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onde ond
John Christensen er uddannet
som historiker på Københavns
Universitet, men arbejder som
sprogrevisor ved EF i Bruxelles.
Han har imidlertid ikke sluppet
den danske historie, og skriver
om bl.a. 1700-tallet. Siden Saxo
bad ham fundere over den histo
riske roman og historievidenska
ben, og i sin afslutning skriver
han provokerende: “...hvis histo
rievidenskaben går mod en
skæbne som hjælpedisciplin for
skønlitteraturen, er det bestemt
ikke noget tilfælde. Historiens
onde ånd, det er historikeren
selv, hvis han fornægter digtnin
gen dens rolle..”.

Det er almindelig kendt, at den hi
storiske roman er voldsomt populær i
netop disse år. Både inden for voksenog børnelitteraturen udgives et voksen
de antal titler, som vidner om tidens
umættelige interesse for, ja, for andre
tider end denne.
Men hvad er det egentlig, der er fo
regået, og foregår, i forfatternes og det
læsende publikums bevidsthed?

60’ernes og 70’ernes profiler
For det første vil et nærmere blik på
den nyere tids litteraturhistorie vise, at
nuancerne er flere end vi husker, og at
vi har tabt det lange perspektiv. Det er
fx. sandt, at modernisme og nyrealisme
var de dominerende litterære skoler i
60’erne; men hvor modernisterne og
realisterne tegnede tidens mediesigna
lement, var den brede læserpopularitet
forbeholdt ikke mindst Thorkild Han
sens historiske romanværker, med skil
dringerne af de heroiske, men af
skæbnen nedlagte pionérskikkelser - en
Carsten Niebuhr i Det Lykkelige Ara
bien, en Jens Munk og, for enden af tri
logien om Slavernes Kyst, Slavernes

Skibe og Slavernes Øer, en Peter von
Scholten: Hele det danske kolonieven
tyr i langsom opløsning. Med Perle
porten fra 1964 indledte også Erik Aalbæk Jensen sit populære og langtløbende romanprojekt om Danmark, hér i
samtidshistorien; siden er fulgt Sagen,
Kridtstregen, og, allersenest, Herrens
Mark.
Den historiske roman rejser markan
te profiler også i 70’erne. Der kan fx.
peges på Angelo Hjort, som med De
Fædrelandsløse, Patrioterne, Den So
vende By og De Nederdrægtige har
skrevet spændende kapitler af køben
havnernes historie før og under besæt
telsen. Højest rangerer dog nok Ebbe
Kløvedal Reich, i hvis flittige forfatter
skab man kunne pege på fx. Rejsen til
Messias og Festen for Cæcilie - men ik
ke mindst den helt originale “folke
bog” om Frederik, der former sig som
en hovedkulds, næsten surrealistisk
sammenklipning af tidsfragmenter på
tværs af Grundtvigs liv og Europa den
gang; men som også bærer et spejlbille
de af forfatteren selv og Europa nu.

Vores korsvej
Trods Helle Stangerup, Maria Helleberg, Dorrit Willumsen - og hvem vi
ellers instinktivt ser som eksponenter
for den historiske romans opblom
string hér i starten af 1990'erne - er der
derfor god grund til at håndtere
påstanden om genrens generelle popu
laritetsopsving med forsigtighed. Den
historiske roman har ikke bare én
guldalder. Vores korsvej er ikke den
første i litteratur- og begivenhedshisto
rien, og næppe heller den største. Det
udelukker dog ikke, at der kan være
unikke træk ved disse sidste tider, som
har medført radikale ændringer i histo
riefortællingen.
Og snarere end at lade spørgsmålet
gå på genrens cykliske popularitet kan
der være grund til at mene, at selve vo
res forestilling om og vores forhold til
historien er under hastig forvandling.
Det er i hvert fald et faktum, at ikke
kun romaner med historisk tema har
fundet et stort publikum op gennem
80’erne. Artiet har været lige så sultent
efter egentlige populærhistoriske frem
stillinger. Københavns historie, USAs
historie, Danmarks historie, Sovjetuni
onens historie, Verdens historie - og jo
flere bind, jo bedre. Det vil være logisk
at betragte disse parallelle tendenser
som to sider af samme mønt.

Virkelighedsbegrebet
Selve etiketten “historisk roman” må
stå for forlagets snarere end for forfat
terens regning. Den kan ikke betyde
mere, end at romanens historie i simpel
kronologisk forstand foregår i en tid,
som ligger - almindeligvis - fjernt for
ud for den, hvori den er blevet ned

4

skrevet. En inderlig overflødig oplys
ning for den, der læser bogen. En ro
man, der er henlagt til 1300-tallet, er
som sådan ikke mindre virkelig end en
såkaldt samtidsroman, der foregår i fx.
1988. Begge historier er “virkelige” for
den, der skriver dem og hvis de ikke er
virkelige for læseren, er det fordi for
fatteren har forfejlet sit projekt, og ik
ke fordi virkelighedsunderlaget mang
ler.
Historien, og historierne, er virkeli
ge. Læseren kan blive frustreret over en
romans historiske usandsynlighed.
Men frustrationen vil da være udløst af
fortællingens svigt i forhold til læserens
eget virkelighedsbegreb, det være sig
om 1300-tallet eller om 1988.
Hans Scherfig fastslog engang, at al
kunst er abstrakt. Tilsvarende kan der
argumenteres for, at alle romaner er hi
storiske. Om selv den mest visionære
science-fiction fortælling gælder det, at
det skrevne er historie for forfatteren.
Hans bevidsthed har forlængst passeret
det territorium, der umiddelbart frems
tår som fjern fremtid.

Kortslutning
Er der overhovedet et skel mellem op
levet historie og opdigtet historie? Den
kildekritiske historiker vil prøve at
trække det. Men bag ham går en skøn
litterær forfatter og glatter hullet ud
igen. Denne forfatter er dog ikke histo
riens onde ånd, som forbytter fakta
med en mindre lødig fiktion. Det er ik
ke så enkelt, at den oplevede historie er
fakta. Der eksisterer ikke én og kun én
sandhed om det, der er foregået, og
som historikeren ærbart kan rekon
struere med sine slutninger til virkelig
heden. Og forfatterens ærinde er be

stemt ikke det modsatte, altså en slut
ning til uvirkeligheden. Som resultatet
af en litterær proces kan den opdigtede
historie måske betegnes kortslutning til
virkeligheden.
Hvis der er mere end én virkelighed,
ja, så er der så uendeligt mange, at det
vil være halsløst for historikeren at in
sistere på et virkelighedspatent. Det
ved historikeren egentlig også selv. Den
forfatter, som går ham i hælene og
væver sin virkelighed ned gennem fakta
og fiktion, er hans egen dobbeltgænger.

Litterær metode
Den litterære metode er bestemt ikke
ukendt blandt historikere. I realiteten
praktiseres den af dem alle. Historikere
er meddigtere på en realistisk roman
om det forgangne. Kendsgerninger kan
skabe struktur, men aldrig historie, og
induktion er bare et andet ord for fan
tasi. Det er nysgerrighed, som driver
historien frem; det er fantasi, der gør
den mulig.
Har man frilagt et sæt stolpehuller,
vil man uvægerligt forestille sig huset,
som det stod, og på tegningen af denne
forestilling om et hus vil der tit være en
diskret trafik af imaginære mennesker
og nyttedyr. De må jo have været der.
Ellers var huset meningsløst.
Den litterære metode forgrener sig
langt ind i det intuitive. Den tillader, at
man forestiller sig huset, selv om der er
meget langt mellem stolpehullerne.
Men den tillader faktisk også, at histo
riens perspektiv flyttes ned til de men
nesker og nyttedyr, som ikke blot er en
del af, men som er husets upåviselige
virkelighed.
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Fortidens fragmenter
Dette eksempel er hentet fra et så fjernt
punkt i fortiden, at historikeren og ar
kæologen må enes, eller kappes!, om
retten til at udfylde de tomme felter og dermed skabe den egentlige historie.
Men tilsvarende eksempler kan pluk
kes fra enhver tid. De fysiske levn står
spredt overalt: Voldsteder, slotte, tom
me pakhuse - sætstykker i et drama,
hvis personer, handlingsmotiver og
dialog er gået tabt. Nogle aktstykker
og dokumenter er selvfølgelig også be
varet. Vi kan finde dem vigtige. Ja, vi er
næsten nødt til det, fordi der ikke er
andre. Men de er kun, og afspejler kun
en uendeligt ringe brøkdel af en ople
vet verden. Meningsløse fragmenter.
Indtil det øjeblik hvor vi skriver - dig
ter - vores historie baglæns i tid. Ved
tankens og sprogets forestilling genrej
ser vi et totalbillede: Mordet i Finderup
Lade, Mytteriet på Bounty, Slaget på
Rheden, General Custer’s Sidste Kamp
... tomme etiketter, indtil historiefor
tælleren eller -skriveren ved intuitive
spring mellem sparsomme fakta har til
bagegivet fortiden et tænkende, talende
og bevidst agerende persongalleri. Og
hvorfor ikke? Vi undrer os sjældent,
mens vi læser en god historie. Først når
dyrene får hovedrollen ved vi med os
selv, at dette er rent eventyr!

Decimalklassedelingen
Er det muligt at afsløre en sådan
upåpasselig virkelighed som usand?
Hvor mange faktuelle fejl kan man to
lerere i en historie om fortiden, før
man efter decimalklassedelingens arbi
trære logik må hensætte den under
skønlitteratur, uanset hvad den selv
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påstår at være? Spørgsmålet er interes
sant, men problemstillingen dybest set
falsk. For hvor mange fejl kan en sam
tidshistorisk fremstilling tåle, før den
kan siges at have mistet sit virkelig
hedsunderlag? Uendeligt mange. Thi
enhver ved jo, at samtiden er virkelig.

Virkelighedens overflod
Dog kan samtidshistorien opvise et
ganske sært paradoks. I moderne tider
er virkeligheden så vel dokumenteret,
at vi - alene af fysiske grunde - ikke
magter at konservere alle skriftlige vid
nesbyrd. Een af arkivvæsenets opgaver
er derfor at befri os for virkelighedens
overflod. Vi kasserer selektivt tonsvis
af arkivalier om faktiske personer, be
givenheder - historier. Måske orker vi
kun at oplagre fakta om de mennesker,
som - tilfældigt - er født den 10. i hver
kalendermåned. Resten af virkelighe
den snittes til konfetti og forbrændes.
Men sæt nu, at historien vil fortælles
om en person, som fødtes en anden
dag? Så må vi digte virkeligheden tilba
ge-

Udfasning
Ja, det er svært at ignorere de mange
paradokser, som løber i hælene på di
gebruddet i den historiske læsning net
op i vor tid. Således er det et faktum, at
der er sket radikale ændringer i faget
historie. Det lever endnu. Der er fort
sat et kald og et levebrød for dyrkere af
historiestudiet på det kildekritikkens
selvbevidste grundlag, som Kristian
Erslev fundamenterede i slutningen af
1800-tallet.
Alligevel synes vi at være vidner til
en gradvis udfasning af den klassiske

historievidenskab i disse år. Man be
høver ikke frakende historiestudiets
dets eksakthed og raffinerede metodik
for at kunne konstatere, at den histori
ske videnskabstradition er i dyb krise.
Men er fagets nedprioritering blot den
hårde frugt af den ressourcebeskæring,
som siden midten af 70’erne har ramt
alle humanistiske studier? Nej!
Krisen stykker dybere. Og hvis hi
storievidenskaben går mod en skæbne
som hjælpedisciplin for skønlitteratu
ren, er det bestemt ikke noget tilfælde.
Historiens onde ånd, det er historike
ren selv, hvis han fornægter digtningen
dens rolle. Man kan ikke skrive historie
uden at skabe historie. Det er umuligt
at opretholde muren mellem Historien
- og historierne.

En af de mest læste forfattere af
historiske romaner er Maria
Helleberg. Med bøger som bl.a.
Så mangen sti vild, Som en vre
densplov og Seersken har hun
sin andel i den store produktion
af historiske romaner. Siden
Saxo bad Helleberg give sit ind
tryk af tidens mange historiske
romaner.

Mange historiske romaner er rædsels
fuldt skrevne. Nogle af mine værste
læseoplevelser stammer fra velmente
forsøg på at skrive historiske romaner.
Genren har sine helt egne krav - og
faldgruber. Og når det går galt, er styr
tet ekstra dybt.

ningslinjer tilbage til England, osv. osv.
osv.
Sådan kan man vist kun skrive, hvis
det drejer sig om en sketch i Monty
Python’s Flying Circus. Romanen er jo
netop ikke rå historiegenfortælling.
Det er personer, som taler - som perso
ner formodes at have talt.

Hvaba?
Lad os tage et eksempel på den histori
ske romans farezone. Hovedperson Jo
anna får sat håret af sin fortrolige tje
nestepige, der bemærker, at det da også
er ærgerligt, at hovedpersonens fader
ikke kan være gæst ved det forestående
bryllup.
Ja, svarer hovedpersonen beredvilligt,
klæber blikket beslutsomt til spejlet,
og giver sig til at belære os om histori
en:
- men i sommeren 1183 førte han sin
hær ind i Wales, 11.000 mand, og i sla
get ved Gewngwengwyn tabte han og
mistede 4.500 mænd og det meste af
trænet, og siden da har han i tre træf
ninger med Llewelyn ap Iorweth for
søgt at beskytte sine flanker og forsy

Overresearch
Den anden faldgrube hedder: Overre
search. Man har tyret ca. 60.000 sider
mere eller mindre relevant litteratur
om sit emne, og er nu parat til Klar,
Parat, Svar! Databasen hjemme er fod
ret til opkastningspunktet med detail
oplysninger, der åbenbart alle skal have
en plads i den færdige tekst. Så når en
person betræder et nyt rum, gives der
en komplet fortegnelse over udseende,
materialevalg og pris - og ikke kun det
umiddelbart synlige tøj beskrives, vi
kan også, med vort røntgenøje, straks
forklare hvordan undertøjet er skåret!
Denne metode giver intet egentligt
indtryk, kun oplysninger, som ved en
efterlysning. I stedet burde man vel
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forsøge at anlægge en slags dobbeltsyn
- hvad lægger den samtidige iagttager
mærke til ved denne persons påklæd
ning - og hvad er af betydning for den
nutidige læser? For det er jo forfatte
ren, der egenhændigt klæder sine histo
riske personer både på - og af...

Kold grøde
Den historiske roman åbner for alle de
umulige historier, som må ud. Hvem
ville orke at læse en nutidsroman om
en fed, døende gammeljomfru, hvis
største livsindsats har været at kastrere
klassiske skuespil, og videregive ind
tryk fra hoffet? Men Skriverjomfruen
går lige hjem. Hun er rigtig og ved
kommende.
Og den veluddannede vestlige kvin
de fanget i Islam - vi måtte slæbe rundt
på Saddam Hussein, Palæstina, Iran og
alt det dér, hvis forfatteren havde valgt
nutiden. Anne Marie Ejrnæs gik tilbage
til 1720’rne og fik dermed fuld mening
for pengene, i Kvindernes nat. (Samme
historie skrev hun i øvrigt nogle år før i
Ravnen, et forskruet stykke hys-prosa,
hvorimod den “fjernere” rokoko-skil
dring er bred, smuk og nær - et para
doks?)
Skilsmisse-historier er der mange af i
nyere dansk litteratur. Også historier
om “det andet ægteskab”. Når man går
i fortid, lader man sin tekst fungere på
flere planer samtidig. Det er både en
historisk skildring, som gerne skulle
holde historikere og arkæologer fra
dørene med sagsanlæg for anakronis
mer - og det er en tekst som hører til i
nutiden (og fremtiden?). Så mangen sti
vild og Som er vredens plov er i al be
skedenhed typiske firser-bøger - om
amokløben grådighed, og om vanske-
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ligheden ved at definere og bevare det
eller den, man elsker. Men de handler
også om samliv. Bredere forstået, end
hvis man gik ind i den Panduro-fortærskede danske parcelhus-virkelighed.
Umiddelbart efter at bogen var kom
met som billigbog, spurgte en sød pige
mig, om ikke den handlede om “par
livsproblemer”. Straks følte man, at
fødderne sad fast i sugende, stivnende
kold grød. Alt andet end parlivsproble
mer, tak!

Tolkning
Vi forsøger alle at finde en rød tråd, at
finde ud af om den overhovedet er der.
Nogle historiske fortællere synes at
høre hjemme i en speciel periode: de
skaber deres eget rum. Middelalderen
var næppe så jovialt højskole-flink som
hos Ebbe Kløvedal, hvor personerne
taler som i en københavnsk børnehave
i 1975. Men det gør ikke så meget.
Rummet er skabt, og det kan bebos af
læserens fantasi. Enhver historisk ro
man er en tolkning, en “læsning” af
tiden, kilderne, de agerende personer.
Ideelt set kunne man skrive den samme
roman om livet igennem, uden at nå
noget definitivt resultat. Nye kilder,
nye ideer, nye impulser kommer hele
tiden til - og man bliver ældre og kom
mer til at se anderledes på sine figurer.

Super-brain Juliane Marie
I min sidste bog Mathilde, der har Car
oline Mathilde som hovedfigur og
synsvinkel-bærer, er problemet udkry
stalliseret. Mathilde træffer og karakte
riserer sine to forgængere, pietisten
Sophie Magdalene, og den tyske superbrain Juliane Marie. Bogens form giver
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synspunktet. Mathilde ser, og vi låner
hendes blik. Men for at give et sandt
billede af Struensee-perioden burde
man tage hele vejen rundt. Starte med
at se verden gennem Sophie Magdale
nes øjne. Skifte til Juliane Marie, da
hun kommer til landet, vænner sig til
kulden, bliver enke og sidder tilbage
med sin vældige energi og begavelse,
uden at kunne bruge den til noget...
Først gennem disse tre forskellige
kvinder vil man kunne fremstille 1700tallets forløb og “trends” repræsenta
tivt. Når Mathilde står alene, bliver hi
storien nok fri til at dreje om sin egen
akse, men lukker også om sig selv. Det
bliver parallellerne til samtiden, som
skinner igennem: at tumle med frihe
den som begreb, uden at vide, hvad or
det indeholder og indebærer. At enhver
idealisme rummer overdrivelsen. Hvor
går grænserne for selv-realisation?
Hvordan ramme den rette fordeling
mellem privat og offentligt? Hvordan
sikre sig, at de bedst egnede får magt til
at gøre det rette og nødvendige?
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Løgn og Fakta
Altså: ved at vælge (og skære) i det mu
lige stof, finder man retningen. Det er
et fælles træk i flere af de forløbne års
historiske romaner. Spardame af Helle
Stangerup puffer bevidst og beslutsomt
mændene, de ellers så magtfulde og
styrende, ud i kulisserne, der opsluger
selv en Christian den Fjerde. Som Sva
len af Ejrnæs ser bort fra den ellers
kendte indgangsvinkel til P.A. Hei
berg’s skilsmisse, brevene mellem P.A.
og Thomasine. Marie af Dorrit Willumsen om Marie Tussaud får hele den
franske historie fra Versailles til 1850
med - i elegante, skarpe tværsnit, en
kelte fuldt oplyste billeder af uimodsi
gelig kraft.
Den historiske romans kunst er også
- beherskelsens kunst. Doseringens
kunst. Løgn og fakta blandet til en
slags højere enhed, der hverken er hi
storieskrivning eller ren prosa. En ba
lancegang - nervepirrende og salig. Og
så for forfatteren.

rremTiosvisionen
Dansk litteraturforsknings ne
stor, dr. phil. F.J. Billeskov Jan
sen, har til Siden Saxo skrevet et
essay om den historiske roman
og fremtidsvisionen.
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Den, som vil give årsagsforklaringer på
tilstande og ændringer i åndslivet, må
gå yderst varsomt frem. Det er en trivi
el sandhed, at inden for et historisk
tidsafsnit hænger alle ting sammen. Li
gesom at begivenheder på et sted eller
punkt kan påvirke alle andre forhold i
nationen, verdensdelen eller hele ver
den. Men når det gælder den kunstne
risk prægede kultur, kan forbindelsen
med kræfter i det øvrige samfund være
vanskelig at få øje på. Navnlig hvor det
drejer sig om kunst og litteratur af høj
kvalitet. Sociologisk litteratur- og
kunstforskning kan kun beskrive og
forklare en tidsalders almene, gennem
snitlige frembringelser. Tidens mester
værker unddrager sig den samfundsbe
stemte forståelse. Et bedre instrument
er idéhistorien eller åndshistorien, som

indkredser periodens dominerende fo
restillinger om, hvad det vil sige at
være Shakespeares teater. Geniets uni
vers står dog uforklaret.

En bevægelse er født
Det er klogt overalt i kunstarternes og
digtningens verden at regne med, at
disse har et eget liv, som præges af de
forhåndenværende talenter. Det er hos
dem, at en frugtbar vekselvirkning
mellem tradition og nybrud finder
sted, f.eks. inden for den genre, det nye
talent udfolder sig i. Paul V. Rubow
har engang skrevet, at halvdelen af en
forfatters skæbne beror på den tilstand,
hvori han finder litteraturen ved sin
indtræden. En kunstart bevæger sig så
ledes også efter sine egne love. En af

disse love hedder behovet for ny sensi
bilitet. Jo højere finkultur, jo større
modtagelighed for en træthed, som
kræver ny spændthed i sansning, følel
se, tænkning, formning. Talenterne
spejder; åndens luftninger opfanges of
te på flere steder samtidig, vibrationer
slås sammen, en mester giver form til
det nye, og en bevægelse er født.
Nuvel, i åndshistorien kan vi konsta
tere en vekseldrift eller glidning imel
lem realistisk konfrontation med de
samtidige tilstande og hengivelse til
fantasiens almagt. Der er ingen tvivl
om, at igennem firserne og stadig i dis
se år har fantasien overtaget. Litterært
er fantasien aktiv på to måder. Der fan
taseres bagud i tiden, og så får vi den
historiske roman, eller fremad mod vi
sioner af teknisk eller idébestemt ka
rakter.

José Saramago
Denne dobbelthed kan rummes inden
for een roman. Det skal vi her se et ek
sempel på. Portugals største nulevende
prosaforfatter, José Saramago, født
1922, udsendte 1982 romanen Memo
rial do Convent o, dvs. Klosterkrønike.
Den udkom på dansk 1988 under tit
len: Historien om Baltasar og Blimunda og den forunderlige Passarola. På
portugisisk betyder passaro “en stor
fugl”, og digteren har dannet Passarola
som navnet på den monstrøse, fuglelig
nende flyvemaskine, som i de første år
af 1700-tallet blev bygget op af pater
Bartolomeo Lourenço. Det var samti
dig med at kong Johan 5. af Portugal,
der regerede 1706-50, lod opbygge den
overdådige klosterkirke i Mafra, som
opfyldelse af et helligt løfte. Måske
skulle romanen bedst kaldes: Kloster

paladset og Kæmpefuglen. For det er
mellem disse to lige prætentiøse kon
struktioner, handlingen er spændt ud.

Baltasar og Blimunda
Saramago har en egen, subtil måde at
fortælle denne historie på. I en ordrig
stil og et småsnakkende tempo er for
tælleren hele tiden til stede; han røber
sig ved ironisk kritik af konge og hof,
øm skepsis over for den dristige kon
struktør og dennes videnskabelige
ræsonnementer, samt ved helhjertet
medleven i forholdet til de to unge af
folket, den ærlige soldat, Baltasar, der i
krigen med spanierne har mistet en
hånd, nu erstattet med en jernklo, og
Blimunda, datter af en troldkyndig
kvinde, som Inkvisitionen har pisket
og forvist til Angola. Pigen er selv
synsk, med en evne til at se ind i alt og
alle, hvor hun bruger sine øjne, før hun
har spist brød om morgenen. Kærlig
heden mellem de to, som længe lever i
et frit elskovsforhold, før de gifter sig,
er fantasiens udtryk for menneskelig
renhed.
Der er gået to år siden dronning Ma
ria Anna kom fra Østrig for at skænke
tronen en arving, og endnu er hun ikke
blevet gravid. En franciskanermunk
spår, at hun vil føde inden et år, hvis
kongen lover at bygge et kloster for or
denen i den lille by Mafra, altså et kir
keligt palads for tiggermunke i en fattig
flække. Kongen svor: “men ingen kun
ne vide, hvad det i grunden var, der
skulle sættes på prøve, om det var Gud
selv, munkens fromhed, kongens po
tens eller dronningens uafklarede
frugtbarhed”.
Dronningen føder, og bygningen af
det gigantiske barokkloster sættes i

gang, uden hensyn til folkets økonomi
ske ofre, byggeuheld undervejs, tusin
der af menneskers død ved sult og
snavs og sygdom. Historieskriverens
fantasi udfolder sig her, ligesom i frem
stillingen af en ækel tyrefægtning, Kri
sti legemsfest, Inkvisitionens nådeløst
opbyggelige autodafé og de menings
løst overdådige indvielser af klostret.

Passarola
Samtidig følger vi Passarolaens skaber.
Han var født i Brasilien 1685, men
kom tidligt til Portugal, blev munk og
studerede, foruden teologi, matematik,
fysik og alkymi, besluttet på at fortsæt
te menneskets opfindelser med en ma
skine som kan flyve. Vi er nu i den kla
re science-fiction. Bartolomeo ved, at
det skal ske ved hjælp af æteren, som er
det stjernerne hænger i. I Passarola er
ophængt hule ravkugler, som tiltræk
kes af solen. Det gælder blot om at fyl
de kuglerne med æter. Af Hollands
lærde erfarer han, at æteren, før den
stiger op, bor inde i menneskene, ikke
som deres sjæl, men som deres vilje:
det er viljerne, som holder stjernerne
fast, og som Gud indånder. De to rene
af hjertet skal hjælpe pateren, den snil
de Baltasar skal skrue Passarola sam
men, og den synske Blimunda skal i en
flakon af rav samle de viljer, som har
frigjort sig fra sjælene; stort udbytte får
hun, ironisk nok, under en frygtelig
pest i Lissabon.
Nu rummer Passarolas ravklumper
2000 menneskeviljer; det er derfor na
turligt, at kæmpefuglen kan lette, den
stiger mod solen, som tiltrækker kug
lerne og falder igen, når disse tildæk
kes. Men starten er en flugt. Pater Bar
tolomeo har holdt en prædiken, hvori
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han har sagt, at hvis Gud er i mig, så er
jeg Gud, ét med Gud, Gud vi, han mig,
jeg ham (157). Inkvisitionen har fået
fært af vantro og vil fængsle ham. Med
Baltasar og Blimunda flyver pateren
nordpå, over klostret i Mafra og havner
- for styre luftfartøjet formår de ikke på Monte Junto. Bartolomeo løber
sindsforstyrret bort. Da de to unge
kom til Mafra, “gik et optog gennem
gaderne med taksigelser for det jær
tegn, det havde behaget Gud at lade
gøre, da han havde befalet sin Hellig
ånd at svæve over den påbegyndte ba
silika” (188).

Den eksakte iagttagelse af
virkeligheden fører os til det
uforklarlige
Der er i denne roman to historiske
hovedpersoner, kongen og pateren. Re
ligionen behandles som i en conte af
Voltaire; men bogen har et motto af
Marguerite Yourcenar, som siger, at
den eksakte iagttagelse af virkeligheden
fører os til det uforklarlige. Så kompli
ceret er denne fantasi over historiske
realiteter, at den, metafysisk, tror på de
kræfter i menneskelig vilje og opfind
somhed, som driver kulturen fremad.
Man aner, trods overtro og vold, en
fremtidig lykketilstand for alle gode
mennesker som Baltasar og Blimunda.
Saramago har sagt, at han har formet
navnet på pigen med indsynet således,
at det indeholder ordet mundo, verden.

Isabel Allende
Bartolomeo Lourenço kom fra Brasili
en og blev i Portugal kaldt flyveren. En
sådan flyvende fantast optræder i Isa
bel Allendes roman La casa de los espi-
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ritus (1982), Åndernes hus (1989). Det
er globetrotteren, onkel Marcos, som
kommer til Chiles hovedstad, Santiago,
hvor han sammenstiller sin maskine og
letter med den, i nærværelse af sin nie
ce, Clara, hvis magiske evner ytrer sig
som telekinese, åndemaning, konstate
ring af fraværendes død. Åndernes hus
fortæller gårsdagens historie, revoluti
onen 1973, som kostede præsident
Salvador Ailende livet, og kampen for
en genvindelse af demokrati i Chile.
Isabel Allendes historiske roman har
som Saramagos Klosterkrønike den
dobbelte karakter af politisk-social in
dignation og parapsykisk vision.

