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Jette Lundbo Levy: 

MENNESKET SOM ROMANHELT 

Ewalds Levnet og Meeninger er først og fremmest i den almindelige 
dannede litterære bevidsthed historien om Arendse, en ulykkelig og 
sørgelig kærlighedshistorie, der samtidig for den danske litteratur får den 
lykkelige betydning, at sproget får en ny evne til følsomhed. Sådan 
fremtræder LM i Falkenstjernes litteraturudvalg for gymnasiet, hvor de tre 
patetiske højdepunkter i Arendse-historien er skåret ud til en smuk lille 
novelle med titlen Arendse. Når Brix i sin gennemgang af LM i "Analyser 
og Problemer" roser digteren og kalder ham "store digter", så er det først 
og fremmest det gribende og sandhedskraften der fremkalder rosen. 
Endelig udbygger Ernst Frandsen i sin bog om Ewald myten om Ewald og 
LM som myten om geniet i aktion og om undtagelsesmennesket over for 
samfundets moral, der igen bliver til myten om digtningens ophøjethed og 
store omkostninger: "Det lå ikke for ham at udmønte sine følelser i 
dristige oppositionelle ideer. Han er ikke samfundsomstyrter, men lyriker. 
Når han tilsidst alligevel åbner sig en vej ud af det givne, slår han 
øjeblikkelig døren til efter sig, den fører ikke ind til nogen ny almindelig 
moral, den er ikke for de andre, men kun for ham, undtagelsen" Som 
konklusion på afsnittet hedder det: "Ført ud i sine konsekvenser, dem, 
Ewald ikke vil bruge pegepind for at vise sine læsere, er hans liv en konflikt 
mellem hin indre lov, som gælder ham alene, og en mere almen, som 
gælder de andre. Geniet kontra samfundet og samfundets moral,"1) 

Dette kan foreløbig være vores udgangspunkt for en anden læsning. 
Afskærer man som Ernst Frandsen digterne som store undtagelser, der er i 
stand til at producere skønhed på deres erfaringer, låser man dem 
forsvarligt inde i montrer, hvor de nok må beses|men hvorfra de ikke kan 
gribe ind og hvorfra de ikke kan forstås og forklares. Når man løsriver 
Arendse-historien og det patetiske fra resten, som den står som del af, 
skaber man sig et praktisk middel til at opbygge denne myte, sådan som 
det sker i Falkenstjernes udvalg. 

Går man til LM for at få noget at vide om mennesket og digteren 
Johannes Ewald, så kan man nok få noget at vide om hans flugt, om 
bestemte karaktertræk og omen kærlighedshistorie, denmed Arendse. Men 
kommer man også med den intention at ville kende dette bestemte liv og 
komme så tæt på dets omstændigheder som muligt, så går de enkelte 
begivenheder op i et stiliseret mønster, og en mængde af meningerne bliver 

1) Ernst Frandsen: Johannes Ewald. 1937. cit. 2. udg. 1968 s. 118 og 120. 

Elektronisk version af artikel i Poetik 4, 2-3 (1971) for denne version © Forlaget Medusa 2006

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering




