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Mindre bidrag

Til den europæiske Holberg-reception 
Et par fund og deres perspektiver

La réception de Holberg dans la France du XVIIIê siècle a longtemps été considérée com-
me quasi inexistante. La trouvaille fortuite d’une présentation élogieuse du baron faite par 
Élie Fréron, connu comme antagoniste de Voltaire et des philosophes, a entraîné quelques 
autres découvertes: deux comptes-rendus des Pensées morales du baron danois, publiés 
également par Fréron. Nous offrons au public ces textes, ainsi que quelques autres, incon-
nus ou d’accès difficile sur: http://akira.ruc.dk/~Michel/Publications/Holberg-tekster.pdf.
Le corps de l’article est consacré à un commentaire qui suggère une vue plus nuancée de la 
fortune du dramaturge philosophe et essayiste danois et donne une contribution à 
l’explication de son échec définitif en France: représentant des lumières danoises il eut la 
malchance d’être découvert par le grand adversaire des philosophes.

Selv efter fremkomsten af H. Ehrencron-Müllers store Holberg-bibliografi (1933-
35) og af F.J. Billeskov Jansens yderst velkommenterede udgaver af Holbergs es-
sayistik (1943/1992, 1944-54) har det været muligt at udvide vort kendskab til de 
– ofte ganske omfattende – reaktioner, Holbergs skrifter allerede i samtiden frem-
kaldte i udenlandsk tidsskriftpresse, ikke mindst i den fransksprogede. Som ek-
sempler kan anføres Anne E. Jensens og R. Paullis fremdragelse af franske og ty-
ske bedømmelser af Niels Klim (om begges opdagelser, se: Fund og forskning II, 
1955, s. 144f). Dette bliver ikke mindst af litteraturhistorisk interesse, fordi der – 
også inden for respublica Holbergiana – har været ventileret den opfattelse, at 
Holbergs samtidige publikum i udlandet (i hvert tilfælde i Frankrig) var stærkt be-
grænset, om overhovedet til stede. De følgende siders redegørelse for yderligere et 
par nyfund vil bidrage til at dokumentere denne opfattelses manglende holdbarhed. 

Disse fund blev – som det så ofte er tilfældet – gjort ved en ren tilfældighed, 
idet den ene af denne artikels forfattere (MO) i forbindelse med en eftersøgning 
af omtaler af den italienske dramatiker C. Goldoni (1707-93) stødte på flere større 
behandlinger af Holberg, af hans teater og af hans Moralske Tanker (1744, MT), 
først i kritikeren og publicisten E. Frérons (1718-76) L’Année littéraire, oprindelig 
udgivet som Lettres sur quelques écrits de ce temps, siden i jesuitternes tidsskrift 
Journal de Trévoux. Ingen af disse behandlinger findes anført i Ehrencron-Mül-
lers bibliografi, mens Billeskov Jansen har kendt Trévoux-artiklen (kommentaren 
til Holbergs Epistler VII, 1953, s. 376), som han dog kun har benyttet for en kri-
tisk formulering vedr. Holbergs uortodokse fransk; den har aldrig været udnyttet 
som den ikke uvæsentlige kilde, den er, til Holbergs franske receptionshistorie, 
eller for dens hovedærinde, diskussionen af Moralske Tanker. Desuden skæmmes 
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Billeskov Jansens henvisning af galt bindnummer (bd. I i stedet for bd. II), hvilket 
jo kan have besværliggjort evt. interesseredes opfølgning. 

Efter fremdragelsen af de omtalte franske tidsskriftbidrag indledte denne arti-
kels forfattere et samarbejde omkring analysen af teksterne; en frugt heraf fore-
ligger allerede i form af Michel Olsens artikel om La Beaumelles / Frérons Hol-
berg-kritik i Danske Studier 2008. Snart opdagede vi nemlig, at disse franske 
tidsskriftbidrag indgår i et kompliceret net af europæiske (bl.a. også engelske) 
artikler fra 1750’erne om Holberg, artikler, der i mange tilfælde forbindes ved at 
være hinandens kilder eller forudsætninger. Af pladshensyn har vi valgt at gøre de 
nyfundne samt andre, hertil relaterede tekster tilgængelige ad elektronisk vej: 
http://akira.ruc.dk/~Michel/Publications/Holberg-tekster.pdf. Det drejer sig om:

I.   Fréron om Holbergs teater. Lettres sur quelques écrits de ce tems 14 
februar 1752.

II.   Mallets nekrolog over Holberg. Nouvelle Bibliothèque Germanique 
april-maj-juni 1754.

III.   Journal de Trévoux: »ÉLOGE HISTORIQUE de M. le Baron de Hol-
berg, mort à Copenhague en Janvier 1754« 1755.

IV.   Fréron om ’Pensées Morales’. L’année littéraire, bind 4, Brev 2, juli 
1754, s. 25-49.

V.  Fréron fortsat. ’Suite des Pensées Morales du Baron de Holberg’. L’année 
littéraire, bind 5, Brev 1, nov. 1754, s. 3-16.

VI.   Oliver Goldsmith: An Enquiry Into the Present State of Polite Learning 
in Europe. 1759.

VII.  Anmeldelse af denne. The Monthly Review, november 1759.
VIII.   Fréron: Lettre à M. Fréron sur un Article d’un Journal Anglais, concer- 

nant le Baron de Holberg. L’année littéraire, bind 8, Brev 2 1759.
IX.   Uddrag af Martin Hubner: Histoire du Droit Naturel, s. 370-71. Artikel 

HUBNER fra Biographie universelle ancienne et moderne (Michaud) 
Paris 1857.

Vi har korrigeret teksterne for åbenlyse fejl (de fleste opstået under indscannin-
gen), og vi har i krøllede parenteser, indsat henvisninger til Moralske Tanker 
(1992-udg.), hvor teksterne alluderer til eller citerer specifikke passager heri. Ne-
denfor præsenterer vi dette tekstkorpus med vægt på de aspekter, der har fore-
kommet os at være af litteraturhistorisk betydning. 

Som det ses af listen ovenfor, behandles Moralske Tanker i to artikler af Fréron 
i L’Année littéraire (hhv. bd. IV og V) fra 1754, året for Holbergs død og seks år 
efter De Parthenays franske oversættelse af MT. De bærer titlerne »Pensées Mo-
rales« og »Suite des Pensées Morales du Baron de Holberg. 1754« (jf. s. 168).