Madelaine og
Georges de Scudéry
Lad os gøre et spring tilbage i tiden, på
trehundrede år. I 1600-tallets Frankrig
brød den historiske roman igennem, i
meget forskellige arter. Det sker nok
altid, at forfattere lægger en del af deres
egen tidsalder ind i den historiske skil
dring. Men på Ludvig 14.’s tid var man
sig særlig bevidst, at fortid også var nu
tid. I ti bind forestillede søskendepar
ret Madelaine og Georges de Scudéry
sig begivenheder, som tillagdes perser
kongen Kambyses’ søn Kyros, der un
der navnet Artamenes befrier sin dejli
ge kusine Mandane, som bortføres af
forskellige rivaler. I denne nøgleroman,
Artamène ou le grand Cyrus (1649-53),
var der sørget for, at læserne i titelhel
ten genkendte den navnkundige felt
herre, Louis de Condé, kaldt “den sto
re Condé”, og i Mandane hertuginden
af Longueville. Madelaine de Scudéry,
som er hovedforfatteren, har sikret sig
en plads i romanen under navnet Sap
pho.

Den historiske roman og
kærligheden
Samtiden yndede disse endeløse roma
ner, fordi de beskrev og vurderede alle
faser i de fornemme elskendes følelser
for hinanden. Det er de samme temaer,
som fylder den korte historiske roman,
som Marie Madelaine de La Fayette
(1534-93) skrev, bistået af sin hjerteven,
hertugen de La Rochefoucauld, og lit
teraten J-R de Segrais. Men i sit kunst
neriske anlæg adskiller Madame de La
Fayettes roman sig komplet fra Mad
emoiselle de Scudérys. La princesse de
Clèves (1678), Fyrstinden af Clèves
(1945), foregår i ægte historiske omgi
velser, ved kong Henrik 2.’s hof, i og
omkring Paris. Kongen er med, lige
som hans dronning og elskerinde; titel
personen er opdigtet, men hendes store
kærlighed, hertugen af Nemours, er hi
storisk. Den ydre handling foregår så
ledes i 1500-tallet, men den indre, de
skæbnesvangre ryk i to sjæle, som dra
ges mod hinanden, er ganske i 1600tallets ånd. De mødes i en dans, hvor
de knap kender hinanden. Den galante
hofmand må hurtigt erkende, at mirak
let er sket: en stor følelse har erobret
ham - og han forlader den ring af el
skerinder, hvori han har bevæget sig.
Den unge fyrstinde opdager først, hvad
der er sket med hende, da et rygte for
tæller hende, at de Nemours skulle ha
ve et forhold løbende. Skinsygen siger
hende, at hun er forelsket. Da hun øn
sker at være sin ægtemand tro, tager
hun den heroiske beslutning at tilstå si
ne følelser over for de Clèves. Med den
tragiske følge, at manden, som har
tryglet om hendes kærlighed, mister
livsmodet og dør hen. De elskende har
aldrig røbet sig for hinanden, men fors-
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tået alt uden ord. Og den eneste samta
le, de nu får, frie, fører ikke til, at fyrst
inden forbinder sig med de Nemours.
Passionen taber sin virkning, når hun
tænker på deres skyld i forbindelse
med de Clèves’ død, og fordi hun al
drig vil føle sig sikker på den kvindebe
tvingende hertugs troskab. Hendes
pligt og hendes sjælefred tilskynder
hende til at give afkald og trække sig
tilbage til et kloster. Hun dør snart, og
de Nemours overvinder med årene pi
nen og lidenskaben. Det er denne, hjer
tets smertevoldende passion, som er
skildret med enestående præcision i La
princesse de Clèves.

Cyrano de Bergerac
En lidt ældre samtidig af Madame de
La Fayette var Cyrano de Bergerac
(1619-55), den raske krigskarl og poet,
vi kender fra Edmond Rostands skue
spil af samme navn, hvori danske skue
spillere har brilleret fra Poul Reumert
til Frits Helmuth. Men Cyrano var til
lige en dristig ånd, filosof af den op
rørske skole, skeptisk over for Bibelens
opfattelse af universet. For ham var
jorden en lille drabant til solen, og der
kunne findes en uendelig række af
verdner uden for den, vi bevæger os i.
Efter Cyranos død blev i 1657 og 1662
udgivet to fantastiske romaner, hvor
digteren foranstalter rejser til månen og
solen. Til at komme fri af jordens tyng
dekraft bruger han raketter. På månen
finder han en firføddet race, som 1er af
ham, men dog efterhånden lader ham
bevæge sig rundt. Fornuften hersker
sammen med ubegrænset erotisk fri
hed. And gælder som penge; man beta
ler med vers, der vurderes ef-
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ter deres mål af esprit. Ungdom har
større magt end alderdom. Alle væsner
i skabelsen har lige rang.
Rejsen til solen formidles ved sol
strålernes virkning gennem et system af
konkave glas. Han kommer til fuglenes
rige, og bliver anklaget for de pinsler,
jordbeboere har voldt fugle. Han und
går dødsstraffen og besøger bl.a. de el
skendes rige, hvor kærligheden er høje
ste lov. Romanen slutter ufuldendt med
en samtale med tidens store filosof De
scartes. Cyranos fantastiske rejsebøger
blander science-fiction, naturviden
skab, utopi med grotesk kritik af jordi
ske autoriteter. Grundtanken er frihed
og livsnydelse; liv er: at turde være fri.
Cyranos alvorlige og humoristiske
fantasier, Rejsen til månen og Rejsen til
solen, er - 1980 oversat til dansk - lystig
og tankevækkende læsning.

Holberg
Der var en tid, hvor man troede på op
lysning, fornuft, retfærdighedens sejr.
Det var i 1700-tallet, legemliggjort i
Danmark-Norge af Ludvig Holberg
(1684-1754). Den fornufttroende histo
riker kan bruge sin fornuft både bagud
og fremad. Holberg skrev mellem store
historiske værker - Danmarks Riges
Historie, Kirkehistorie og Jødisk Histo
rie - to rækker biografier, hvor han be
flitter sig på, i livlig stil og spækket
med anekdoter, at fortælle om berømte
mænd og kvinder: Helte- og Heltinde
historier 1739 og 1745. Holberg havde
læst rejsebeskrivelser og historiske be
retninger om Asien og Amerika, og
han har med let hånd heraf uddraget
biografier af store og eventyrlige her
skere fra Orienten og fra den nye, vest
lige Verden. Han supplerer med østeu

ropæiske og antikke stormænd, og det
bliver til i alt 46 levnedsskildringer.
Bøgerne blev flere gange optrykt i ti
den og oversat til svensk, tysk, hol
landsk og russisk. Det giver disse bio
grafier en særlig spænding, at Holberg
ordner dem to og to, hvor de kan ligne
hinanden i kald og skæbne, som f.eks.
religionsstifterne Muhamed og Zara
thustra, eller herskere som Cæsar og
Sulla; hvert par er forsynet med en filo
sofisk indledning og en afsluttende
sammenligning.
Af disse levnedsfortællinger er nu 32
udgivet genfortalt af Henrik Stangerup,
således at de er umiddelbart læselige
for et nutidigt publikum. Holberg hol
der sig til kilderne; men han erkender,
at f.eks. Dyvekes moder, Sigbrit, som
fik en stor plads i Christian 2.’s liv, sæt
ter historikeren på prøve: “At en ung
kvinde erobrer en regents hjerte, er na
turligt, men at en ganske almindelig
gammel kone kan svinge sig op til den
højeste post og dér er i stand til at for
svare sig mod mange fjender, er et pa
radoks, som ingen kan hitte rede i, med
mindre man indrømmer, at hun var i
besiddelse af en usædvanlig forstand.
Det var alene ved dygtighed og nid
kærhed for kongens hus, at hun banede
sig vej til højhed og forstod at beskytte
sig selv”. (Bind II, 1990, s. 248).

Niels Klim
Der var jo en digter i den samme Hol
berg, og ikke blot komediedigter. Mel
lem de to samlinger af historiske lev
nedsløb udsendte han en fantastisk ro
man, Niels Klims underjordiske Rejse
(1741). Den udkom i Leipzig, uden
forfatternavn, på latin, ikke for at skju
le sig, men omvendt for at nå et stort
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publikum - og det lykkedes. Nicolai
Klimii Iter subterraneum blev 1741-42
oversat til tysk, hollandsk, fransk, en
gelsk og dansk, senere til svensk, rus
sisk og ungarsk. Med Niels Klim nåede
Holberg i sit århundrede længere ud i
Europa end med noget andet af sine
skrifter.
Vi er i fantasiens vold. En norsk teo
logisk kandidat vil udforske en hule
uden for Bergen. Han lader sig hejse
ned i hulen, tovet brister og han styrter
ned i jordens indre. Måske er det ikke
tilfældigt, at denne ekspedition udgår
fra Norge. En mangelærd tysk jesuit,
Anathasius Kircher, havde i sit folie
værk, Mundus subterraneus, Den un
derjordiske verden 1665, bragt et bille
de af en uhyre underjordisk gang (mea
tus), som forbinder Nordsøen, Botni
ske Bugt og Hvidehavet. Klim dumper
ind i et indre univers; i kraft af til
trækningskraften kredser han en tid
omkring planeten Nazar, og da han
slipper den simle, han havde i hånden,
cirkulerer denne om ham! Under kamp
med en flyvende grif kommer han ned
til staten Potu, som består af fornufti
ge, langsomme træer. Klim er til latter,
fordi han skynder sig rundt. I Potu dvs. Utopfia] læst bagfra - hersker sin
dig konservatisme, under en oplyst
monark. Mænd og kvinder har samme
adgang til uddannelse og bestilling.
Endnu påvirket af europæiske fordom
me foreslår Klim, at kvinder skal ude
lukkes fra embeder. Forslaget falder og
han udvises. I landets rangforordning
står øverst borgere som uden vederlag
hjælper staten. Dernæst bønder og fa
brikanter - vi er i fysiokratismens og
merkantilismens dage. Så kommer de
uundværlige håndværkere, desuden fi
losoffer af begge køn, altså lærde og
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nyttige skribenter; kunsthåndværkere
(artifices), for deres arbejde er mest
luksus, købmænd - de tænker især på
profit; lavest står de uproduktive og
derfor overflødige hoffolk. I modsæt
ning til andre riger, Klim besøger, hyl
der Potu klart religiøs tolerance. Hol
bergs roman er, i sin grundlæggende
idé, et indlæg mod religionsforfølgelse,
i lighed med arbejder af de franske op
lysningsfilosoffer Montesquieu og
Voltaire.

Walter Scott og Ingemann
Aldrig havde den historiske roman
vundet en plads i litteraturen som da
Walter Scott fra 1814 erobrede Europa,
hvor han oversattes i galop. Til dansk
overførtes fra 1821 enkeltvis over 30
romaner af Scott, Samlede Skrifter
kom 1832-58 i 39 bind, Samlede Ro
maner i 20 bind 1855-71.1 50 år holdt
Walter Scott den danske læseverden i
ånde.
Det var Scotts middelalderroman
Ivanhoe (1820, på dansk 1822), som
satte Ingemanns digterfantasi i arbejde.
I et brev fra september 1822 udtrykker
Ingemann sin beundring for romanens
historiske kolorit, dens skildring af si
tuationer og karakterer; men han sav
ner “en gennemgående stor totalidé”,
som giver alle enkeltheder deres betyd
ning og sammenhæng. Det blev en stor
totalidé, der blev den drivende kraft i
Ingemanns store historiske digte og ro
maner. Ingemann så dem til sidst som
en Danmarkskrønike fra o. 1150 til o.
1400.1 dette lange spand af tid bestem
mes danskernes skæbne, som israelit
ternes i Gamle Testamente, af deres
forhold til Gud. I nødens dage opvæk
ker Gud store sjæle til fædrelandets

frelse. Men frafald straffes, og straffen
rammer hele folket: Valdemar den Sto
re og hans Mænd, 1824; Valdemar Sejr;
Erik Menveds Barndom; Kong Erik og
hans mænd; Prins Otto af Danmark og
hans Samtid; Dronning Margrete,
1836. Århundredet ud bevarede flere af
romanerne ry som læsning for legende
børn, der iscenesatte handlinger, hvori
helten var Svend Trøst eller Prins Otto.

“Alle skulle skrive historiske
romaner”
Alle skulle skrive historiske romaner.
Poul Martin Møller tog tilløb, ligesom
H.C. Andersen og Christian Winther,
men det var Carsten Hauch i 1830’rne
og Carl Bernhard i 1840’rne, som til
fredsstillede danske læsere. Hauch med
Vilhelm Aabern. En autobiografi fra
Christian den Andens Tid (1834) og
Guldmageren (1836). Carl Bernhard
med Krøniker fra Christian den An
dens Tid (1847) og Krøniker fra Erik af
Pommerns Tid (1850). Han gik i spore
ne af Walter Scotts franske discipel
Mérimée, som stræbte efter en
strengere historisk nøjagtighed, med
Chronique du règne de Charles IX
(1829; dansk: Fra Bartholomæusnattens
Tid, 1871).

Nyt fra året 2135
Denne tilbageskuende fantasivirksom
hed fik sit fremadvendte korrelat hos
en mand fra vor store romantiske gene
ration. Til denne hørte nemlig, foruden
Ingemann (1789-1862) og Hauch
(1790-1872), den meget fængslende fi
losof Frederik Christian Sibbern
(1785-1872). Sibbern var opvokset i ro
mantikkens lære om altings harmoni.

