer, kunstnere og digtere. De
kombinerede konkret viden om naturen i oplysnings-
tidens bedste ånd med en litterær fremstilling, der for-
midlede naturens storhed, og det er således kun på
deres ’oplysningsbaggrund’ af viden, at de bliver i
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stand til på højt niveau at give naturen den storhed,
romantikken tilskriver den.

Hans Carl Finsen beskriver den revolution, der
fandt sted inden for litteraturen i det intellektuelle
miljø i Jena med Friedrich Schlegel (1772-1829) som
den centrale figur. I slutningen af 1790’erne og frem til
ca. 1801 opholdt mange af de helt centrale tyske
romantikere sig i Jena, en del for at arbejde på stedets
universitet, og her dannede de en kreds af digtere og
tænkere, der ’symfilosoferede’ og udgav tidsskriftet
Athenäum. Denne kreds skulle blive afgørende for
udviklingen af den tyske romantik. Det var i den kon-
tekst, at Schlegel udviklede en litteraturteori, der var
betonet intellektualistisk, og som adskilte sig meget
fra de gængse forestillinger om romantikken som
følelseskultur og skovensomhed. Teorien reflekterede
to forhold, som begge var resultater af oplysningen,
for det første en verden uden sikker metafysisk orden
og for det andet det moderne subjekt. Schlegels litte-
raturteori kan læses som et identitetstilbud til det
moderne subjekt på den måde, at subjektet skal lære at
manøvrere i en verden uden fast orden og skal accep-
tere sin subjektive status, det vil sige ikke stræbe efter
at ville finde eller installere en fast orden. Dette blev

afprøvet eksperimentelt i litteraturmediet, og derfor
udkastes i teorien en forestilling om en radikalt ander-
ledes litteratur.

Humor kan redde os, humor kan frelse os – for det
moderne menneske er humoren den store forløser.
Sådan har romantikerne præget os til at tænke og
håbe. Dette viser Ole Thomsen i en analysere af
romantikernes forhold til humor set i perspektiv af
antikkens og renæssancens former. Romantikerne ud-
formede ideen om en syntese af det tragiske og det
komiske, som de kaldte humor. De betragtede den
store humor som en uopløselig enhed af alvor og spøg
og tillagde den guddommelige energier. Romantik-
ernes idé om humorens almagt i liv og kunst byggede i
høj grad på deres nytolkninger af antikkens Aristo-
fanes (445-385 fvt.) og renæssancens William Shake-
speare (1564-1616), og ideen bemægtigede sig såvel lit-
teratur som filosofi og teologi, således som man her-
hjemme kunne se det hos både Johan Ludvig Heiberg
(1791-1860) og Søren Kierkegaard. Romantikernes hø-
je vurdering af den forløsende humor deles af Sig-
mund Freud (1856-1939), og den er ifølge Ole Thom-
sen levende den dag i dag.

Efter en kort gennemgang af begrebet romantiks
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mange betydninger og sammenhænge behandler Jørn
Erslev Andersen en genre, oden, som i romantikken på
flere områder fik stor betydning for andre genrer.
Oden påvirkede de romantiske lyriske genrer, så de
ændrede sig i retning af blandt meget andet en moder-
ne jeg-baseret digtning, ligesom oden forvarslede et
omfattende genreopbrud fra bundne til mere frie lyri-
ske former. Disse former etablerede sig senere i løbet
af det 19. århundrede under betegnelser såsom sym-
bolisme, senromantik, dekadence og modernisme.
Jørn Erslev Andersen præsenterer facetter af anven-
delsen af oden i tre nationalsproglige eller -litterære
kontekster. I den engelske kontekst analyseres oder af
John Keats (1795-1821) og William Wordsworth (1770-
1850), hvorefter oden som genre diskuteres i forhold
til dens antikke oprindelse. Som eksempler fra Fran-
krig beskrives især Victor Hugos (1802-1885) opfattelse
af oden som noget oprindeligt og dermed naturligt,
mens fokus i den tyske sammenhæng er Friedrich
Hölderlin (1770-1843). Erslev Andersen konkluderer,
at romantikerne som samlet hele anvendte odefor-
merne som lyriske grundskemaer, man improviserede
over med det resultat, at grundformerne blev trans-
formeret, og han afslutter med kort at bestemme ode-
genren under ét som et lyrisk transformationsfelt,
sammenligneligt med de transformationer inden for
musik, som f.eks. Jimi Hendrix (1942-1970) skabte i
moderne tid.