Fréron er nok nærmest ukendt i Holberg-forskningen, så en kort omtale kan 
være nyttig. Élie Fréron (1718-1776) er kendt som udgiveren af L’année littéraire 
(1754-1790); det udkom tre gange om måneden og var begyndelsen til moderne 
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journalistik. Han huskes i dag som Voltaires og encyklopædisternes dødsfjende. 
Voltaires navn forekommer 210 gange i overskrifterne til Frérons tidsskrift og 
Frérons 191 gange i teksten til Voltaires samlede værker (de to tal kan således 
ikke sammenlignes, men de viser hvilken plads modstanderen indtog i begge 
stridshaners skrifter). Går man til ældre kilder, opdager man at Frérons ry var 
stort i samtiden. Filosofpartiet – der ikke veg tilbage for at appellere til myndig-
hederne! – fik flere gange forbudt hans tidsskrift. Voltaire persiflerede ham under 
navnet Frélon (hveps), eller det engelske Wasp i dramaet L’Écossaise. Fréron sva-
rede ironisk-vittigt i sin anmeldelse af stykket (1760, vol. 5, s. 200-216). Under 
Syvårskrigen (1756-63) beskrev Fréron almuens trange kår, hvad der bragte ham 
en tur i fængsel, og Voltaire foreslog, at han burde overføres til Bicêtre, fængslet 
for de sindssyge. Forkæmperne for tolerance tog det ikke altid så nøje, når det 
gjaldt de forkerte eller de forkertes meninger.

Indledningen til konflikten med Voltaire og encyklopædistpartiet kunne være 
Frérons anmeldelse af Marmontels tragedie Denys le tyran i åbningsnummeret af 
Lettres sur quelques écrits de ce tems, forløberen for L’année littéraire (1. januar 
1749), samt Marmontels svar og Frérons svar på svaret, begge trykt i nævnte bind 
(25. juni 1749). Marmontel (1723-1799) var fem år yngre og 26 år gammel, da hans 
tragedie blev opført med stor succes; Voltaire syntes godt om den, og Marmontel 
blev betragtet som hans fortsætter udi den tragiske genre. Efter to andre tragedier, 
uden større succes, indså Marmontel dog at hans evner for teatret var begrænsede. 
Succes fik han derimod med sine Contes moraux (fra 1756 og fremover), der blev 
oversat (også til dansk) og flittigt udnyttet til dramatiske bearbejdelser. Netop re-
plikkerne er dog ret farveløse og fremfører sentenser mere end de karakteriserer 
personerne.

Fréron anmelder Denys positivt, men nedladende; meget af diskussionen drejer 
sig om hvordan den historiske tyran over Syrakus (som Platon opholdt sig hos) 
egentlig var. Fréron fremfører desuden en række berettigede indvendinger imod 
stilen, imod usandsynligheden i karaktertegningen og imod det deklamatoriske, 
som ikke, mener han, er foreneligt med karaktererne. Bag det hele lurer en ideo-
logisk modsætning: Er det berettiget at gøre oprør imod tyranniet? Samme spørgs-
mål havde en kritiker, abbé Desfontaines, stillet angående Voltaires La mort de 
César, en (mislykket) bearbejdning af Shakespeares Julius Cæsar.

I teaterhistorien er Fréron kendt for sin kritik af Diderots borgerlige dramaer 
Le fils naturel (1757) og Le père de famille (1758), samt af Diderots teaterteoreti-
ske skrifter. Diderot havde brugt et stykke af Goldoni, Il vero amico (1750) til at 
skrive Le fils naturel, der tydelig viser spor af lånet, men ikke kan kaldes et egent-
ligt plagiat, hvad Fréron påstår.

Han anmeldte La Beaumelles Mes pensées. I sin referatanmeldelse citerer han 
med fremhævelse i kursiv La Beaumelles giftige bemærkning om at Voltaire nok 
er århundredets bedst betalte forfatter.

Først og fremmest refererer han La Beaumelles omtale af Holberg. La Beau-
melles og Frérons vurdering af Holberg afviger ikke meget, omend Frérons er en 
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anelse mere positiv (jf. Olsen 2008). Vigtigt er det derimod at de bliver læst med 
vidt forskellige øjne: i København er Holberg teatrets grand old man, og ethvert 
forbehold kunne opfattes som en antastelse af hans ry – og blev det. I Frankrig er 
Holberg stort set ukendt, og den store grad af anerkendelse løfter ham fra frem-
medhedens nulpunkt op til et pænt niveau. Som man vil se, bruges Fréron af flere 
af de følgende forfattere som gentager de æstetiske forbehold over for Holbergs 
teater. Dette sidste alene beviser dog ikke at der er tale om afskrift: standsbarri-
eren, afvisningen af at tildele småkårsfolk sympatiske roller, var en af de få ting 
som Fréron og encyklopædisterne, hans modstandere, var enige om.

I sine to omtaler af Moralske Tanker (1754) giver Fréron (eller en medarbejder) 
en ret løs og tilfældig omtale af steder han slår ned på. Undertiden fejllæses Hol-
berg, således, når han bebrejdes at tilslutte sig Mandevilles tese om at strid er 
bedre end samdrægtighed, som Holberg kun godtager i betinget grad (MT, s. 291), 
men tager afstand fra i moralske sager (MT, s. 20).

Anmeldelsen savner helt humoristisk sans, hvad omtalen af episoden med det 
svenske skib tydeligt viser. Anmelderen opfatter Holbergs billigelse af at jyderne 
ikke kommer et nødstedt svensk skib til undsætning (MT, s. 55) helt bogstaveligt. 
Og skønt han ser at Holberg ynder paradokset, indlader han sig i en gravalvorlig 
diskussion af mange påstande der skal læses med et gran salt. I det følgende frem-
drager vi de vigtigste punkter:

Fréron markerer i anmeldelsen løbende egne standpunkter inden for områder 
som religion, politik/samfund og æstetik (især dramaturgi):

Naturligvis afviser Fréron kritikken af katolicismen; lige så lidt som den jesui-
tiske forfatter, vi straks vil kommentere, mener han, at den reflekterede vildfarne 
er bedre end den blindt troende, og han finder Holbergs straf for kættere lidt for 
mild.