Han fremstillede i psykologiske, æste
tiske og religiøse skrifter en idealistisk
verdensanskuelse, ligesom han med
delvis selvbiografiske romaner, Efter
ladte Breve af Gabrielis (1826) og Ud
af Gabrielis’s Breve til og fra Hjemmet
(1850), har vidnet om rig livsfølelse og
naturoplevelse. Sibbern ser tilværelsen
som en udvikling, der bryder igennem,
sporadisk, fra forskellige vækstpunkter
og har retning mod en universel har
moni. Sibbern kan derfor med et skarpt
kritisk øje betragte de svagheder, som
både det enkelte menneske og samfun
det er behæftet med. Han fingerede, at
han på mystisk vis var kommet i besid
delse af oplysninger, som han udgav
under titlen Meddelelser af Indholdet
af et Skrift fra Aaret 2135. Tre store
hæfter 1858, 1862 og 1872, i alt 1024 si
der, uafsluttet og aldrig genoptrykt.
Det er i sandhed et mærkeligt doku
ment, ikke mindst her i 1990’erne. Den
opdigtede forfatter af fremtidssamfun
det fortæller nu, at omkring år 1900 var
al livsglæde forsvundet fra Europa;
menneskene var blevet fremmede for
sig selv og deres arbejde; kriminalitet
og arbejdsløshed bredte sig. Men så
indtrådte, fra 1905, en dvaletilstand i
befolkningen, som svandt ind til en
brøkdel af den tidligere. Det 19. århun
dredes tekniske kultur gik til grunde,
men i det 20. voksede langsomt op et
fællesskab mellem de nye mennesker;
det europæiske menneske var som gen
født til naturlighed, barnlighed, frede
lighed. Alle er nu fuldt beskæftigede
med at skabe i frihed; ingen har ret til
at foreskrive et andet menneske, hvad
det skal beskæftige sig med; det nye
samfund har hverken love eller penge.
Al magt er afskaffet i “Nyeuropa”,
hvorfra den ideelle samfundstilstand
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har kunnet brede sig til andre dele af
kloden. Kvinder arbejder i alt på lige
fod med mændene, og det anses for
sundt at have mere end én beskæftigel
se: postbudet, der har løbet rundt om
formiddagen, kan om eftermiddagen
afløses af professoren, der har godt af
at få rørt benene; postbudet kan i den
tid gå hen og høre på en anden profes
sor. Glæden ved arbejdet er alt; derfor
findes der ingen centre for massefabri
kation. Derimod er indrettet fjernvar
me og centralkøkkener, så at megen
huslig slid bliver undgået i hjemmene.
Alt er fælles; enhver får sit behov for
bolig og andet opfyldt uden gnidnin
ger. Børnene får tidligt deres frihed;
men ingen er forpligtet til at tage sig af
dem; forholdet er frit til begge sider.
De unge må fra tidlig alder være deres
egne lærere og opdragere.
Vi kan vel nu se, hvad der var sjælen
i Sibberns ideale stat. Han forudså en
forvandling af mennesket, således at et
hvert individ uden videre anerkender
alle andres rettigheder. Forsvunden var
“Egennytte, Ærgjærrighed, Harme,
Forivrelse, Forbitrelse”, og derfor kan
nu alt være frivilligt, arbejde og pligter.
Sibberns samfundssystem er kommu
nistisk, for så vidt som det bygger på,
at ejendomsretten er ophævet, alt er
fælles; men det er vigtigt at huske, at
staten ingen myndighed har over den
enkelte: friheden er absolut; hver må
acceptere i frihed sin plads i helheden.
Til syvende og sidst er Sibberns drøm
naturligvis religiøst funderet. Hvert
menneske har en indre, af Gud given
kerne, som antagelig er udødelig, og
derfor kræver absolut respekt hos alle
andre. Det hører til Nyeuropas religi
on, som til Sibberns, at Gud ikke for
dømmer nogen én gang for alle; for
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vandling er mulig, og harmoni kan vir
keliggøres - engang.

Umberto Eco
Med essayets frihed springer vi tilbage
til 1980’erne, hvor vi begyndte. Vist
vrimler det stadig med historiske re
konstruktioner og profetiske fremsyn.
Her er nogle få, afsluttende eksempler.
Umberto Eco: Il norne della rose
(1980), Rosens navn (1985) er i kraft af
forfatterens lærdom og villige lån alle
steder fra en mageløs genopvækkelse af
middelalderligt kirke- og klosterliv.
1327 mødes i et kloster i Nordvestitalien en udsending fra pave Johannes 22. i
Avignon, den drevne inkvisitor Ber
nard Gui, og en repræsentant for den
tyske kejser Ludvig, den engelske fran
ciskanermunk William fra Baskerville
og hans unge discipel Adso fra Melk.
Mødets forhandling bliver ikke til no
get, fordi en række mord finder sted i
klostret, og William bliver udpeget
som efterforsker af ugerningerne. Det
bliver langsomt klart, at klostrets ab
bed og hans skriftefader, Jorge fra Bur
gos, med alle midler vil beskytte kri
stenheden fra en bog i biblioteket, som
indeholder Aristoteles’ skrift om kom
edier, som alle troede tabt. Af den gam
le græske filosofs navnkundige Poetik
havdes kun den første del, om tragedi
en. I den anden hævdede Aristoteles
angiveligt, at livets mening var latter,
glæde, vellyst - og ikke den alvor og
syndsbevidsthed, som kristendommen
lærer. Jorge har indsmurt eksemplaret
med en gift, som dræber den, der bla
der i det. Da William trænger frem til
bibliotekets hemmelige gemmer, har
Jorge slugt bogen. Da en lampe vælter,
omkommer han i flammerne, som for

tærer hele klostret. William belærer
Adso, der som gammel nedskriver hele
historien, om at vogte sig for den fana
tiske kærlighed til Gud - især hos dem,
der er parate til at dø for sandheden.
Med denne refleksion er vi vistnok
trådt ud af middelalderen og ind i en
nyere tid.

Julian May
Dog ikke ind i den fremtid, der profe
teres om hos en engelsk, kvindelig for
fatter, der skriver under pseudonymet
Julian May. I 1988 udgav hun under
titlen Intervention en tyksak, hen ved
700 sider, som foregår fra 17. februar til
26. april 2113. Ude i det galaktiske rum
har i 60.000 år fem racer ventet på, at
menneskeracen skulle blive moden til
deres intervention. Usynlige udsendin
ge fra en af de fem racer, Lylmik, ope
rerer nu bl.a. hos den jordiske familie
Remillard. I denne har to brødre ud
viklet en høj grad af mental styrke, den
ene søger som videnskabsmand at
fremme disse kræfter i det godes tjene
ste, den anden, der er merkantilt ind
stillet, befordrer det onde. De nye psy
kiske evner omfatter telepatisk kontakt
mennesker imellem, alle tanker kan af
læses af andre; der må derfor bygges
mentale skjolde til forsvar af den en
kelte. Desuden kan de højere udviklede
øve direkte åndelig tvang over for an
dre, ja med dødelig virkning sprænge
disse personer indefra. Derfor opstår
etiske problemer; hvis den åndeligt pri
vilegerede forfølges for sin overlegen
hed, har han eller hun ret til i selvfor
svar at døde sine fjender? Julian May’s
bog svarer ikke på alle spørgsmål. Den
er nemlig forspillet til en trilogi, som
forfatteren skriver på, og som vel skal

føre frem til et stadium, hvor alle le
vende har vundet fuld magt over sine
åndelige ressourcer og erkender, at alt
eksisterende er solidarisk samhørende,
og at derfor godhed og kærlighed skal
besjæle alle. Den sidste af de planlagte
tre dele får titel efter Marias lovsang (i
Lukas-Evangeliet 1,46): Magnificat.

Lyrikkens Utopia
Julian May’s vision er beslægtet med
forestillinger hos den schweiziske psy
koanalytiker C.G. Jung, som døde
1961. Det er Jungs filosofi, som slår
igennem i en disputats, der blev forsva
ret ved Københavns Universitet 1. juni
1990 af litteraturforskeren Knud Wen-1
tzel: “Utopia. Et motiv i dansk lyrik”.
Her er Jungs menneskesyn formidlet
gennem Aage Henriksen (i Livsfor
mer,1988, red. Keld Zeruneithf og Jes
Bertelsen (Individuation, 1975). I følge
disse tre autoriteter skal hver enkelt af
os frigøres for vort jeg, som bindes af
dulgte drifter og konventionelle nor
mer. Derved åbnes for en sammenslut
ning af alle personlighedens kræfter, i
stedet for et jeg får vi et selv, som bliver
del af en universalbevidsthed, den fæl
les dimension hvor alt levende respek
teres og mødes i kærlighed. Dette gen
nembrud fra jegets aktive funktion til
selvets indadvendte bevidsthed skildrer
Wentzel hos to af vor litteraturs helte,
Adam Oehlenschlägers Aladdin og
Martin Andersen Nexøs Pelle Erobre
ren. Da Aladdin har mistet lampen,
pantet på hans kraft og ydre fremgang,
fristes han til selvmord, men da “rejser
sig her inderst i hans Bryst en anden,
høi Natur”. I fængslet, hvor Pelle, poli
tisk agitator, behandledes hårdt, så han
Guds ansigt, som bebrejdede ham hans

svaghed over for lidelse, og bagved så
han sin hustru, den ukuelige Ellen (Bd.
VII, 1915, 29-30). Inden for den danske
lyrik konstaterer Wentzel, at utopien,
den totale selvbevidsthed, åbenheden
og kærligheden, kommer på det nære
ste til udtryk hos Grundtvig i salmen
De levendes Land og hos Sophus
Claussen med digtet Ekbâtana. I
sådanne digte sker individuationen
som digterjegets vej til sit selv og der
med gennembruddet til det fællesmen
neskelige, det universelle (s. 326).

Henrik Stangerup
Selv om fortids- og fremtidsfiktioner
ikke altid skal optræde samtidigt, så
fungerer for det meste fantasiens dob
beltsyn. Til tider endda i samme værk.
Vor nyeste prøve på den historiske ro
man - den udkom den 14. marts - er
Henrik Stangerups Broder Jacob. Vi
følger, i årene 1517-22 den tyske bil
ledskærer Claus Bergs arbejde på den
myldrende altertavle i Gråbrødrekirken i Odense. Romanens personer har
samme faste, skarptskårne karakter.
Franciskanermunken Jacob har rap
porteret om Lutheranernes overgreb
på danske klostre; han må opleve ti
dens brydninger i Europa og ender i
Mexico. Ind imellem spilles tilbage på
Jacobs barndom i Danmark, hvor han
var en vild dreng med hang til livsfarli
ge fysiske præstationer, og på hans rej
ser i Europa; han tiltrækkes af åndsfri
heden i Erasmus af Rotterdams skrifter
og i Thomas More’s Utopia (1516); han
møder den overdådigt lystige Rabelais
og forelsker sig i de franske. Her og
der kaldes Danmark livsledens land,
hvor ungdom efterfølges umiddelbart
af alderdommens forfald. Det er den

ydmyge Frans af Assisi, hvis budskab
bestemmer hans gerning som munk.
Han er en tid grebet af tanken, at han
er skyldig i så meget ondt som hænder.
I Mexico får Broder Jacob ordre til at
virke i det vulkanske kongerige Micho
acan, som bliver sammenholdt punkt
for punkt med More’s Utopia, der fo
regav at bygge på beretning fra Syd
amerikas opdagelse. Jacob får ry for
hellighed og visdom. Men hans samfø
lelse med indianerne vækker nidkære
gejstliges vrede, han fordrives. Inden
han dør, fortæller han en indiansk or
densbroder om sin herkomst: søn af
kong Hans og dronning Christine,
men fornægtet af sin broder Christian
2.
Temaet “Kongesøn” har glimtet
frem nogle gange undervejs. Det er et
fornemt træk ved bogen, at Henrik
Stangerup ikke har gjort dette forhold
til hovedsagen. Fremtidsvisionens dig
ter har frit spil, men en historisk ro
mans forfatter skal kunne nære sig:
han/hun kan når som helst blive gen
drevet af dokumenterne.
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Til Siden Saxo fortæller Georg
Metz om sit arbejde med sine
romaner og noveller. Georg Me
tz har desuden benyttet artiklen
til betragtninger over genrens
modtagelse af anmelderne og
skriver bl.a. “Lige så åbenbar
den historiske tendens er for ti
den, lige så påfaldende har det
puritanske hjemstavnsanmelderi
vist den vintervejen. Det er i
smuk overensstemmelse med
massemediernes iøjnefaldende
og omsiggribende historieløs
hed”.
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Min første inspiration til at anvende
historisk stof i det jeg ville skrive, var
min egen families historie. I novellen
Efter år i samlingen De Tider, 1987,
fortæller jeg om en husbestyrerinde i
besættelsesårene, der, efter at hendes
arbejdsgiver, en aldrende grosserer, er
død, af familien er blevet anmodet om
at blive boende i hans lejlighed for at
passe boet. Tiderne er usikre, og det
fremgår, som historien skrider frem, at
den afdødes døtre er flygtet til Sverige.
Det er med andre ord et jødisk mil
jø, og grossereren er død et halvt år før
Gestapo slår til.Nu kommer de imid
lertid og ringer på døren. Men husbestyrinden kan jo kun meddele, at gros
sereren for længst er død. Novellen
slutter: “Ja så...undskyld...ulejlighe 
den...vi”... Han (den danske gestapohåndlanger) tog sig i det, og kom hur
tigt ud af døren. Hun smækkede efter
dem og satte kæden for døren. Så gik
hun ind på sit værelse og satte sig på
sengen og græd.”

Autentisk stof
Stoffet i novellen er for så vidt auten
tisk; grossereren er min farfar. Og det
er rigtigt, at de kom for at arrestere
ham, efter at han var død. Denne bi
zarre afhentningsforretning har jeg al
tid kredset om, og jeg har gennemlevet
den i flere udgaver i mine drømme. Da
jeg begyndte at skrive, vidste jeg, at
den havde jeg ligefrem pligt til at for
tælle. Hermed var det en given sag, at
det måtte blive en historisk novelle, ef
tersom den naturligvis kun kan fortæl
les i den epoke, som den udspillede sig
i. Det kan man kalde en selvfølge. Men
når jeg gør lidt ud af det, er det fordi
det indlysende illustrerer, at jeg vælger
historiske rammer, når det er nødven
digt. Jeg vælger altså ikke en ramme for
at fortælle historisk og ville protestere,
hvis nogen sagde, at jeg skriver histori
ske romaner eller noveller. Fænomenet,
som jeg vil fortælle om, har bare sin
mest overbevisende placering i den

pågældende ramme, som altså kan være
historisk.