Med udgangspunkt i at litteraturhistoriske perio-
der lader sig karakterisere gennem deres forståelse af
forholdet mellem drømmen, det litterære eller poeti-
ske værk og den poetiske skaben analyserer Lis Møller
en række værker med henblik på at bestemme drøm-
mens betydning i tysk og engelsk romantisk litteratur
og poetik. Dette sker dels ved at diskutere drømmen
som romantisk motiv eller tema ud fra skildringer af
specifikke drømme og af drømmelignende tilstande i
romantisk litteratur og poesi, dels ved at se på roman-
tikkens syn på forbindelsen mellem drøm og poetisk
skaben. Endelig behandler Lis Møller romantikernes
forståelse af drømmens udtryksmåde som et sprog,
der er beslægtet med det poetiske, og den romantiske
bestræbelse på at formulere en poetik, der er funderet
i drømmesproget. Lis Møller viser, at romantikken
markerer en ny forståelse og vurdering af drømmen,
der på den ene side lægger afstand til oplysningstidens

mere naturvidenskabeligt prægede tilgang, men på
den anden side også er forskellig fra psykoanalysens
drømmeteori. De centrale forfattere, der analyseres, er
Novalis (1772-1801), John Keats, E.T.A. Hoffmann
(1776-1822), Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) og
Thomas de Quincey (1785-1859).

Kirsten Molly Søholm vil vise, at den pludselige
fremkomst af noget uventet, eventyrligt og ondt, der
forårsager en dynamisk forvandling, er en væsentlig
årsag til eventyrenes store popularitet i romantikken,
som omkring 1800 skarpt registrerede modernitetens
foranderlighed og ustadighed. Blandt de mest popu-
lære eventyr var Brødrene (Ludvig 1790-1863 og
Wilhelm 1786-1859) Grimms, og deres Grimms eventyr
er stadig det mest kendte og udbredte værk fra den
europæiske romantik. Fortællingerne om Snehvide,
Askepot, Hans og Grete osv. fascinerer stadig og er
allestedsnærværende i nutidens kultur, f.eks. som
Disneyfilm, puslespil, Legoserier, computerspil, lege-
tøjsfigurer, dukker og børnebøger på forskellige
sproglige niveauer. Efter en redegørelse for først for-
skellige teorier om eventyr og derefter Brødrene
Grimms eventyrteori behandler Søholm den figur,
som mere end nogen anden forbindes med eventyret:
den onde heks, og figurens funktion i samlingen, læst
som en helhed, diskuteres. Folkeeventyrene indehol-
der ifølge Søholm mange kollektive erindringer om de
historiske hekseprocesser, og i Wilhelm Grimms litte-
rære bearbejdning af eventyrene udnyttes dette stof til
en tematisering af begreberne det onde, pludselighed
og forvandling, som her tolkes ind i en modernitets-
sammenhæng.