Man mærker tydeligt at Fréron har rod i et hierarkisk ordnet stændersamfund 
som ikke står til diskussion. Han kan ikke acceptere at mennesker skulle placeres 
efter deres evner og ikke efter deres sociale udgangspunkt.

Han fastholder et skel mellem åndens og håndens arbejder, mellem den teore-
tiske videnskab og de manuelle færdigheder, noget der har præget fransk kultur 
helt op til forrige århundrede, omend allerede Diderots store franske encyklopædi 
anerkendte håndværkernes praktiske kunnen og gav flere binds afbildninger af 
deres redskaber og værksteder. Derfor kan han ikke forstå Holbergs forslag om 
landbrugsakademier.

Uden meget grundlag i Moralske Tanker bruger Fréron Holberg til at kritisere 
moderne fransk dramatik. Han nævner dramatikeren Regnard på linje med Mo-
lière, som en repræsentant for den gode klassiske smag, og det til trods for at 
Holberg ikke nævner Regnard i Moralske Tanker, men kun Molière.1 Kritikken af 
den moderne franske dramatik er meget nedtonet i Moralske Tanker, men mere 
uddybet i Holbergs epistler. Fréron henviser til sin omtale af Holbergs teater i ar-
tiklen fra 1752 i L’année littéraire, hvor Regnards navn dog heller ikke nævnes, 
men hvor Fréron, der følger La Beaumelle, blot roser Holberg for at han ikke føl-
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ger den moderne, fordærvede franske smag. Fréron tilslutter sig også Holberg, når 
det kommer til den i Frankrig lidenskabeligt debatterede italienske musik, som 
begge er enige om at forkaste.

Som en kuriøsitet kan det noteres, at Fréron afvinder Holberg interesse som 
parømiograf, idet han samler og til fransk oversætter en række af de danske ord-
sprog, der fra Peder Syvs samling (1682-88) har fundet vej til Moralske Tanker 
(bd. IV, s. 37).

Frérons tredje artikel om Holberg i L’Année littéraire bærer den lidt gådefulde 
titel »Lettre à M. Fréron sur un Article d’un Journal Anglais, concernant le Baron 
de Holberg« (Brev 2, 1759, s. 25-33) og fører os altså ind på det engelske spor i 
1750’ernes europæiske interesse for Holberg. Baggrunden er denne. Den engelske 
forfatter Oliver Goldsmith havde i An Enquiry into the present State of Polite 
Learning in Europe (1759, genoptrykt i Goldsmith 1966, s. 284ff), hvorfra vi re-
producerer nogle af siderne om Holberg, omtalt dannelsen i Danmark som afslut-
tet med Holberg. Desuden giver han en Holberg-biografi over skabelonen: den 
ludfattige forældreløse dreng der går så meget ondt igennem for tilsidst at vinde 
ære og anerkendelse.

Denne noget sentimentaliserede Holberg-biografi henter nok i sidste instans 
sine objektive informationer om ungdomstiden (om forældrenes død samt beskæf-
tigelse, studier, rejser etc.) fra Holberg selv, nemlig fra hans Første Levnedsbrev 
(1728, med nye udgaver 1736 og 1737), mens omtalerne af den unge Ludvig som 
tigger, der sang for bøndernes døre for at skaffe sig brød og husly, må betragtes 
som fantasifulde tildigtninger, der synes at være kommet til Goldsmiths kundskab 
gennem et mellemled, nemlig Paul-Henri Mallets nekrolog i Nouvelle Bibli-
othèque Germanique, april-maj-juni 1754 (omtalt hos Ehrencron-Müller). Hol-
bergs død var allerede blevet meddelt i januar-februar-marts-nummeret s. 226. 
Mallet efterfulgte La Beaumelle som professor i fransk, opholdt sig i København 
i seks år og tabte aldrig kontakten til Danmark. Han var en kendt historiker, som 
skriver om det danske dobbeltmonarki og blev benyttet af europæiske fyrstehuse, 
når de skulle have skrevet deres stats historie.

I nekrologens Holberg-portræt er der en del gentagelser fra Frérons anmeldelse 
af La Beaumelle i Lettres sur quelques écrits de ce tems (jf. Michel Olsen 2008): 
Holberg er det danske teaters fader;2 hans vid er smagløst, og, hvad værst er, han 
bringer jævne personer på scenen. Denne kritik af Holberg går igen og igen.3 Mal-
let kommer dog med en ansats til en forklaring: i Frankrig beskæftiger det lavere 
folk sig ikke med politik; i Danmark og Tyskland var den politiske organiserings-
grad på lokalpolitisk plan nok højere. Dette er rigtigt set, og det skal tilføjes at det 
højere borgerskab i Frankrig stræbte efter at blive optaget i adelen (jf. Doyle 
1980). Holberg har, skriver Mallet, den sande komiske åre: frugtbarhed og opfind-
somhed, men mangler kultur.

Holbergs historieskrivning anerkendes med forbehold: Især er den fortjenst-
fuld fordi Holberg har brugt lidet kendte kilder. Men Mallet, der selv er historiker, 
bryder sig ikke om Holbergs fortællende stil; han savner tanker, beskrivelser, syn-
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teser. Desuden huer Holbergs upartiskhed ham ikke i den verdslige historieskriv-
ning (medens han roser Holberg for den, når det gælder kirkehistorien!). Idealet 
for historieskrivning er blevet et andet: sædeskildring, kulturhistorie, om man vil, 
som man jo også finder det hos Montesquieu og Voltaire, for nu blot at nævne de 
mest kendte. Det var netop den slags skildringer Mallet gav af de gamle nordboer. 

Goldsmiths portræt af Danmark og Holberg i An Enquiry bliver imidlertid 
straks skarpt kritiseret i tidsskriftet The Monthly Review, or, Literary Journal. By 
Several Hands (november 1759, vol. 21, s. 381-389). Goldsmith havde selv været 
medarbejder på tidsskriftet, så anmeldelsens hårde tone skyldes nok en strid mel-
lem Goldsmith og tidsskriftets redaktør, Ralph Griffiths. Anmelderen var Wil-
liam Kenrick, fast medarbejder ved tidsskriftet, der ikke har skrevet uden redak-
tørens godkendelse (jf. A. Friedman i Goldsmith 1966, s. 246f.). Kenrick reha- 
biliterer først Danmark: dannelsen står stadig i høj kurs, og som bevis nævnes at 
både Mallet og Cramer opholder sig i København.4 Man kunne fristes til at bruge 
dette som belæg for en anden opfattelse af kultur: en nations dannelse har for 
anmelderen intet med det nationalsproglige at gøre. Belægget svækkes dog, hvis 
anmelderen blot er ude på at nedgøre Goldsmith og derfor griber de første, de 
bedste navne der falder ham ind. I vor sammenhæng må det bemærkes at anmel-
delsen ikke tager stilling til Holberg-biografien.