Før tiden
En anden novelle i samlingen hedder
Før tiden og udspiller sig i Altona i året
5448 efter den jødiske tidsregning, det
er det samme som 1688, da min forfa
der Abraham Israel Metz på mystisk
vis forsvandt i nabobyen Hamburg. I
virkeligheden var han blevet myrdet,
og liget stuvet af vejen. En skarpsindig
kone i menigheden lagde ved opklarin
gen af et opsigtsvækkende rovmord
nogle år senere to og to sammen, idet
omstændighederne ved forbrydelsen i
mange måder mindede om det, man
vidste om rabbi Metz’s forsvinden.
Hun gik til Hamburgs præsident og
forlangte at få sagen genoptaget. Ved
pinligt forhør af morderen lykkedes
det myndighederne at finde ud af, at
han også havde myrdet rabbien og be
gravet ham under gulvet i sin fars hus.
Den historie er i sig selv dramatisk,
men jeg kunne ikke bruge den, som
den var. Jeg fastholdt egentlig kun mo
tivet: en jødisk rabbi fra Altona i 1688,
der bliver myrdet. Jeg har ladet histori
en handle om den altid redebonne af
sky for de fremmede, som i parentes
bemærket jo ikke er et ganske ukendt
fænomen i nutiden. Jeg har i rigt mål
udstyret mine datidige aktører med
genkendelige træk fra bekymrede kri
stelige stridsmænd og medlemmer af
vore dages danske foreninger. Men hi
storien handler også om jødernes egen
nedrighed under pres. Den penible
mordsag kaster nemlig et ubehageligt
lys over menigheden, og man undser
sig ikke for at ofre en person, som de af
andre grunde i forvejen har et godt
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øje til. Abraham Landauer er maler
og har et oprivende erotisk forhold til
rabbiens kone, Sara. Han er kunstner
og forfører, en rigtig sandsiger og ta
skenspiller, så de andre har ikke meget
til overs for ham. De indgår uden vide
re en beskidt aftale med myndigheder
ne, der på deres side er glade for at få
udleveret en morder af jøderne selv. En
repræsentant for borgerskabet skriver
til Hamburgs rådhus, at det jo i øvrigt
ikke gør så meget, så længe jøderne ba
re slår hinanden ihjel.
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Ufrihed
Jeg kunne for så vidt godt have henlagt
historien til en anden tidsalder, ja, i
næsten hvilken som helst. Men en ting
var påkrævet - ud over selve hovedhi
storien: kvindens rolle i et gennempatriarkalsk samfund. Det, som historien
først og sidst drejer sig om, er alles for
færdende ufrihed, mennesker i fast
låste, fordomsfulde hierarkiske møn
stre, som set i en større sammenhæng
bliver selve skurkagtighedens princip.
Ved brug af et fortidigt ortodokst
miljø uden flugtveje og et mangelfuldt,
manipulerbart retsapparat er præmis
serne skabt for tragedien.

som de sidder centralt på dens sociale
liv. Som hotelværter og indehavere af
byens ikke alene bedste og største, men
også eneste selskabslokale, bestemmer
de, hvem der hører til det bedre sel
skab. Fra den position erobrer de i
næste generation hovedstadens bedste
hotel, Phoenix. Vandringen slut, målet
nået.

Zionisme
Romanens kronologiske nav er
1890’erne, hvor bogens centrale skik
kelse, Adam Jülich, under en koncert i
Wien er medium for tilbageblikkene og
bogens samtidshandling. Hans datter
Fanny Jülich har mødt en af Theodor
Herzls udsendinge, som hun forelsker

Engang
Romanen Engang, 1988, er fortællin
gen om den jødiske familie fra ghetto
en i den sydtyske by Würtzburg, som i
trediveårskrigens værste år, da svenske
kongens hære falder ind i landet, og jø
dehadet i ufredstiderne bliver mærk
bart, bryder op og drager mod nord.
Familien eller resterne af den vandrer
mod nord. Den overlevende datter gif
ter sig med en trosfælle, der har taget
navnet Jülich efter byen ved Köln.
Over Glückstadt når efterkommerne til
Danmark, og i romanens hovedstrøm
er Jülicherne blevet en veletableret, rig
borgerfamilie i en dansk fjordby. Jüli
cherne kontrollerer byen, efter
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sig i. Denne mands historie fortæller
romanen også; om hans opvækst i Lub
lin, om antisemitismen, om hans reli
giøse vækkelse i den ortodokse jøde
dom og endelig om hans kaldelse som
zionist. Sammen med denne mand dra
ger Fanny Jülich, der har uddannet sig
som en af de første danske kvindelige
kemikere, ud og koloniserer Palæstina.
Faderen bliver tilbage i Europa. Begge
fænomener i jødernes nyere historie: at
drage ud eller blive hjemme, har unæg
telig perspektiver.
Koncerten i Wien, som knytter bo
gens mange forskellige forløb sammen,
er en sammenstykning af flere autenti
ske musikbegivenheder. Nærmest kom
mer man nok til Gustav Mahlers legen
dariske førsteopførelser af egne værker.
Øjen- og ørevidner er der nok af.
Selve miljøet i den danske fjordby
var heller ikke uoverkommeligt at gen
skabe. Utallige billeder og beretninger
har jeg støttet mig til. Om der så fand
tes en jødisk familie, der var hotelejere
i stor stil, skal jeg ikke kunne sige. Men
jeg har tilladt mig at formode, at mil
jøet i princippet er det samme som i de
store købmandshuse. Her er kildema
terialet stort og varieret. Jeg har læst
med løse øjne og taget, hvad jeg skulle
bruge.
Familiens hotel i København er det
gamle Phoenix Hotel, som det hed, og
som lå på hjørnet af Bredgade og Dr.
Tværgade. Det fotografiske materiale
er omfattende, og der er ikke mangel
på beretninger om fortidens hoteldrift.
Jeg har tilladt mig en anakronisme, idet
jeg har udstyret en underdirektør med
managementkulturens mest vulgære si
der. Dog har jeg naturligvis maskeret
det i 1890’ernes forretnings- og ledel
sesidealer.

26

Når det først

Forvisningens første tid

Min anden roman, Når det først, 1989,
foregår i en fjernere fortid. En dag giver
det sig til at regne. Og det regner og
regner så meget, at klanens fordrukne
overhoved mener, at de må gøre noget
ved det. Altså lader han sig inspirere til
at bygge en ark, i hvilken klanen sejler
bort. Regnen holder ganske vist op
igen, men da er det for sent. Klanen har
lagt sit fædreland bag sig og er landflyg
tig. Undervejs omskaber den sig, efter
som arken støder på grund ved ørke
nens rand, fra at være et flodfolk til at
blive et ørkenfolk. De opdager kame
lens muligheder, bliver brune i huden,
forener sig omsider med andre klaner
og bliver til ét folk, der til sidst erobrer
byen. Her hersker tyrannen, som i vir
keligheden er identisk med myten om
det erobrende folk. Myten er blot ilet
forud for virkelighedens forlæg.
Det er, som det fremgår, en roman
om netop myter og skabelsen af dem.
Og den er inspireret - mindre af den
bibelske fremstilling - end af Gilga
mesh. Kilderne har i første række været
af religionshistorisk art, men jeg har
også haft glæde af en række billedvær
ker om livet i landet mellem de to flo
der. Arken er således det samme som
en serifa, som er en hal bygget af siv og
tætnet med asfalt. Disse haller står
rundt omkring og rager op i det flade
flodland - nærmest som en slags kate
draler. Mændene har fra tidernes mor
gen samlet sig i disse luftige skyggeful
de haller, når de skulle drøfte stort og
småt. Klanen bygger sådan en serifa med bund - og lader det være godt med
det. Da der er tilstrækkeligt med vand
under den, sejler den. Og det bliver
derefter.

Her i foråret udsender jeg novellesam
lingen Forvisningens første tid, 1991.
Titelnovellen handler om Machiavelli i
exil i den lille toscanske landsby San
Andrea, fra hvis vinskråninger han i
det fjerne kan sidde og kigge på mag
tens bygninger i Firenze. Her modnes
i hans sind tanken om at skrive hoved
værket i filosofien om statens styrelse
og magtens væsen, Fyrsten. Tilværel
sen har maget det således, at han fak
tisk ved besked. Derfor kan han skrive
og gør det forholdsvis ureflekteret, da
stoffet er i ham, som det nu engang er.
Jeg har i studiet af Machiavelli an
vendt gængse fremstillinger, og bio
graferede indledninger. Jeg har derud
over støttet mig til gulnede notater fra
min egen studietid. Mest fornøjelse
har jeg bortset fra selve Machiavellis
tekst imidlertid haft af Anders Ehnmarks Magtens hemmeligheder, et es
say om Machiavelli. Og lige som Ehnmark har jeg valfartet til Sant’Andrea
in Percussina og, som man vist siger
ved den slags lejligheder, dvælet ved
den store mands ejendom. Novellen er
derefter skrevet i de varme toscanske
aftener med udsigt til Chiantis vin
bjerge.
Forvisningens første tid indeholder
ydermere en fiktiv gejstligs beretning
om slaget ved Montaperti i 1202 og
den efterladte kampvogns fortælling
om slaget ved Arno i 1944. Begge ste
der har jeg opsøgt og vil i den forbin
delse gøre opmærksom på, at det for
mig lige er ved at være det vigtigste
forarbejde, når jeg skriver. Man må se
det, så forandret tingene end er, med
mindre man kan skaffe sig ordentligt
billedmateriale.

Breve til en forsømmelig
ligemand
En novelle opbygget som en envejsbrevveksling fra en oliven- og ostegrosserer i Montepulciano i Toscana til
Giuseppe Verdis, Breve til en forsøm
melig ligemand. Grossereren skælder

Verdis ud, fordi han ikke lever op til
brevenes anvisninger. Helt galt bliver
det, efter at oliven- og ostehandleren
også har købt sig ind som kritiker ved
byens avis. Så forlanger han respekt. I
forbindelse med denne tekst har jeg
lagt vægt på at gøre mig fortrolig med
Verdis liv og levned og hans omgivel
ser. Det er, når jeg tænker over det,
egentlig pudsigt. Verdi optræder ikke
direkte eller svarer med ét ord i novel
len. Sådan er det bare.

Jeg har i øvrigt før anvendt brev
formen - også som envejskommunika
tion i en ligeledes historisk novelle i De
tider. Samme sommer, der er breve fra
landmåleren Caspar Wessel til brode
ren Johan Hermann.

Påskud
I de nævnte historier og dem, som jeg
har planer om - det er ikke sidste gang
jeg benytter mig af den historiske form
- er der naturligvis tale om påskud.
I virkeligheden synes jeg ikke, at der
er npget så uinteressant som at læse hi
storiske romaner; Historiens skyld.
Min tanke med skiftende tider er at
udfinde de mest hensigtsmæssige ram
mer om det, jeg har trang til at sige.
Motivet om skæbnevalget mellem Eu-

27

ropa og Palæstina i Engang er naturlig
vis specifikt jødernes Historie. Men det
er anvendt, fordi det er det stærkest
tænkelige udtryk for netop det skæb
nesvangre i et valg, der, uanset hvordan
det falder ud, er til stor ulykke for alle.
Oven i købet indgydes menneskene
falske forestillinger om, at de træffer
valget frit. Det er efter min opfattelse
meget sørgeligt.
Beretningen om Jülicherne i provins
byen og senere i København i 1890’erne er som antydet i lige så høj grad en
blotlæggelse af de moderne ledelsesteo
riers usmagelighed.
Og endelig hvad angår brevmotiver
ne er de påskud for at skrive om det til
sidesatte menneske, som jeg har med
følelse med. Isolationen og visheden
om at være uden for har jeg ment
kunstnerisk forstærket, ved at lade
brevvekslingen foregå i 1760’ernes
tyndtbefolkede Danmark mellem en
landmåler og hans talentfulde, men
halvt opløste digterbegavelse af en
bror. Svar får afsenderen af gode grun
de ikke, da han er på rundrejse i det
vildsomme Nordsjælland; der er ingen
poste restante og selvsagt ingen telefo
ner. Han er altså henvist til at sende det
ene brev efter det andet og besvare sine
egne ubesvarlige spørgsmål i det næste
hvinende brev. Til sidst er han i despe
ration og bitterhed parat til at indrøm
me sin egen moralske opløsning.
Selvfølgelig ville jeg have kunnet
konstruere en lignende situation i vore
dage. Men selve konstruktionen, for
nemmede jeg, kunne komme til at
overskygge den forklaringsmæssige en
kelthed, som jeg havde behov for. Der
for den historiske ramme. Går det mon
an at nævne, at det også morede mig at
skrive den?
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Slægtshistorie
Hvad angår de fortællinger, som ud
springer af slægtshistorien, er jeg i den
lykkelige besiddelse af en fyldig slægts
bog udarbejdet af Hans Metzon, som
har gjort genealogien til sit speciale, og
hvis viden om familien ikke udviser
huller. Historien om den myrdede rab
bi i Altona i 1680’erne er ganske vist
stærkt omarbejdet. Faktisk har jeg som
nævnt skrevet en helt anden historie.
Men det betyder på ingen måde, at
faktaoplysningerne ikke har afgørende
betydning. De inspirerer til konstrukti
onerne af selve tidsbilledet.

Nutiden
Målet for mig er at skrive uden at over
betone selvfølgeligheder i den pågæl
dende tidsalder. TV-serien Matador
viste ind imellem eksempler på det, jeg
gerne undgår. Køkkentøjet var - billed
ligt talt - demonstrativt blåt, bilerne
demonstrativt rigtige, de nye opfindel
ser, nye moder, talemåder, fænomener
demonstrativt i centrum. Jeg bestræber
mig på at lade mine personer være gan
ske uimponerede af, at de vandrer
rundt i 1690’ernes Altona eller i Meso
potamien nogle tusinde år før Kristus
eller i 1943 eller 1956 eller for den sags
skyld i nutiden. For jeg skriver også
om nutiden, og det er en pointe at an
føre det faktum netop på den måde, ef
tersom det for mig ikke i sig selv gør
den store forskel, hvornår en historie
foregår, blot, som sagt før, tidsalderen
er hensigtsmæssig.
Sproget bliver undertiden opfattet
som et særligt problem i historiske ro
maner. Er det det, skal man formentlig
lade være med at skrive overhovedet,

eftersom det så snarere er en dyberelig
gende fortælleridentifikation, der er
problemet.

Historieløshed
Det er utvivlsomt rigtigt, som redak
tøren af Siden Saxo fremhæver i opfor
dringen til at skrive om den historiske
roman, at der i de senere år har været
en tendens til at skrive mange af slags
en. Det er også rigtigt, at det er et bøl
gefænomen. Også hvad angår anerken
delsen af dette litterære mediums be
rettigelse. Lige så åbenbar den histori
ske tendens er for tiden, lige så påfal
dende har det puritanske hjemstavns
anmelderi vist den vintervejen. Det er i
smuk overensstemmelse med masseme
dierne iøjnefaldende historieløshed.
Fortiden rækker højst til forældregene
rationens ungdom og allerhelst kun til i
forgårs. Den toneangivende type litte
raturfolk, som dyrker de elektroniske
mediers frembringelser som en natur
given og derfor ønskværdig trend - en
tidsånd defineret ved seertallenes tilsy
neladende, men misforståede demokra
tiske vidnesbyrd, - har med forkærlig
hed og moraliserende energi fremholdt
fiktion af litterær værdi som ensbety
dende med biografisk korrekt egenbe
skrivelse i den nære samtid. Det er den
sande lære og tidens litteratur.
Af en eller anden grund får det for
hold mig til at tænke på noget af Hol
berg.

Mette Winges to romåner Skri
verjomfruen og Nov emberlys
har været set som typiske ek
sempler på bølgefænomenet:
Den historiske roman. Til Siden
Saxo fortæller Winge om sit arbejde med romanerne .

Spørgsmål nr. 1 : Hvorfor skrives der
historiske romaner?
Svar: Fordi de er lettere at skrive end
romaner, der udspilles i et nutidigt mil
jø!
Spørgsmål nr. 2: Hvorfor læses der
så mange historiske romaner?
Svar: Fordi det er hyggeligt og en lil
le smule lettere at læse om sorger og li
delser, ulykker og elendighed, når de
foregår i en tid fjern fra ens egen. Og
som læser opfatter man sig tillige som
lidt klogere end personerne, fordi man
har en anden form for viden, man ved
bl.a. hvad der hændte siden. Og man
synes også man et lidt heldigere, bl.a.
har man jo det held, at man selv er i li
ve. Og den tanke tænkes, selv om ro
manfigurer ikke har noget andet liv,
end det de får igennem læserens be
vidsthed. (Her skal der gøres om ikke
en undtagelse så dog en reflektion over

den biografisk-historiske roman, dvs.
romanen befolket af personer, som har
levet et ægte liv og ikke kun haft liv i
en forfatters bevidsthed. Vi kommer
tilb►age til denne reflektion).

At: skjule sig i krinolineskørt
Hv id angår påstanden om, at det er
lettere at skrive historiske romaner end
modiierne romaner, så beror denne på
mine egne spinkle erfaringer. Jeg har
kun skrevet to romaner - begge histo
riskt - og når jeg tør fremkomme med
denjne påstand, så skyldes det arbejdet
med en roman, der foregår næsten net
op iku, og den volder langt større van
skeligheder end de historiske romaner
gjorde. Hvorfor? Fordi man ikke her
kan skjule sig i et krinolineskørt eller
skrumple afsted i en dagvogn eller lade
en herre udfylde en pause med at tage
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sig en pris tobak og vifte smuldet af
med et kniplingskantet lommetørklæ
de. Små handlinger, der binder læserens
opmærksomhed og ægger den mere,
end hvis heltinden stryger i et par
cowboy-bukser, og helten kører ud af
Vestmotorvejen fra København med
130 km. Det ægger ikke læserens fanta
si nær så meget, fordi det er noget alle
kender og har oplevet. Derfor kræver
det mere af forfatteren, og han/hun er
langt mere nøgen i den moderne ro
man, end når hun kan at klæde sig ud
og herved lokke sine læsere ind i en an
den tid. Og der skal egentlig ikke så
meget til, før læseren er lokket med
f.eks. ind i et 1700-tal, mens han er
langt mere genstridig og forlanger en
anden form for sandruhed af den mo
derne roman. Det er kort sagt nemme
re, selv om det begribeligvis ikke er
nemt. Sproget er et svært og genstridigt
materiale nøjagtigt som marmor, vinyl,
tekstiler og alle de andre, og den histo
riske person kan ligeledes være genstri
dig og svær at finde ind til, netop fordi
vedkommende er historisk og derfor er
underlagt andre holdninger, meninger,
etik og - for mig det sværeste - har et
andet forhold til det religiøse.

Skriverjomfruen
For at illustrere nogle af de fremkomne
synspunkter og postulater vil jeg beret
te lidt om “mine” historiske personer,
sådan som de folder sig ud i romanen
Skriverjomfruen fra 1988, mens jeg vil
lade Novemberlys fra 1990 ligge.
Skriverjomfruen handler om et men
neske, der har levet, og som vi kender
forholdsvis godt, nemlig Charlotta
Dorothea Biehl (1731-1788), Dan
marks første professionelle kvindelige

30

forfatter. Hun har selv skrevet sine
erindringer Mit ubetydelige Levnets
løb, udgivet i en mønstergyldig udgave
af Marianne Alenius i 1986, og disse
erindringer er begribeligvis primærkil
den, når man vil beskæftige sig med
Jomfru Biehl. Heri møder man hende
net klædt på, og hun får - fordi hun er
en god forfatter - sin læser til at over
tage sine holdninger og sin synsvinkel
på tilværelsen, og læseren bliver måske - bedraget. I al fald kan læseren
risikere at ende med at gruble over,
hvad der er sandhed, og hvad der er
om ikke ligefrem løgn så dog veltilret
telagt manipulation på linie med Leon
oras Christinas Jammersminde og Jo
hanne Luise Heibergs Et liv genople
vet i Erindringen. Og det giver så ro
manforfatteren, der har ambitioner om
at skrive om Jomfru Biehl, problemer.
For hvad kan romanforfatteren tillade
sig? Er hun, fordi hun er begyndt at
tvivle på sanddruheden hos Biehl, be
rettiget til at lave om på begivenheder
ne? Og kan hun tillade sig at tolke an
derledes? Og hvem er det så i givet
fald, der kan godtage eller forkaste de
ændringer og forskydninger, som ro
manforfatteren under påberåbelse af
den “kunstneriske” frihed foretager?
Eller sagt på en anden måde: Hvad kan
en forfatter tillade sig at gøre med et
levet liv?
Det er overordentlig vanskeligt at
svare på. Og jeg har ikke noget svar
parat, for i og for sig kan romanforfat
teren tillade sig alt. Han/hun er fri i sit
univers som Vorherre er i sit (og det
giver en vidunderlig følelse af frihed),
men hvis forfatteren gerne vil handle
etisk forsvarligt, for det her handler
også en lille smule om etik, hvad har
hun/han så af frihedsgrader?
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Den påfaldne tavshed
Det er min opfattelse, at jeg som ro
manforfatter er bundet af det liv, som
nu engang er levet. Men at jeg kan gå
ind der, hvor personen selv er tavs og
lave mine fortolkninger og fylde hul
lerne ud på min måde.- Et eksempel:
Jomfru Biehl beretter i sine erindringer
om sine tre friere. Denne beretning er
næsten lagt tilrette som en roman og er
meget spændende og følelsesmættet.
Hun fik ingen af de tre. Men der var
ikke kun tre friere, der var fire, ved vi
fra andre kilder. Men hun siger intet
om den fjerde, som var en velagtet mi
niaturemaler ved navn Norman, selv
om de var så langt i deres ægteskabs
planer, at hun ansøgte om Holbergs
bryllupslegat. Denne tavshed er så
påfaldende, at den kalder på en fortolk
ning, som romanforfatteren så skriver,
og som hun håber virker ægte og i
overensstemmelse med personens ka
rakter - og andet indicium på sandhed
findes ikke. (Se Skriverjomfruen s. 153161).

Røg og tåge
Det er min oplevelse, at det både er
nemmere og sværere at skrive om hi
storisk kendte personer. Nemmere for
di man som forfatter får så meget for
æret. Der er “fundet på” for en, og
sværere fordi jeg oplever, at jeg må hol
de mig inden for rammerne. Det er ik
ke noget, nogen har pålagt mig, men
noget der groede frem som er et slags
indre imperativ. Eller sagt på en anden
måde: Jeg ville ikke have et hyr med
hende en skønne dag, hvis vi skulle
mødes. For hun sagde ikke så meget,
mens processen stod på. Hun var der et
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sted, men hun var svær at finde frem
til. Det var som hun sad midt inde i et
hvirvel af røg og tåge. Engang imellem
lettede tågen, og jeg kunne se hende
sidde ved det papirfyldte skrivebord og
skære en pen til.

Bülow og Suhm
Der findes også andre historisk kendte
personer i romanen. Johan v. Bülow
(1751-1828) hofmarskal hos Kronprin
sen, Jomfru Biehls hjerteven, der betød
meget for hende, men som svigtede
hende, da hun var svækket og syg.
Overfor ham havde jeg som forfatter
ingen moralske skrupler. Jeg har aldrig
brudt mig særlig om ham på grund af
hans svigten, da Jomfru Biehls havde
mest brug for ham..Derfor er han ble
vet en glat, grå person, hvis ambitioner
overskygger hans andre personlige
egenskaber. Det er ikke noget flatteren
de portræt, men i skildringen af ham
forbeholdt romanforfatteren sig sin
fulde ret til at skrive, som hun ville.
Men jeg er ikke i tvivl om, at billedet af
Bülow er sandt. Historikeren, mæce
nen, bogsamleren P.E Suhm (17271798) optræder også i et kort glimt, og
her benyttede romanforfatteren sig af
rygtet fra tiden om, at Suhm var glad
for piger. (Se Skriverjomfruen s. 52-54).

Research
Men det var ikke kun personer fra ti
den, som trængte sig på, det var også
byen, dvs. København. Målet var også
at give et billede af København i en af
de store byggeperioder, nemlig fra tiden
omkring Frederiksstadens opbygning.
Og i denne forbindelse kan man kom
me ind på det, man i journalistjargon’en

kalder for researchen. Jeg mener, at mit
billede af byen er rimeligt korrekt, selv
om jeg ikke i forbindelse med roma
nens affattelse har udført egentlig rese
arch. Denne blev nemlig udført længe
før ideen om romanen opstod, idet jeg
igennem mere end 25 år har levet sam
men med en mand, der er arkitekturhi
storisk interesseret. Så vi har i alle årene
set på gamle huse og læst om dem. Så
det var "kun” at skrive ud fra noget, der
lå der i forvejen. Andre ting skulle selv
følgelig undersøges. F.eks. var jeg ikke
sikker på, hvordan og på hvilken tid
man begravede folk i 1780’erne, og hel
ler ikke sikker på, hvilke planter, der
kunne anvendes til fosterfordrivelse,
gigt osv. Endelig er der indlagt nogle
beretninger eller rettere anekdoter om
livet ved hoffet og ved Skuepladsen, og
de er dels hentet ud af Biehls egne breve
{Brev fra Dorothea, udg. af S. Ce
dergren Bech, 1975), dels fra P. Hansens
gamle fremstilling af Den danske Skue
plads, 1889, som er anekdoternes para
de og paradis. Endelig har jeg anvendt
billeder fra tiden, kobberstik og maleri
er, især topografiske.

Solsorten

Forførelse og legelyst
Målet for mig var at give læseren en
fornemmelse af at opholde sig i 1700tallets anden halvdel. Og der har man
som forfatter en god hjælper i sproget,
idet der ikke skal ret mange ældre ord
og vendinger til, før læseren tror, at
teksten er skrevet i "gammel stil”. Blot
man skriver "Kjøbmagergaden” i ste
det for "Købmagergade”, ja så har man
forført læseren ganske meget. Hvis
læseren altså vil forføres, vil lege med,
for uden denne legelyst og parathed
bliver det hele ikke til noget uanset for
fatterens evner og sproglige fantasi.
Der skal altid to til en litterær oplevel
se: Forfatteren og læseren, og hvis den
ene ikke slår til, kommer der ikke no
get af det korte møde.

Et rosafarvet silkeskørts raslen
At skrive historiske romaner er herligt,
en leg samtidig med at det er en kamp,
men forudsætningen er, at man kender
noget til tiden, man vil skrive om og
især til dens mennesker. For det er
dem, der er de interessante - et rosafar
vet silkeskørts raslen er ikke noget i sig
selv.

Men uanset al omhu på at være både
"rigtig” og "korrekt”, så kommer man
til at begå fejl. En af mine venner send
te mig et kærligt brev, hvori han skrev,
at det var galt med solsorten, for sol
sorten var ikke byfugl før end i midten
af 1800-tallet, så den solsort, jeg lader
optræde flere steder i romanen var altså
mindst 50 år før sin tid. Man ærgres,
men som jeg sagde til mig selv: Du har
ikke engang haft mistanke om, at sol
sorten havde ændret adfærd. Og så slår
man jo naturligvis ikke op.
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Efter 60’ernes modernisme og
70’ernes nyrealisme blev den historisk-biografiske roman i
80’erne en hovedstrømning og
et laboratorium, hvor det bedste
fra de foregående årtier kunne
afprøves i en populær form.
Forfatteren og anmelder ved
Weekendavisen, Bo Green
Jensen, beskriver i hovedtræk
vitaliseringen af Det Historiske.
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Den historiske romans opblomstring
er ikke noget isoleret dansk eller skan
dinavisk fænomen. Med hver sin ad
komst og indfaldsvinkel til stoffet,
sætter det Det Historiske og især det
biografisk-historiske i disse år mar
kante spor i såvel engelsksproget som
germansk og romansk litteratur.
Både i udlandet og herhjemme hører
man fra kritisk hold ofte mere eller
mindre skarpt formulerede anklager
mod Det Historiske. Man beskylder
således formen for at praktisere en
slags camoufleret eskapisme. Vore for
fatterne kan ikke overskue virkelighe
den, hedder det. De stikker derfor ho
vedet i jorden, går i kloster med en hi
storiebog og forsyner os fra en illuso
risk jomfruelig yderposition med in
tellektuelle fiktioner, der siger sig fri
for virkelighedsansvar, nægter at gribe
århundredet i struben og undlader at
gå i kødet på samtidens hektiske
strømme.
For ideologikritikken må den histo

riske roman altid tage sig reaktionær
ud, hvis den da ikke er rabiat og radi
kalt revisionistisk. Det er de moderne
varianter kun yderst sjældent, Hvad de
typisk gør, er at følge én skæbne, ét
menneskes vandring gennem en histo
riske periode, der snarere naunceres og
perspektiveres end omvurderes og ny
fortolkes. Naturalistisk eller eksperi
mentalt agiterende fiktioner som
Zolas Det store nederlag. Dos Passos’
U.S.A, eller for den sags skyld Tolstojs
Ârzg og Fred er der ikke mange af. Vi
er ikke interesseret i historien som
panorama og myldrebillede på den
måde. Vi er interesseret i den som bag
grund for skæbner, der ligner vore og
kunne være det, i en anden tid, på et
andet sted.

En ny kontrakt
Den historiske roman er ikke noget nyt
fænomen, tværtimod, Da den moderne
underholdningsroman før, under og ef

ter romantikken og (små) borgerskabets
blomstringstid midt i forrige århundre
de begynder at etablere sig som en litte
rær kultur med et marked og nogle rela
tivt fastlagte genrer, er netop den histo
riske romance markant og meget popu
lær med det samme.
James Fenimore Coopers Leatherstocking-saga, Victor Hugos dæmoniskdramantiske historieskrivning, Walter
Scotts dialoginficerede ridderromaner
og hjemstavnskrøniker, Bulwer-Lyttons
opulente kulturpessimisme og for vort
eget vedkommende B.S. Ingemanns na
tionalt orienterede høj romantik er alle
eksempler på og eksponenter for Det
Historiske. Ikke som nogen realistisk
orienteret bestræbelse, vel at mærke,
snarere som meget forskellige forsøg på
at iscenesætte fortiden i mytologiske el
ler eventyrligt opbyggelige belysninger.
Det, der er nyt og særligt ved den
moderne historiske roman, er for det
første de mange vidt forskellige former
og niveauer, den betjener sig af og befin
der sig på. Den traditionelle historiske
roman tilstræbte en overordnet atmos
fære af objektivitet. Den moderne histo
riske roman tilstræber en personlig og
unik vision, som først bliver universel
gennem læserens identifikation med er
faringsmaterialet. Men denne identifika
tion er implicit. Den grundlæggende
kontrakt mellem forfatter og læser er en
anden i vores meget fiktionsbevidste tid.
Jeg skal her pege på nogle markante
bevægelser og centrale forfatterskaber i
80’ernes danske historiske roman.

get op til fornyet overvejelse og begyn
der at åbne sig for mange forskellige
stillag og stemmelejer. Det helt centrale
forfatterskab i denne forbindelse er Eb
be Kløvedals Reichs. Renæssance
trilogien Rejsen til Messias (1974) og
"folkebogen” om Grundtvig, Frederik
(1972), åbnede døre til nye rum og viste
vejen frem for den historiske bestræbel
se. Det var helt klart, at det for Kløvedal
handlede om her og nu, men hans
drømme om Danmarkshistorien var ik
ke desto mindre både levende og medle
vende krønikeskrivning.
I 1980’erne skete der en reorientering
mod genren. Forfatterne fandt den intu
itivt, når de i deres respektive samtidsa
nalyser nåede bunden af en blindgyde
eller blev trætte af blodmangel i deres
materiale, og læserne formelig kastede
sig over den, taknemlige for læseglæ
dens tilbagekomst i moderne dansk
skønlitterær, hvor eksperimentet for
eksperimentets skyld havde fået overta
get under modernismen, og hvor selve
begivenhedsløsheden var blevet en dyd
under socialrealisme. Det Historiskes
genkomst handler også om en genkomst
for stil, sprog og personlig vision.
Det er imidlertid en vildfarelse at se
Det Historiskes opblomstring som lut
ter trodsig reaktion. Når vi i disse år ser
en sjælden frodig mangfoldighed folde
sig ud i genren, skyldes det netop erfa
ringerne fra modernismen og socialrea
lisme. Det er ved at udsætte det histori
ske stof for disse nye metoder, værdier
og anskuelsesmåder, at en så gennemgri
bende vitalisering har kunnet finde sted.

Vitaliseringen
Det er med ungdomsoprøret, værdi
spredningen og bevidsthedsåbningen i
1968, at den historiske roman bliver ta

Historiske kunstnerromaner
Mens udviklingsromanen som samtids
genre er hendøende, ser vi den i Det

Historiske komme tilbage i skikkelse af
kunstnerromanen. Alene i 1990 er der
tre markante eksempler på denne. Bent
Hallers Det romanske hus foregår i
Thy i første halvdel af 1100-tallet og
følger en kunstner, hvis skæbne bliver
at bygge kirker og således finde dyret i
stenen. Lars Bos Manefuglen tager ud
gangspunkt i Bayeux-tapetets tilblivel
se og en kunstners vandring gennem
vikingetiden. Endelig er Ebbe Kløvedal
Reichs En engels vinger en “roman fra
det gotiske Norden”, som snart pom
pøst, snart genialsk krydsklipper mel
lem fortællingen om kalkmaleren Han
nes, øjebliksbilleder af Margrethe I og
polemiske refleksioner fra forfatterens
skrivebord her og nu. Efter Fæ og
frænde (om vejene til Rom) og Festen
for Cæcilie (om mordet i Finderup La
de) er Kløvedals nye historiske faktion
hans mest vellykkede siden Rejsen til
Messias.

Mytiske udviklingsromaner
Den magiske realisme, som man for
binder med Latinamerika, slår hos Ib
Michael og Henrik Stangerup ned i to
store danske forfatterskaber og giver
sig gedigent vitale udslag i serieprojek
ter.
Ib Michaels spraglede middelalder
vævning Troubadurens lærling (1984)
er en berusende syntese af eventyr,
varm realisme og et skiftende landskab
som ånder musik. I Kejserfortællingen
(1981) er sporet lagt fra oldtidens Kina
til 80’ernes USA , og i 90’er-modellen
Kilroy Kilroy (1989) gælder det atter
krigerens rejse, én mands vandring
gennem verdenshistorien, i dette tilfæl
de vor egen tid.
Henrik Stangerups store kreds eksil
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portrætter af danske mænd, som lever
og dør i det fremmede, består af Vejen
til Lagoa Santa (1981), om naturfor
skeren Peter Wilhelm Lunds år i 1800tallets Brasilien, Det er svært at dø i
Dieppe (1985), om den landsforviste
P.L Møllers død i Normandiet 1865, og
middelalderromanen om Broder Jakob
(1991).
Stangerups bøger er romaner i den
store form. Man kunne kalde dem my
tiske udviklingsromaner, og de driver
den biografisk-historiske genre til sit
yderste ved at blande kulturhistorie,
rejseskildring sanselig indlevelse og
ekspressionistisk eksploderende sprog.
Stangerup og Michael er de to stem
mer, som skriver sig længst ud og ind i
den historiske drøm. Begge har et
kærligt forhold til Johannes V. Jensens
Kongens Fald (1900-1901), som med
sin forbløffende modernitet er genrens
ursted, “den bedste historiske roman,
der nogen sinde er skrevet,” som kriti
keren Henning Kehler kaldte den.
Michaels og Stangerups bøger er af
internationalt tilsnit og format. Den
tredje forfatter, der kan påkalde sig
samme beskrivelse, er Peter Høeg, som
i sin debutroman Forestilling om det
tyvende århundrede (1988) udsætter
den nyere Danmarkshistorie fra Ene
vælden til nu for grotesk, fantastisk re
alistisk belysning. “Før vi kan gøre no
get er vi nødt til at gøre os en forestil
ling om det 20. århundrede, “skriver
Høeg til slut.
Det kunne overhovedet siges at være
fundamentet for den historiske gransk
ning og bestræbelse.

Biografisk sædeskildring
Biografisk-historiske romaner i mere
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traditionel forstand, men som nævnt
med modernismens og nyrealismens
metoder og hensyn indbygget, er
80’ernes danske roman ganske rig på.
Finn Abrahamowitz skriver næsten
klinisk impressionistisk om Herman
Bang og Sigmund Freud i Smertens
mester (1985) og Sfinksens gåde (1987).
Anne Marie Ejrnæs’ Som svalen (1986),
et portræt af Thomasine Gyllembourg,
er en fin og eksemplarisk, halvdoku
mentarisk kvinde- og kunstnerroman.
I sin lifligt detaljerede sædeskildring
Skriverjomfruen (1987) genskaber
Mette Winge, ved at veksle mellem to
kvindelige synsvinkler, 1780’ernes
København. Romanen er et portræt af
Charlotta Dorethea Biehl, men dens
mest levende afsnit fortælles af stuepi
gen Lucie. Skriverjomfruen har under
titlen “En guvernanteroman” og tange
rer da også pastichen i sit hele forhold
til Det Historiske. Mette Wenge skrev
siden en overmåde vellykket kriminal
roman fra 1880’ernes København, gen
restykket Novemberlys (1990).
Mere udsøgt i sproglig henseende,
mere kompleks i sin psykologi men
også mindre farvemættet i sin sædeskil
dring, er Dorrit Willumsens Marie - en
roman om Madame Tussauds liv, som i
1983 var et pionerarbejde for kvindeog kunstnerromanen. Romanen be
væger sig mellem episoder, der minder
om scener i en film. Willumsen blander
det fantastiske med det reale, lukker
drømmene ind i markant grad og bliver
i passager ganske svimlende nærværen
de. Elementerne af sædeskildring har
Marie imidlertid ikke, og dem kan man
savne i de moderne udslag af det histo
riske.
Willumsen gik i 1990 endnu længere
i sin sproglige bestræbelse inden for

Det Historiske. Klædt i purpur er i
bogstavelig forstand en byzantinsk ro
man om Kejserinde Theodora, som i
det sjette århundredes Konstantinopel
bliver kejser Justinians elskerinde. Ro
manen tangerer et prosadigt med sin
flammende hang til sammenblandingen
af råt og sanseligt.

Kassandra & Christine
Bred, realistisk tonet historieskrivning,
i sporet fra Nis Petersens Sandalma
gernes Gade (1931), et andet ursted
inden for genren, finder man i Maria
Hellebergs frodige middelalderroma
ner Så mangen sti vild (1988) og Som
en vredens plov (1989). Mest interes
sant er måske hendes første roman, Se
ersken (1986), en moderne genfortæl
ling af Iliadens historie om Trojas fald,
set gennem Kassandra-skikkelsen, men
mere på virkelighedens end på myter
nes side. Hvor man i det 19. århundre
de fokuserede på Helena, når denne
sagnkreds blev genfortalt, interesserer
det 20. århundrede sig ikke overra
skende mere for Kassandra, men den
forbandede gave, ligesom Medea er
blevet en feministisk rollemodel.
Christa Wolff har skrevet om Kas
sandra, det samme har amerikaneren
Marion Zimmer Bradley. Maria Helle
berg er også interessant, fordi hun pe
ger tilbage mod en ofte overset og un
derkendt kvindelig forfatter fra 60’erne, nemlig Eva Hemmer Hansen, som
skrev om både Trojas fald og Kong
Arthurs England, set fra kvindelige
vinkler, i Skandalen i Troja og
Camelot. De bøger er bedre end deres
rygte.
Det samme er Helle Stangerups ro
maner. Adskillige har rynket på næsen

ad tantetendenser og blodfattighed i
hendes historiske kvinderomaner, men
Christine (1985) og Spardame (1989) er
blevet folkets favoritter i næsten uhørt
graa. Og ikke uden grund. Sidstnævnte
krydsklipper effektivt mellem fem
kvindeskæbner fra renæssancens Dan
mark: Leonora Christine, Ellen Mar
svin, Kirsten Munk, tjenestepigen Vi
beke Kruse og hertugdatteren Sofie
Ardalie. Helle Stangerup har bevidst
lagt1 tonen efter det brede, gedigne, detaljemættende periodebillede, som hi
storiske romaner plejede at byde på,
før også populærlitteraturen lærte eks
perimentet at kende. Hun har ramt en
angiveligt objektiv, alvidende fortæller
stemme, der oplyser uden at docere og
formidler den altafgørende følelse af, at
vi virkelig er der, mens vi læser.