Mens Grimm-brødrenes eventyr var fortid, der i
nutid blev omsat til en forståelse af fremtid, vender
det omvendt med de kirkebygninger, hvis restaurering
Hans Krongaard Kristensen beskriver. Her er det nuti-
den, der omsættes til fortid for at fastholde fortiden i
fremtiden. I løbet af 1800-tallet opstod nemlig den idé,
at restaurering af kirkebygninger ikke skulle tilføje
den seneste byggemode til kirken, men forsøge at gen-
give bygningen dens oprindelige – og det ville som
regel sige middelalderlige – udformning. Kirkerne
blev i den romantiske historieopfattelse ud over at
være rum for religionsudøvelse også historiske monu-
menter fra Danmarks fortid, og dette skulle de nu
også afspejle. Hans Krongaard Kristensen gennemgår
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en række af de større restaureringsprojekter fra det 19.
århundrede, Gråbrødrekirken i Svendborg, Viborg
Domkirke, Klosterkirken i Horsens og Ribe Dom-
kirke, og viser, hvorledes holdningen og villigheden til
at finansiere projekterne ændrede sig fra blot at rive
gamle og faldefærdige kirker ned efter at have registre-
ret de væsentlige ting omkring dem til restaurerings-
projekter, hvor kirkerne næsten blev genopbygget fra
grunden i middelalderlig stil. Også på andre områder
skete der ændringer, såsom om man skulle restaurere
med de gamle materialer eller bruge nye, samt om
man skulle fjerne eller bevare elementer af kirkernes
historie, som var tilføjet siden opførelsen. Og endelig
var der jo også kirkernes æstetiske udseende at tage
hensyn til. Fortiden som national historie var nu ble-
vet en del af den danske identitet, og dens monumen-
ter, hvad enten det var stendysser, gravhøje eller kirker,
skulle stå som stærke symboler herpå. Dette skulle så
igen formidles til befolkningen som en del af den
almindelige dannelse, og det skete blandt andet på to
nye folkelige institutioner, højskolerne og de offentlige
museer.

Romantikkens kultur og kultivering fik således
institutionelle konsekvenser, opbyggelige eller dan-
nende institutioner i modsætning til de tidligere
nævnte korrigerende institutioner. To centrale institu-
tioner var højskolerne og museerne. Steen Busck ser
på højskolerne og undersøger deres grundlag ud fra et
spørgsmål om, i hvor høj grad N.F.S. Grundtvig havde
den indflydelse på højskolerne, han i senere tider er
blevet tilskrevet. Busck behandler i forlængelse heraf
en række temaer, der kan belyse dette spørgsmål, ind-
ledende med spørgsmålet, om Grundtvig overhovedet
var romantiker, og i bekræftende fald hvori de roman-
tiske træk bestod, og hvad de havde med hans skole-
tanker at gøre? Busck viser, at Grundtvig utvivlsomt
var romantiker, også efter hans opgør med panteis-
men i 1810. Han lagde vægt på hjertet frem for forstan-
den, på poesien frem for den rationalistiske viden-
skab, hans forestillinger om ”folket”, ”folkeånden”,
”menneskeånden” og ”modersmålet” lå i klar forlæn-
gelse af Johann Gottfried von Herder (1744-1803) og
den tyske romantik. Især så han danskerne som dem,
der nu på hele verdens vegne skulle frigøre menne-
skeånden, og denne globale og verdenshistoriske
opgave blev udgangspunktet for hans skoletanker.

Men Grundtvig var ikke alene om at skabe folkehøj-
skolen, selv om hans ideer spillede en stor rolle ved
åbningen af Rødding Højskole, den første højskole
overhovedet. Der var flere andre typer højskole un-
dervejs i 1850’erne og 1860’erne. Vigtigst blev Christen
Kolds (1816-1870) kristne vækkelsesskole, som blev
den pædagogiske og praktiske model for de fleste høj-
skoler efter 1864. Grundtvigs tanker og navnlig hans
sange fik den allerstørste indflydelse i højskolen, mens
centrale momenter som mytologien og verdenshisto-
rien efterhånden gled ud.