Frérons (eller hans medarbejders) artikel kan på denne baggrund forekomme 
lidt gådefuld. Man får indtryk af at Goldsmiths afhandling er et bidrag til et tids-
skrift, og ikke en selvstændig bog: Fréron skriver at han har fået tilsendt en om-
tale af: Lettre à M. Fréron sur un Article d’un Journal Anglais, concernant le 
Baron de Holberg (naturligvis kan Fréron selv eller en medarbejder have forfattet 
dette brev). Goldsmiths essay udkom imidlertid i bogform. Det er ikke givet at 
Fréron har kendt til The Monthly Review, hvis holdning til Danmark han ikke 
deler; tværtimod er han nærmest enig med Goldsmith i dennes pessimistiske kul-
turkritik, et emne som ligger uden for denne artikels emne.

Idet Fréron underkaster Goldsmiths romantiserede Holberg-biografi en hård, 
men berettiget kritik, og erstatter den med solidere oplysninger, angiver han selv 
to kilder til sin bedre viden: Holbergs første Levnedsbrev (s. 29) og »M. Hubner 
[den danske folkeretslærde Martin Hübner, ca. 1723-95] qui compte le Baron de 
Holberg parmi ses maîtres, qui en a été ensuite l’ami, & qui est actuellement son 
successeur au Consistoire de Copenhague« (s. 30f.).

Den sidste Holberg-omtale der skal fremdrages her udkom året efter Mallet 
(juli 1755) i jesuitternes tidsskrift Mémoires pour l’Histoire des Sciences & 
Beaux-Arts, også kaldet Journal de Trévoux.

Jesuitternes institutioner, skoler og kollegier, udgjorde den væsentlige del af det 
franske uddannelsessystem og mange franske tænkere skylder dem deres klassiske 
dannelse (Descartes, Voltaire, Diderot og mange flere, men ikke Rousseau!). Jesuit-
terne forenede en moralsk optimisme (mennesket er ikke uden muligheder for at 
bidrage til sin egen frelse, en opfattelse der stred ikke blot mod Calvin og Luthers 
lære, men også imod mange katolikkers synspunkt) med en undervisning, der også 
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sigtede imod at forme elevens personlighed, og de var åbne over for videnskabelige 
landvindinger, omend deres loyalitet imod pavestolen satte visse grænser. De var 
samfundsbevarere (politisk moderat konservative) og forbuddet imod deres orden 
har varierende grunde: at de således i 1759 fordrives fra Portugal er en reaktion på at 
de har organiseret guarani-indianerne i Paraguay i et væbnet selvforsvar imod slave-
handlere og kolonisatorer, medens forbuddet i 1762 i Frankrig bl.a. skyldes at et 
højtstående medlem af ordenen var involveret i en finansskandale.

Først efter den franske revolution kan ordenen placeres som pavetro og dermed 
tilhørende højrefløjen (og dette synspunkt må endog nuanceres).

Omtalen falder i to dele: Først kommer en: ÉLOGE HISTORIQUE de M. le Ba-
ron de Holberg, mort à Copenhague en Janvier 1754, altså en nekrolog. Kilden til 
første del er Mallet, men hans navn nævnes ikke, der refereres til »en fortræffelig 
pen som er os ukendt«, overleveret af M. d’Aubigny. Fra Mallet citeres der flere 
gange ordret, og der resumeres fra Fréron: kun La Beaumelle-Fréron, ikke Mallet, 
nævner at Danmark ingen tragedie havde, og kun Fréron opmuntrer Fursman, over-
sætteren af Holbergs komedier, til at fortsætte sit arbejde, der var gået i stå efter bind 
1.5

Kritikken af emnevalget: lave sæder, dvs. lave stænder, samt af plat skæmt næv-
nes, men uden udtrykkelig tilslutning. Det påstås at den franske oversættelse af 
nogle komedier ikke har savnet tilhængere, hverken i Tyskland (hvor Holberg hos 
Gottsched var det store forbillede, og hvor der allerede forelå en del komedieover-
sættelser) eller i hjertet af Paris! Det kunne være interessant om man kunne finde 
andre udsagn desangående. Man bemærker at byen Sorø skrives Soroë og ikke Sora, 
som i Mallets tekst (fejlen kan skyldes sætteren).

Anden del er en anmeldelse af Holbergs Moralske Tanker, der forelå i fransk 
oversættelse (ved J. B. Desroches de Parthenay, jf. ovenfor s. 166): PENSÉES MO-
RALES du même Baron (de Holberg) traduites du Danois. Deux Vo lumes in 12. A 
Copenhague, en 1748 & 1749. Dette er den korteste, men måske mest interessante 
del. Holberg karakteriseres som en paradoksets forfatter, hvad Fréron (eller hans 
medarbejdere) ikke er opmærksomme på i deres to tidligere, allerede kommentere-
de, artikler om Moralske Tanker, der udkom 1754, men anmelderen undgår Frérons 
ørkesløse og ganske humorforladte polemik imod Holbergs paradokser. Først og 
fremmest er der et tydeligt åndsfællesskab mellem den anonyme anmelder og baro-
nen. De religiøse modsætninger mellem protestanter og katolikker nævnes, Hol-
bergs kritik af katolicismen afvises naturligvis, men det hele afhandles i relativ kort-
hed, som obligatorisk pensumstof i en tid hvor religionsdiskussioner endnu spillede 
en rolle.

Holbergs lutheranisme accepteres, med den begrundelse at han dyrker sit eget 
lands religion, og meget hos Holberg behager anmelderen, således hans billigelse af 
den kristne moral, hans kritik af Bayle, hvad angår holdningen til det moralsk onde 
og Bayles frivole indslag. Også Holbergs manen til forsigtighed, når der skal laves 
nye love, billiges. Holberg har her fundet en kongenial læser, en dannet, relativ åben 
anmelder, men med sans for bevarelse af samfundsordenen.
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Noter
1   Regnard står ikke i navnelisten til Billeskov Jansens udgave og er heller ikke 

fundet ved søgning i Arkiv for Dansk Litteraturs elektroniske udgave af Moral-
ske Tanker. Om Holbergs kendskab til og omtaler af Regnard, se Jens Kr. Ander-
sen: Holbergs kilder?, 1993, s. 173-75.