Ane Hejlskov Larsen, Vinnie Nørskov og Hanne
Teglhus beskriver det danske museumsvæsens udvik-
ling med udgangspunkt i det tyveri af guldhornene i
1802, som dels i sig selv er blevet en historisk begiven-
hed, dels førte til en kædereaktion af initiativer, der
bidrog til etableringen af det danske museumsvæsen.
Her udviklede museerne sig mellem to positioner, den
ene der betragtede forskningen som hovedformålet,
den anden som så museerne som offentlige opdragen-
de institutioner i udviklingen af den nationale identi-
tet og den almene dannelse. Artiklen giver en kort
oversigt over det danske museumsvæsens historie fra
Kunstkammerets oprettelse omkring 1650 til begyn-
delsen af 1800-tallet, hvor en række kulturpersonlig-
heder med overhofmarskal Adam Wilhelm Hauch
(1755-1838) i spidsen og med Christian Jürgensen
Thomsen (1788-1865) og Niels Lauritz Høyen (1798-
1870) som de praktiske folk blev afgørende i reorgani-
sering af samlingerne og udbygningen af deres rolle
som offentlig platform for opdragelse og dannelse,
først på det nationale niveau, det vil sige i København,
senere i århundredet på det lokale, det vil sige i pro-
vinsen. Det var således ikke kun i København, at bor-
gerlige kræfter fik etableret museer med henblik på en
nyfortolkning af kunsten og historien og dannelsen af
offentligheden, og artiklen slutter med en mere detal-
jeret gennemgang af museernes udvikling i Århus.

I det ovenstående er det fysiske, det samfundsmæs-
sige, det kulturelle og det åndelige miljø, kunsten blev
udformet i, blevet fremstillet fra forskellige perspekti-
ver. I det sidste afsnit analyseres en række af tidens
kunstnere og deres centrale værker. De var de genier,
som ånden kom over, og som intuitivt kunne fremstil-
le de dybe og usynlige sandheder i og for verden.
Afsnittet indledes med Danmarks vel nok mest
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berømte af slagsen: H.C. Andersens (1805-1875). Jacob
Bøggild analyserer H.C. Andersens relation til roman-
tikken gennem Klokken fra 1845, Skyggen fra 1847, et
længere prosaværk Fodreise fra Holmens Canal til
Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 fra 1829 og
Tante Tandpine fra 1872. Med udgangspunkt i, at hel-
hedssøgen og splittelseserfaring er to sider af samme
romantiske mønt, viser han, at Andersens afsæt fra og
med Fodreise helt klart er romantikken, men roman-
tikken som en periode, der allerede er på distance og
følgelig kan citeres, omgås med dens egen ironi og
bedrives pastiche på. Bøggild viser, hvordan Andersen
på denne baggrund udfolder sit forfatterskab med
dets mange krumspring, dets sideskud og forgrenin-
ger, hvor de samme motiver gentages igen og igen for
at blive anskuet fra nye vinkler, samt at forbindelsen
tilbage til og den på en gang indforståede og ironisere-
de dialog med romantikken ikke på noget tidspunkt
ophører.

Den franske romantik med Victor Hugo som en
helt central figur, diskuteres af Steen Bille Jørgensen,
der karakteriserer den franske romantik ved en snæ-
ver sammenvævning af det historisk-politiske og det
kunstnerisk-kulturelle i forlængelse af revolutionen.
Fra og med 1830 og Hernani-slaget får Victor Hugo en
central position, der rækker ud over 1843, der ofte sæt-
tes som afslutningen på perioden i Frankrig. Hugos
rolle bliver helt central, i og med at han er ekstremt
produktiv inden for samtlige genrer. Hans særlige
position som ”profet” karakteriseres ved et socialt
engagement, der bygger på et kristent-metafysisk fun-

dament. Digteren er både en observatør, konkret poli-
tisk engageret og visionær. På trods af de bebrejdelser,
der er rettet mod ham for at være ren formalist, står
Hugo som den mest konsistente kunstner, der gen-
nem sproget (og malerkunsten) afprøvede bevidsthe-
dens grænser som visionær digter med blik og øre for
stort og småt ved den menneskelige eksistens. Her-
igennem åbnede han ifølge Steen Bille Jørgensen –
med bevidsthed om romantikkens paradoks mellem
nostalgisk længsel og fornyelse – for den franske mo-
dernitet, der kan dateres til 1857 med udgivelsen af Les
Fleurs du mal af Charles Baudelaire (1821-1867) og
Madame Bovary af Gustave Flaubert (1821-1880).