2   Udtrykket findes både hos La Beaumelle og Fréron. Mallet citerer den sidst-
nævnte, snarere end La Beaumelle, for den ikke navngivne kilde karakteriseres 
som en kritiker der ellers er karrig med sin ros. Denne omtale af Fréron kommer 
hverken fra en tilhænger eller fra modstandere (’filosofferne’). Det kan ellers 
være svært at finde Frérons tidsskrift citeret som ganske almindelig kilde.

3  Også Goldoni blev udsat for den; jf. Olsen: Goldoni-essays.
4   Schweizeren Mallet er allerede omtalt. Johan Andreas Cramer (1723-1788), 



præst, kirkehistoriker og digter, var af tysk oprindelse og blev i 1754 tysk hof-
præst i København. Fra 1758 udgav han Der nordische Aufseher (nævnt i anmel-
delsen som The Danish Spectator), hvad der nok har forskaffet ham sin engelske 
redaktørkollegas bevågenhed. Manus manum lavat.

5   Et yderligere vidnesbyrd af den franske interesse for Holberg er annonceringen 
af Fursmans franske oversættelse af Holbergs komedier i Mercure de France 
(november 1747).

Jens Kr. Andersen & Michel Olsen

Et utrykt stambogsdigt af Schack Staffeldt

Schack Staffeldt (1769-1826) studied at the Georg-August-Universität in Göttingen 
c. 1793. Recently the poems of Schack Staffeldt were collected in the three-volume 
publication Samlede digte (Copenhagen, 2001), but his poetic entry in the album of the 
Danish theologian Wolf Frederik Engelbreth, dated February 1793 in Göttingen, has not 
been known to the public until now. The article argues that the poem »Youth and Old Age« 
contributes to the portrait of the Danish poet in his formative years prior to Romanticism.  
 

Til venskabelig Erindring
Yngling og Olding.

11.  For den raske Yngling blinker
Glædens fulde Nektarskaal.
Ærens Straalekranse vinker
Ham til fierne, høie Maal.

12.  Han i stille Andagt knæler
For Naturens Høihed ned,
Ærefuld og henrykt dvæler
Ved dens underfulde Fied.

13.  Kierlighed og Venskab møde
Ham med saligt Tryllerie;
Dydens skiønne Morgenrøde
Gløder i hans Sympathie.

14.  Hans Forventning aldrig viger
Bort til Fremtids mørke Skiød,
Og i Fortids Grotte stiger
Aldrig hans Erindring ned.
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15. Frygt og Kummer aldrig nærme 
Sig hans Nu, hans Paradiis,
Engle staae derfor og skierme
Det mod Indbrud og Forliis. –

16.  Yngling, Yngling, Aldren blegner
Snart dit guule Lokkehaar,
Snart din Ungdomskraft hensegner
Ak, med Livets korte Vaar!

17. Ærens Glorie formørkner
For en Oldings dunkle Blik,
For hans Vinteraande størkner
Glædens søde Nektardrik.

88.  Følelsernes blide Varme
Smelter ei hans Apathie,
Af hans matte, kolde Arme
Kierlighed og Venskab flye.

89.  Altings moderlige Kilde
Som han lyttende fornam,
O Natur, din Skabningsfylde –
Ak, den aldrede med ham!

10. See ham hist! – paa blege Læbe
Bæver, døer hans bange Bøn,
Fra en Grav hans Hænder stræbe
Op til Himlen, Dydens Løn.

11.  Hæld ham! Han tilbagekalder
Uden Rødme fordums Liv,
Haabet lindrer blidt hans Alder,
Lover ham det andet Bliv.

Schack-Staffeldt.
Göttingen i Februar 1793.

At anlægge og vedligeholde en stambog var ifølge Vello Helk, som om nogen 
har kortlagt denne praksis på dansk grund, en næsten selvfølgelig del af et 
studieophold i udlandet frem til midten af 1800-tallet. Den rejsende lod venner, 
studiekammerater og forbipasserende berømtheder skrive eller tegne i dertil 
indrettede bøger og opbyggede derved en samling af minder foruden anlægget til 
et socialt og fagligt netværk. Bidragydernes ambitionsniveau var ofte forbavsende 
højt, mens andre klarede sig med håndbøgernes arsenal af præfabrikerede 
sentenser.

Teologen Wolf Frederik Engelbreth (1771-1862) anlagde en stambog under sin 
udlandsrejse 1791-97, som blandt andet bragte ham til universitetsbyen Göttingen. 
Engelbreths stambog rummer 113 indførsler, heraf 11 fra Göttingen.
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En af de 11 var Schack Staffeldt (1769-1826), der havde opnået stipendier til 
et ophold ved Tysklands vigtigste universitet 1791-93. Opholdet i Göttingen blev 
afgørende for digteren Schack Staffeldt. Efter hjemkomsten med planer om en 
karriere i den danske centraladministration skrev han i 1794 til studiekammeraten 
Johan Erik Berger, der nu studerede i Jena: »I den Forudsætning at De kiender 
Schiller, eller ogsaa uden denne Forudsætning, anmoder jeg Dem om at være min 
Sagfører hos ham. Jeg sidder næmlig her i Kiøbenhavn med endeel tydske Digte, 
(thi De veed jo af vor Samværelse i Gøttingen at jeg stundom giør Vers) til hvilke 
jeg ønskede en Canal til Udløb i Litteraturen« (Samlinger til Schack Staffeldts 
Levnet, udg. af F.L. Liebenberg, 2, 1847, s. 373).

Om relationen mellem stambogsejeren og Schack Staffeldt vides intet ud over 
det, som fremgår af stambogen. Ikke meget: Schack Staffeldts digt kunne have 
været bragt mange andre steder end i Engelbreths stambog, som tilsyneladende 
blot er en halvoffentlig »Canal til Udløb i Litteraturen«.

I begyndelsen af 1790’erne havde Schack Staffeldt endnu ikke valgt side 
mellem dansk og tysk som digtersprog. Forud for Europarejsen 1795-1800 fik 
han trykt et forsigtigt revolutionsdigt til den danske konge, der blev celebreret på 
sin fødselsdag den 29. januar 1792 i Göttingen (Samlede digte 1-3, udg. af Henrik 
Blicher. Bind  1, 2001, s. 20). Schack Staffeldt havde sideløbende skrevet digte på 
tysk og fået enkelte optaget i det lokale Sturm und Drang-organ, Gottfried August 
Bürgers Musen-Almanach. Poetische Blumenlese aufs Jahr 1793 (SD 1, s. 26-35).

Fra tiden i Göttingen stammer også en række digte på dansk, som i 1792 blev 
optaget i Knud Lyhne Rahbeks tidsskrift Minerva. Det er her, man skal finde 
sammenhængen med stambogsdigtet. I Minerva indgår to typeportrætter på vers: 
det ene, »Digteren«, lever med sin højstemt springende diktion op til sin undertitel 
»Rhapsodie«. Staffeldts digtertype er en frygtløs hero, der opsøger intensiteter i 
alle egne af tilværelsen og bringer poesien med tilbage (SD 1, s. 23-25). 

Det andet portrætdigt hedder »Forskeren« (SD 1, s. 25-26), og her lyder 
det karakteriserende: »Jordklodens underfulde Pragt / Ei fængsler Forsk’rens 
Ørneøie«. Den foreliggende verden er til for at blive gennemskuet og bragt på 
formler af denne forskertype. Det er for eksempel tidevandets lovmæssighed, 
forskeren har øje for, når han opdager »Maanens Sympathie / Med Oceanets vilde 
Bølge«. Digteren er som type mere overfladisk, og begejstringen er hans styrke: 
»Naturens skiønne Paradiis / Fortryller Skaldens lyse Øie«.

Staffeldts bidrag til Minerva er to Prometheusportrætter, som tillige er knyttet 
sammen og knyttet til stambogsdigtet ved en fælles metrisk form, de trokæiske 
firfodsvers. De tre digte hænger sammen som en slags typegalleri.

»Yngling og Olding« er symmetrisk opbygget i den forstand, at de første 5 af 
digtets 11 strofer karakteriserer en yngling, og de sidste 5 strofer en olding. Strofe 
6 henvender sig direkte og advarende til ynglingen: hans begejstrede omgang 
med nutidens mange muligheder, som var hans styrke, er også hans svaghed. 
Han bliver ældre. De følgende strofer bogfører yderligere symmetrisk tabene i et 
voksenliv, der har karakter af en støt tiltagende desillusionering. På gravens rand 
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kan han – uden at rødme – lade sig overtale til et nyt liv i det hinsides. Ingen helt 
overbevisende løsning for hverken yngling eller olding.

Også i sit billedsprog viser »Yngling og Olding« sin tætte forbindelse til de 
nævnte digte af Schack Staffeldt. Med sine substantivophobninger og abstrakte 
fremstillingsform kan begrebspoesi af denne art forekomme fremmedartet, og 
den afviger betragteligt fra den sanselige anskuelighed, som bliver normen efter 
Oehlenschlägers debut. Præromantik eller Sturm und Drang på dansk – hvad man 
end vil kalde 1790’erne, er stambogsdigtet et bidrag til karakteristikken af denne 
gærende periode i dansk litteratur.

Forløbet i stambogsdigtet er overskueligt: De forhåbninger til hvad tilværelsen 
skal bringe Ynglingen, er rettet mod fremtiden, mens Oldingen indkasserer 
skuffelserne. I digtets afsluttende strofer retter et nyt håb sig mod en anden 
tilværelse, et »andet Bliv«. Positionen er konventionelt kristen, men den er ikke 
helt tillidsvækkende – dels plagierer den det ungdommelige håb på baggrund af en 
altomfattende skuffelse, dels modtager Oldingen det nye tilbud om lindring uden 
så meget som at rødme.

Et af Schack Staffeldts bedre kendte digte, sonetten »Det dobbelte Bedrag« fra 
1795, kan kaste lys over dette trefasede forløb. Sonetten er blevet kaldt syllogistisk 
i sin form på grund af gangen fra de præsenterende kvartetter til de konkluderende 
terzetter. »Det dobbelte Bedrag« (SD 1, s. 66) er på sin vis den helt rigtige form 
til at forløse stambogsdigtets idé. I »Det dobbelte Bedrag« er den eksistentielle 
problematik sat på kortform ved hjælp af personifikationer: Håbet mener at 
finde, hvad det søger – »meer end nu og her« – engang i fremtiden og håber det 
bedste. Men tiden går, og fremtiden holder ikke, hvad den lovede. Heri består det 
første bedrag. Skuffelsen bliver imidlertid dobbelt så stor, da den personificerede 
Erindring tager Håbets pensel og henlægger et skønmaleri af altings opfyldelse – 
»Haabphantomets idealske Mage« – i en fortid, som er definitivt forbi. 

»Det dobbelte Bedrag« orienterer sig med Erik A. Nielsens ord alene »ud fra 
det jordiske, hvis væsen bestemmes som værende skuffelse« og konkluderer, 
at digtet snarere er »en aflægger af sentimentalismen end i familie med ro- 
mantikkens platoniske anskuelser« (Den erindrende Faun, 1968, s. 30). Den 
konklusion skal ikke modsiges her, men udbygges i lyset af de to berørte digte. 
1790’ernes sentimentalisme omfatter ganske usentimentale undersøgelser som 
Schack Staffeldts af håbets grundstruktur. Sonetten radikaliserer perspektivet i 
stambogsdigtet.      

»Yngling og Olding« har været kendt siden 1978, hvor nu fhv. overarkivar 
ved Rigsarkivet Vello Helk nævner det s. 140 i »Stambøger fra tiden før 1800 i 
Rigsarkivet« i Festskrift til Johan Hvidtfeldt på halvfjerdsårsdagen 12. december 
1978. Digtet er desuden omtalt i Vello Helks afsnit om »digteriske præstationer« 
i Stambogsskikken i det danske monarki indtil 1800, 2001, s. 95. Udgiveren af 
Schack Staffeldts samlede digte har imidlertid ikke været opmærksom på digtet, 
før fhv. arkivmedhjælper ved Rigsarkivet Jens Sørensen henvendte sig. Han 
skal derfor takkes kollegialt. Wolf Frederik Engelbreths stambog har siden 1930 



befundet sig i Rigsarkivet, privatarkiv nr. 5363, som en gave fra professor Kristian 
Rørdam.
    Henrik Blicher  
  

Grottesangen i Johannes V. Jensens og  
Viktor Rydbergs regi

The authors Viktor Rydberg from Sweden and Johannes V. Jensen from Denmark both 
recreated Grottasǫngr from Snorri’s Edda, Rydberg in 1891 and Jensen both in Kongens 
Fald (1900-01) and Digte 1906. Remarkably, it is the proclaimed idealist Rydberg who 
uses the original as a means to social criticism, whereas Jensen, the materialist, in a much 
more abstract manner points out how the work of the singing maidens Fenja and Menja 
ends up as a hymn to decline and fall. The article argues that whereas Rydberg calls for 
compassion and love among people, Jensen pays tribute to a mythical order.

I 1891 udgiver Viktor Rydberg sin anden digtsamling, Dikter. Små ti år senere 
udsender Johannes V. Jensen romanen Kongens Fald. Fælles for de to værker er at 
der indgår en kunstnerisk fri modernisering af samme urtekst, nemlig det island-
ske digt »Grottasǫngr«, der optræder i Snorres Edda. De to tekster er ganske for-
skellige, og der er ikke noget der tyder på at Johannes V. Jensen kendte til den 
svenske variant, da han skrev det næstsidste kapitel, »Grotte«, i sin roman. I let-
tere bearbejdet og forkortet form indlemmer forfatteren et par år efter prosastyk-
ket i Digte 1906 med titlen »Grottesangen«. Et efterspil fulgte i 1942, hvor Johan-
nes V. Jensen i bogen Kvinden i Sagatiden i en note i et kapitel om netop 
Grottesangen lettere kryptisk angiver »Efter at dette var skrevet har jeg bragt i 
Erfaring at Viktor Rydberg var klar over det og har udviklet Tanken i sit digt »Den 
nya Grottesången«« (s. 146). 

Den tanke som Rydberg har haft er muligheden for at formulere en samtidig 
social kritik via Eddaforlægget, en mulighed som ikke findes hos Jensen selv. Det 
er en af de afgørende forskelle i de to skandinaviske grottesange fra udgangen af 
det 19. århundrede. Selv om begge forfattere er store navne i de respektive lande 
er der imidlertid ikke blevet dvælet ved det påfaldende motiviske sammenfald. 
Viktor Rydberg er ved at gå i glemmebogen i den svenske forskning, mens der 
fortsat publiceres studier i Johannes V. Jensens forfatterskab. Men koblingen mel-
lem de to er ikke blevet kommenteret; jeg vil kort råde bod herpå.

Der er et par interessante fællestræk mellem de to – og flere evidente forskelle. 
De havde i lange perioder en tæt forbindelse til den journalistiske verden, ligesom 
de skrev spektakulære føljetoner og knyttede an til den historiske roman. De hav-
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de begge sympatier for det spirende erhvervsliv, men indtager senere en mere 
skeptisk holdning til industrialismen og den samfundsmæssige moderniserings-
proces. Som ung forfatter har Rydberg sine udfald mod kristendommen – en reli-
gionskritik danskeren til gengæld insisterer på et langt liv igennem – og de inte-
resserer sig begge for det mytologiske og det mytiske. Rydberg gør akademisk 
karriere, der kulminerer med stillingen som professor i kunstteori på Stockholms 
Universitet. Ikke mindst middelalderen og germansk mytologi bliver den gamle 
Viktor Rydbergs interesseområde. Johannes V. Jensen derimod er selfmade for-
fatter som tager parti for industrialismens vugge, England, og tilslutter sig evolu-
tionslæren. Den unge Jensen havde haft sine svagheder for det metafysiske; den 
slags afskriver den modne forfatter. 

Viktor Rydberg er idealisten, Johannes V. Jensen materialisten. Svenskeren 
forlænger de litteraturhistoriske tråde bagud til romantikken og digter besvær-
gende om det harmoniske og det skønne, mens danskeren peger frem mod moder-
nismen og skriver på splittelsesoplevelser. Den første er en skuffet liberalist og 
lidt af en tragisk digter, der hylder en heroisk attitude til den moderne tilværelse. 
Han bruger det gamle Eddaforlæg som vehikel for en udstrakt samtidskritik, 
mens Johannes V. Jensen transformerer grottesangen, så den bliver en myte om en 
af livets grundlove. Materialisten beskriver transcendente principper, hvorimod 
idealisten går i rette med undertrykkelsen af det arbejdende folk og den hensyns-
løse egoisme. 

Viktor Rydbergs tekst er en genremix, og udsigelsen distribueres på flere for-
skellige stemmer. Den har en reflekterende prolog i prosa, formet som en dialog 
mellem digterjeget og Ahasverus. Den jødiske vandringsmand gør det muligt at 
tale på tværs af det historiske, og hans skriftlige og mundtlige vidnesbyrd får 
tyngde i teksten. Den gamle, vise mand afleverer en pergamentrulle til sin ånde-
lige fælle, og derpå tager en egentlige lyrisk stavrimet del over – grottesangen der 
er udstykket i seks dele. Epilogen falder i to dele: først får vi i prosa en boghand-
lers tydning af Ahasverus’ beretning og grandiose historiefortolkning. Derpå føl-
ger en torso, formet som et uddrag fra en Mammonpræsts retorisk vidtdrevne 
festprædiken – fortalt med fingeret solidaritet. Magten tørster efter mere magt og 
flere materielle goder, guld, sølv og glimmer. Så determineret er udgangen på 
Rydbergs »Den nya Grottesången«, men inden da har vi i flere omgange i den ly-
riske del fået gradbøjet hvor skralt det står til i en verden, hvor kong Frode fra 
Eddadigtet er et blindt offer for et hoved- og hjerteløst begær. 

Kontrasteringen giver langdigtet en tese-antitese-karakter, eller om man vil, 
den kommer til at mime grottesangens opdeling i Fenja og Menja – et træk der er 
helt essentielt hos Johannes V. Jensen. Hos Rydberg er det imidlertid snarere kong 
Frode der er omdrejningspunktet, ikke for det gode, derimod for den moralske og 
menneskelige vildførelse der manifesterer sig som guldtørst og hensynsløs egois-
me. Resultatet af den trang er udnyttelse af alt og alle, en fornedrelse af det hu-
mane og et skrækscenarium hvor »hela universum är en Grottekvarn« (s. 214). 
Den tidlige fordisme mødes med en hedensk tradition for barneofring. En trokæ-
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isk grundmetrik kulminerer med at maskinen som en anden Molok æder sine 
slaver: »Vilket vimmel över ängden! / Grottekärnans glitterskal / öppnar sig för 
nyanlända / trälaskaror utan ända, / hundratal och hundratal« (s. 227). 

Ethvert oprør bankes i gulvet. Er der en pause i det maskinelle helvedes virke, 
er det for at anstille en farce af et karneval, hvor de undertrykte arbejdere skal 
agere tilfredse. I Eddaforlægget tillader kong Frode ikke at Fenja og Menja får 
længere pauser i deres arbejde, hvorfor de foranstalter et effektivt oprør. I Ryd-
bergs modernisering bliver oprøret forvandlet til en parodi på en omvæltning: en 
pause der kun tjener til at konsolidere magten.

Kulturen vakler til gengæld, hvad digtsekvenserne demonstrerer med forskel-
lige accenter. Guden – begæret – kræver stadig flere ofre; slavehæren vokser og 
dens medlemmer bliver stadig yngre, arbejdsdelingen stadig mere raffineret, og 
hierarkiet cementeres yderligere. Et af de tricks Mammonpræsten bruger for at få 
kong Frode til at udstede endnu vildere ordrer til arbejderne er at appellere til 
konkurrencelysten. Den kan ægge, anspore og stimulere undersåtterne, og den 
blinde masse knokler endnu vildere løs. Kynisme, materialisme og magt går i et: 
»Drevs du inom Grottes stätta, / vräks du ut som lik. / Grymhet är det ej i detta, / 
blott aritmetik« (s. 225). Det falske alter smykker sig med guldstøv fra maskinerne 
og får dermed en forførende æstetisk overflade; Fenja og Menjas afkom ofres i 
fabrikskulturen og horroren sminkes i et karneval: »Då, hur ståtlig Grotte dansar, 
/ prydd med fanor, bjäfs och kransar! / Ser du offrens glada min?« (s. 231). 

Epilogens finale markerer formelt en tilbagevenden til det lyriske register, som 
nærmest fremstår som indsmigrende og kælent, og hvor de andre lyriske dele 
overvejende var trokæiske svinges der nu over i jambiske vers. Rydberg parodierer 
en højtidsprædiken, besynger darwinismen og utilitarismen. En overgang tange-
res det hedonistiske: »Moralens grund är lusten rätt och slätt« (s. 246). Egoismen 
er kommet for at blive i pengepræstens verden. Når begær og grådighed kommer 
til sin ret, kan Fenja og Menja ikke omvende menneskene.

Rydbergs tekst er et langt digt. Stilen er patosmærket, refleksionsniveauet højt 
og modsætningerne mellem det gode og det onde udtalte, transparente. Dystopien 
er total, ingen og intet går fri når industrialismens svinghjul inkarnerer grottesan-
gens kværn: »Det är icke endast kroppsarbetarnes liv hon kräver. Hon glupar lika 
girigt över alla. Arbetsköpare och arbetssäljare drivas om varandra in i hennes 
svänghjul och stupa där och ihjäl trampas« (s. 238). Hvordan kan det gå så vidt? 
Fordi den praktiske materialisme, egoisme og darwinistiske forestillinger om den 
stærkes ret og den svages undergang går hånd i hånd og fordi barmhjertighed og 
kærlighed mennesker imellem bliver tilsidesat. I det regnskab repræsenterer so-
cialismen og arbejderklassesolidariteten ikke et alternativ: »Men vad jag vet är, 
att den ateistiska väg, som nutidens socialistledare valt till sitt Utopia, leder icke 
dit, utan till kung Frodes Grottekvarn« (s. 243). Ikke desto mindre havde Viktor 
Rydbergs indignation en betydelig gennemslagskraft i arbejderklassen. En af den 
svenske arbejderbevægelses skabere, Ernst Wigforss, erklærede, at det var Ryd-
berg og ikke Marx der havde gjort ham til socialist.
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Viktor Rydbergs digt lader kong Frode være den determinerende part, mens de 
to trælkvinders revolutionære chancer er beskedne. Johannes V. Jensen derimod 
har helt fjernet kong Frode. Det sker i og med at de to livsprincipper der tilsam-
men udgør naturens evigt herskende regelsæt, en art transhistorisk orden af første 
grad, iscenesættes som såvel virkende på individuelt mikroplan som på makro-
plan. På den ene side kommer de to kvinders møllesang »indefra i din Hjærne som 
søndermalende Stenlyd« og »vi forstener dit Hoved«, på den anden side er Fenja 
og Menjas virke kosmisk: »Vi maler hostende Isbjærge med knust Fjæld ned fra 
Norden og ud over alle rige Sletter, vi knuser Byerne under Bræen, vi grutter al 
Frugtbarhed« (Johannes V. Jensen: Samlede digte, s. 18). Selv om de står for hen-
holdsvis det livgivende og det destruktive, sommer og vinter, frodighed og tørke, 
vækst og afblomstring, liv og død, synger de sammen, danner en unison tone – 
ikke af fryd, men af fald. Naturens cyklus dikterer undergang, at intet er blivende, 
og dog er det den modstand som mennesket møder i naturen, som kan kalde det 
bedste og entreprenante frem i arten. Det fremgår af andre af Johannes V. Jensens 
tekster. »Grottesangen« er helliget en tvetydig besyngelse af den natur, som på 
godt og ondt udgør det grundlag som mennesket virker på.

Johannes V. Jensens variant af den gamle Grottesang viser at den biologiske 
materialist tænker i abstrakte kategorier og ikke i klassemodsætninger. Den idea-
listiske Viktor Rydberg derimod ser skærende spændinger i samtidens samfund 
som gør det nødvendigt at genbruge og transformere en fortidig tekst for at poin-
tere den herskende magts fatale ubalance. Danskeren kan ikke stille noget op med 
magtsymbolet, kong Frode, mens svenskeren i vid udstrækning lader kongens be-
gær være roden til miseren. Den oprindelige Grottesang har en helt anden orien-
tering. Takket være historiske forskelle.
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