I Henrik Kragh Sørensens bidrag om matematik-
ken fremstilles de geniale matematikere på linje med
andre geniale kunstnere. Selv i matematikken er der i
romantikken en sammenhæng mellem ydre kulturelle
strømninger og nogle af de centrale indre udviklinger.
Kragh Sørensen beskriver nogle af de vigtigste typer af
nye matematiske resultater, der ledte til en adskillelse
af matematikken fra verdensbeskrivelsen. Ved i denne
matematikhistorie også at beskrive de matematiske
genier, der stod bag disse opdagelser, viser Kragh
Sørensen, hvordan et nyt matematiksyn kom til ud-
tryk både i nye typer spørgsmål, metoder og resultater
og i fortællingen om den tragiske matematiske helt.
Det er således ikke tilfældigt, at nye typer mere ab-
strakte og autonome matematiske resultater blev be-
vist af unge matematikere, som så matematikken som
en videnskab, der gav den indsigt i helheden, som også
kunstnerne i mere almindelig forstand præsterede.
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Endvidere sammenholdes matematikernes ændrede
opfattelse af deres fag med begrebet om romantisk
ironi, idet Kragh Sørensen viser, at der kan drages en
parallel mellem matematikkens umulighedsbeviser og
romantisk ironi.

Matematikernes drama med død og miskendelse
fandt i en helt anden sammenhæng sin kunstneriske
udformning på teatret. Annelis Kuhlmann skriver om
den ”lille tragedie” Mozart og Salieri, som den russiske
digter Alexandr Pusjkin skrev i 1830. Ideen er, at at-
traktioner, tematiseret som konflikter, er en nødven-
dig modstand i kunstens sfære. Efter en kort præsen-
tation af en sådan modsætning i Ingmar Bergmans
(1918-2007) Scener fra et ægteskab viser Kuhlmann, at
dette er en kendt kunstnerisk konstruktion, og at vi
også i romantikkens kunst ser eksempler på spæn-
dingsforhold mellem par, hvor det konfliktbetonede
potentiale når op til overfladen som mere end blot
personificerede beskrivelser af tilværelsens små uover-
ensstemmelser. Kuhlmann viser, hvordan et parløb i
romantikkens kunst former dynamiske og produktive
visioner for kunstnerisk kreativitet, og eksemplet er
Aleksandr Pusjkins dramatisering af historien om to
af musikkens store genier, komponisterne Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791) og Antonio Salieri (1750-
1825). Tragedien bliver her set som et udsøgt eksempel
på den romantiske duel, der sammenfatter dilemma-
erne i billedet af det kunstneriske geni. Inspirationen
fra Pusjkins lille tragedie opnår i begyndelsen af det
20. århundrede indflydelse på udviklingen af Kon-
stantin Stanislavskijs (1863-1938) ideer om skuespille-
rens kunst.

Gry Høngsmark Knudsen beskæftiger sig med
malerkunsten, men her med fokus på, hvordan kunst-
nerne i deres billeder har fremstillet sig selv som
kunstnere. Forestillingen eller ideen om kunstneren
ændrede sig dramatisk i romantikken, idet romantik-
kens kunstner ganske vist skulle modtage undervis-
ning, men hvor det var endnu mere vigtigt, at han
kunne fungere som intuitiv mediator mellem ånd og
stof. Ideen var, at kunstneren med sit geni kunne udfri
kunstværket af det materiale, det var en organisk del
af eller iboende i, altså på en måde som en slags jorde-
mor forløse skulpturen af stenen, billedet af lærredet.
Gry Høngsmark Knudsen viser gennem en analyse af
en række af romantikkens værker, hvordan disse krav

viste sig, det vil sige, hvad det indebar at være kunstner
i romantikken, og hvordan idealet både var afhængigt
af tid og sted og ikke mindst køn. Dette kønsperspek-
tiv belyses sammen med en række andre temaer gen-
nem en række eksempler på malere, der karakterisere-
de perioden, og artiklen afsluttes med at trække nogle
nutidige kunstnere frem som eksempler på, at roman-
tikkens ideal stadig har betydning for, hvordan vi i dag
forestiller os, at en rigtig kunstner er.

Den tyske romantiske kunstner så sig med dybt
ubehag konfronteret med en formålsrationel verden,
drænet for religiøs-metafysisk meningsfylde og sam-
menhængskraft. Dette var baggrunden for, at disse
kunstnere udviklede forskellige reaktionsformer, som
af flere blev formuleret som en overtagelse af kirkens
frelsegerning. Kunsten skulle som autonom enhed
udfolde sig på en sådan måde, at det hele menneske
blev genskabt midt i en tid, hvor det var ved at blive
reduceret til en rationel maskine. Peter Brix Sønder-
gaard analyserer tre sådanne bud på en alternativ ver-
den: Philipp Otto Runges (1777-1810) forsøg på i sin
excentriske landskabskunst at formulere en ny myto-
logi, der igen kunne få verden til at hænge sammen; de
såkaldte Nazarenere og deres ambition om at hele kul-
turen ved en tilbagevenden til middelalderens organi-
ske samfund, og endelig Caspar David Friedrichs
(1774-1840) landskaber, der uden store positive utopi-
er fremsuggererer en guddommelig transcendens un-
der udfoldelse af en sublim æstetik. Romantikkens
kunstnere var ifølge Brix Søndergaard nogle af de
første til at arbejde med moderniteten og med kun-
stens ændrede status og funktion, der var indbygget
heri, og derfor blev deres forskellige reaktionsformer
også i udstrakt grad paradigmatiske udgangspunkter
for videre arbejde, som man så det langt op i det 20.
århundrede.

Musikken blev i begyndelsen af 1800-tallet opfattet
og beskrevet som „den mest romantiske af alle kunst-
arter”, ja ligefrem ”dén som alene er ægte romantisk,
thi kun det uendelige er dens forlæg”. Hvad der i de
tider mere konkret blev forstået ved ’romantisk’
musik, var naturligvis noget mere afgrænset end
musik som sådan. Bo Marschner viser med især E.T.A.
Hoffmanns skriverier som eksempel, at der i bestem-
melsen af det musikalsk romantiske gemmer sig et
identifikationsproblem, som i datiden blev behandlet
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med et skær af sikkerhed over sig. Vanskeligere har det
i en senere eftertid været at forholde sig til romantik-
begrebets afgrænsning og dets status som historisk
periodebetegnelse. Bo Marschner diskuterer dette i
forhold til først lieden, hvor to musiske eksempler
med samme tekstgrundlag, Erlkönig, af henholdsvis
Franz Schubert (1797-1828) og Carl Loewe (1796-1869)
analyseres nærmere. Herefter beskrives den poetise-
ring, som Robert Schumann (1810-1856) tilførte mu-
sikken og musikkritikken. Marschner afslutter dette
forsøg på at bevare så meget som muligt af romantik-
begrebets kerneindhold i den fortsatte musikhisto-
riske omgang med dets mange og ofte noget uhånd-
gribelige ingredienser med, at romantik nærmest må
betegnes som en tendens af mere tidløs udbredelse og
som noget, der ikke mindst i musikalsk sammenhæng
er en stadig og nærliggende mulighed, idet den i
musikken må betragtes som værende på sit mest
hjemlige eller idiomatiske terræn.

Redaktionen vil også i forbindelse med denne bog
takke rektor Lauritz Holm-Nielsen og dekan Carsten
Riis for tilsagn om, at Aarhus Universitet ville udgive
denne bog, og Aarhus Universitets Forskningsfond for
med sit tilskud at have muliggjort, at bogen også
håndværksmæssigt og æstetisk kan leve op til sit ind-
hold.
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