Undladelsessynder
Man kunne fortsætte overflyvningen
længe endnu, og adskillige undladelses
synder kan opregnes: Sven Holms biografisk-historiske fiktioner, for eksem
pel, har i film og dramatik repræsente
ret de fleste af de elementer, jeg taler
om ovenfor. Georg Metz’ filosofiske
oldtidsromaner er for mig at se forsøg
på tænkning mere end de er historisk
fiktion, og Poul Vads monumentale
Kattens anatomi fra 1978 falder for det
første uden for perioden, for det andet
har den mere med Det Fantastiske end
med Det Historiske at gøre.
Endelig kunne man have fordybet
sig i forfatterskaber som Hans Lyngby
Jepsens, Cæcilie Lassens og Palle Pe
dersens historiske voksenromaner, men
alting må have en ende et sted.
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Sønner af de Slagne
Lad mig afslutningsvis nævne to vidt
forskellige, men lige originale og unik
ke romaner fra 80’erne, som måske er
de allerbedste argumenter for det vær
difulde i Det Historiskes opblom
string.
Tørk Haxthausen skrev i 1986 Dr.
H. Rejsende i revolution, en 500 sider
lang dokumentarisk roman om den
russiske anarkist Alexander Israel Laserevitj Helphand, som boede i Dan
mark under Første Verdenskrig og var
med til at præge den danske arbejder
bevægelse, Det er både et periodepor
træt og en skrøneroman. Bogen véd en
masse, gætter sig til endnu mere og
klipper mellem stationerne på den rej
sendes vej, som var der tale om dreje
bogen til en dramadokumentarisk TVserie. Hvad den meget sandsynligt også
er, men Dr. H. er under alle omstæn
digheder et forrygende europæisk pa
norama fra sin tid, noget af det tætteste
man i den danske roman efter 30’erne
kommer montageformen og det sociale
engagement fra en Dos Passos eller en
Döblin, uden at forfatterne bliver veri
table prædikanter.
Lige så præcis, som Haxthausens
bog er forvokset, er Claes Johansens
beske kortroman om en dansk soldats
oplevelse af krigen i 1864. Smuk er dø
den, som I fik (1989) følger hverdagen
for den vigende hær gennem den unge
frivillige Henrik Wulffs øjne. Han er
bange. Han vil hjem. Han er skræmt til
døde og har kvalme i enhver forstand.
Johansen både udstiller og solidariserer
sig med forsøgspersonen gennem en
overvældende koncentration af trovær
dige, næsten klinisk registrerende de
taljer. Johansen er en filosofisk nej-si
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ger i den store skeptiske tradition.
Man kan læse hans pessimistiske stu
die i forlængelse af J.P. Jacobsens Niels
Lyhne, men Smuk er døden, som I fik
kan i endnu højere grad ses som et mo
derne dansk sidestykke til Stephen
Cranes The Red Badge of Courage
(1895). Modets røde Kokarde drager de
samme konklusioner ud fra det samme
erfaringsmateriale i sin skildring af en
ung soldats møde med krigen i virke
ligheden under 1860’ernes amerikanske
borgerkrig. Johansen er dog helt sin
egen, og ingen af alle de her nævnte tit
ler kan i intensitet måle sig med den
frysende gru i slutningen på Smuk er
døden, som I fik. Den danske Henrik
har fået nok. Han bider tungen over og
graver sig ned i bogstavelig forstand:
Her lå nu vores Henrik et stykke tid
med tornystret opad, med korn til alle
sider og myrer kravlende omkring i an
sigtet, mens verden snurrede rundt og
rundt. Han gravede fingrene dybt i
den støvede jord og dirrede og skælve
de over det hele. Der lød en mindre
eksplosion fra buksebagen, samtidig
med at han blev våd foran. Han gispe
de og bed tungen i trevler, og verden
forsvandt med en lyd, som den, lirekas
sen giver fra sig når manden slipper sit
håndtag mit i en melodi.

Coda: Tidsmaskinen
Her hører det op. Kritikere, der be
skylder den historiske roman for at
hygge sig og vende ryggen til virkelig
heden, har ganske enkelt ikke dannet
sig et indtryk af, hvad Det Historiske
bliver brugt til at sige efterhånden.
Genrens eksistensgrundlag og overord
nede bestræbelse er fortsat den samme.

Vi bliver klogere på de mennesker, som
vi er, ved at læse og skrive og drømme
om de mennesker, vi var. Før vi kan
gøre noget, er vi nødt til at gøre os en
forestilling om dét. Derfor er den hi
storiske roman måske den form, der
rummer flest muligheder for indsigt i
og aktiv omskabelse af den politiske
virkelighed, som er vores.
Endvidere bliver genren virkelig
brugt og læst, for den historiske roman
er i sine bedste stunder stadig den vid
underlige tidsmaskine, vi alle til at be
gynde med kom for at finde det magi
ske i.

<£MarkJarubbi-j
I

som »nisronsK« romon

Hvad sker der så, når litteratur
historikeren ser kildekritisk på
den historiske roman Dr. phil.
Leif Nedergaard tog de kildekri
tiske briller på, og læste J.P. Ja
cobsens Fru Marie Grabbe.

Det var en højst betænkelig genre Wal
ter Scott indførte ved i 1814 at udsende
romanen Waverley, hvis handlings
baggrund er henlagt til tiden fpr den
katolske tronprætendent Karl Edvards
forgæves forsøg på at generobre kon
gemagten for Stuart-slægten i 1745.
Men han undlod at lade the young pre
tender være hovedperson, idet Scott
klogeligt arbejdede med en fiktiv ho
vedperson, som han modsat en histo
risk person kunne handle frit med,
mens hans kendteste danske efterfølger
Ingemann naivt digtede om selve de fra
historien kendte personer. Da det ikke
i og for sig er skildringen af dem der
gør en roman “historisk”, kunne man
spørge hvad det da er?

udspille sig i en tid forud for forfatte
rens fødsel. Den definition medfører
rigtignok, at f.ex. en roman henlagt til
besættelsestidens Danmark er en histo
risk roman, hvis den er skrevet af en
skribent på 30-40 år, men en “samtids”
roman, hvis forfatteren er 70 år.
Genren, der straks efter Scott slog
mægtigt an over hele Europa, lider af
den uoverkommelige mangel, at forti
den ikke lader sig historisk korrekt re
konstruere. Forsøg i den retning har li
ge så ringe historisk værdi som efterfabrikerede skilderier af historiske situa
tioner, de som før var yndede akademi
opgaver.

Den håbløse rekonstruktion

Genren rummer det paradoks, at mens
de “historiske” romaner aldrig kan få
historisk værdi, kan samtidsromanerne
udmærket få det. Det kan vi illustrere
udfra Scott’s Wav erley, der udspiller
sig i året 1745, uden derfor at være
spor autentisk. Men netop i perioden

Ja, det er, at handlingen er lagt tilbage i
tiden. Spørger man om hvor langt til
bage i tiden en roman skal være lagt for
at betegnes som “historisk” mener jeg,
at svaret må være, at handlingen skal

Paradokset
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1740-48 skrev de to forfattere, der kom
til at grundlægge den moderne sam
tidsroman, deres fire store romaner.
Samuel Richardson indledte 1740 med
sin Pamela, efterfulgt af Clarissa 1747,
Fielding udgav som modtræk 1742 Jo
seph Andrews, efterfulgt 1749 af den
storartede Tom Jones. Disse romaner
behandler ganske vist ikke historiske
personer eller situationer, men de må
siges af være af ægte (kultur) historisk
værdi: sådan tænkte, følte og talte folk
altså virkelig i de deri beskrevne for
skellige miljøer, sådan var man klædt,
sådan levede og gebærdede man sig vir
kelig i 1740’erne. Paradokset er, at det
er samtidsromanerne, der er af histo
risk værdi, ikke de såkaldt “historiske”.

Det tidsløse
De “historiske” romaner har heller ik
ke kunnet holde sig i live. Den uhyre
læseryndest, Scotts og Ingemanns ro
maner nød, gik under omkring tiden
for det moderne gennembrud, ca. 1870,
om end de endnu overlevede et stykke
tid som læsning for børn. Til det brug
holdt en enkelt historiske roman sig al
ene længe: Carit Etlar’s Giøngeh øv din
gen fra 1853.
Men siden Scott blev man ved med
at skrive “historiske” romaner Europa
over, som Victor Hugos Notre Dame
og den fabrikation af “historisk” un
derholdningsromaner som Dumas pére
stod for, med De tre Musketerer og
Greven af Monte Christo (begge fra
1840’erne) m.fl. Herhjemme fik vi efter
Ingemann “historiske” romaner af Ha
uch, Carl Bernhard m.fl. og senere i år
hundredet: H.F. Ewald og Børge Jans
sen m.fl., stadig fortsat med Thit Jen
sen, Helle Stangerup og mange andre.
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En særstilling indtager Johannes V.
Jensens Kongens Fald fra århundred
skiftet ved ikke at gøre meget ud af det
historiske, men sigte på det tidsløse:
emnet er nærmest lykkesøgen og det
tilfældige ved elskov, undfangelse og
død. Nis Petersen’s Sandalmagernes
Gade fra 1931 aftvang respekt ved for
dækt bag det gamle Rom at skildre
hans samtid. Benyttes den “historiske”
romangenre til noget mere alment end
at prøve at skildre en fortid, synes den
bedre at kunne holde sig i live.

Fru Marie Grubbe
Dette er dog ikke tilfældet med den af
det 19-årh.s “historiske roman”, der
stadig læses, ja er kommet i over en
snes udgaver på både dansk og tysk,
nemlig J.P. Jacobsens Fru Marie Grub
be, nylig optrykt i Sprog og Litteratur
selskabets prisværdige serie af “Dan
ske Klassikere” med behørigt noteap
parat. Når den bog har holdt sig, skyl
des det, at der ikke findes nogen rigtig
levnedsskildring af hende. Men folk vil
så gerne læse om en person, der fra en
høj position i samfundet er gået nedad
på rangstigen. Leonora Christina’s
Jammersminde var netop i 1869 blevet
udgivet, og det var et klogt valg, J.P. Ja
cobsen gjorde, da han et par år efter
påbegyndte at skrive om Marie Grub
be, som der manglede en bog om; den
blev straks en succes ved dens udgivel
se i 1876. Folk troede, at de her fik en
sand historisk skildring af hende, uden
at have mulighed for at vurdere, at det
var en usand romantiserende biografi,
de fik. Det, at J.P. Jacobsen med så me
gen flid havde indsat hende i et tilsyne
ladende 17.årh. miljø og kunstigt kon
strueret en datidig sprogtone, bidrog

til, at man forventede, at også skildrin
gen af hende var historisk rigtig. Det
rige kildemateriale, der fandtes om Ma
rie Grubbe, var dengang kun for en lil
le del kendt. J.P. Jacobsen havde op
støvet det i arkiverne, men han benyt
tede rigtignok kun det af det, der kun
ne være flatterende for hende. Hendes
utroskab og simple sprog fortav han.
Først i vor tid er hele kildematerialet
blevet udgivet i Jens Meiers smukke
bog Om Marie Grubbe(1982), hvor
man i et sandere gammelt sprog end
det af J.P Jacobsen konstruerede, kan
læse sig til, hvordan hun egentlig var.
Forresten var det pastiche,-sprog J.P.
Jacobsen så kunstfærdigt forfærdigede,
ikke alene en umulig ting, men egentlig
også en overflødig, da de hofkredse,
som en del af handlingen er henlagt til,
gerne snakkede tysk og skrev fransk.
J.P. Jacobsen har trods den omhyggeli
ge iscenesættelse slet ikke bestræbt sig
for at give et sandt billede af Marie
Grubbe, men digtet hende om til den
dame, han ønskede, hun skulle være.
Det er sin sag, at han gør hende til en
yndig blondine med hyazinthblå øjne,
skønt hun skildres som en “meget
sortladen og fast moresque “brunette”
og så ret brunstig ud”. Og lige fra pu
berteten tillægger han hende masochis
tiske fantasier af en ret avanceret art,

hvad der var hans eget problem, ikke
hendes, men i vore dage tiltrækkes læs
ere af hendes inklination til selvned
værdigelse, som J.P. Jacobsen dog in
genlunde har gennemført konsekvent:
det er hende, der retter kniv mod ge
malen og pisker hans fiktive elskerinde,
selv om hun indimellem går ind for the
subjection of women og søger en mand

at underkaste sig. Når J.P. Jacobsen la
der hende sige netop om Gyldenløve,
der var en livslysten, reformivrig
grandseigneur, der også forstod at slås,
“I er ikke af de rette mænd”, er det
ganske uholdbart; det var hende, der
ikke var af de rette kvinder, men J.P. Ja
cobsen har taget sig for at idealisere
hende.

Skilsmisse
Marie Grubbe havde i 1660 indgået
ægteskab med rigets mest lovende
mand, Ulrik Fr. Gyldenløve, kongens
illegitime søn, af den engelske gesandt
Molesworth omtalt som landets ypper
ste gentleman. Efter en udenlandsrejse
udnævntes Gyldenløve i 1664 til den
mægtige stilling som statsholder over
Norge, med bolig i fæstningen Akers
hus, i hvis ustyrlig mange rum Marie
Grubbe nu også kunne residere. Meget
hurtigt viste det sig, at ægteskabet ikke
kunne gå. Ifølge skilsmissedommen var
der straks efter brylluppet “fulgt hos
den unge Frue u-manerlig og moros
compertement imod hendes ægteher
re”. Og da hun tilmed på Akershus no
torisk var Gyldenløve utro med to af
hendes sekretærer, smed han hende ud;
ifølge J.P. Jacobsen var det hende selv,
der tog tilbage til Danmark, hvor hun
snart begyndte at stå i forhold til sin
søsters mand, Stig Høg. Hun og især
hendes intrigante fader havde dog ikke
opgivet håbet om, at Gyldenløve ville
tage hende tilbage; men han havde fået
nok af hende.

“Usømmelige aktioner”
Først efter Fr. Ill’s død i 1670 kom
der gang i en formel skilsmisseproces,
der klart fastslog hendes "letsindige,
utilbørlige og usømmelige aktioner,
idet hun hos fremmede mandsperso
ner havde brugt langt mere frihed og
lystighed end hos hans excellence selv,
ja haver gjort andre delagtige i den
hendes kærlighed”. Det havde sekre
tæren Lambert og en kammerpige
skriftligt bevidnet, ligesom hun befin
des "at have vekslet kærlige breve”
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med franskmanden Blanquefort. Ma
rie Grubbe havde tilmed i et brev til
gemalen i en fortrydelig tone bekendt
at “hun jo havde forset sig groveligen
imod det sjette budord og forglemt
adskillige gange den troskab og pligt
som hun var hendes ægteherre skyl
dig”. Man kan ikke “fordre stærkere
bevisninger” end disse breve, konklu
derer kommissionen og anbefaler
skilsmisse.

Løse kvindfolk
Læsere, der måtte ønske en vis histo
risk sandhed af en historiske roman, får
det ihvertfald ikke af J.P. Jacobsen. For
ham er det klart, at Marie Grubbe er
komplet uskyldig: det er Gyldenløve,
der har vist utroskab! Så magtpåliggen
de er det ham at sikre sig læsernes
udelte sympati for Marie, at han vender
hele sagen om. Hvordan får han det ar
rangeret? Jo, han opfinder simpelthen,
at Gyldenløve har haft en frille boende
på Akershus. Til bevis herpå sidder J.P.
Jacobsen tilmed og fabrikerer en falsk
brevveksling mellem Marie og hendes
søster dateret 1665/66, hvor hun be
skylder gemalen for at have kørt “he
rind på slottet i hobevis af løse kvind
folk og skarns skøger”, en af dem giver
han navnet Karen Fiol, som Marie pi
sker med en lædertømme. Om hendes
egen utroskab med de to sekretærer ik
ke et ord. Der er slet ikke historisk be
læg for beskyldningen mod Gylden
løve, men fremstillingen er blevet ac
cepteret af læserne.

(kap XII) og indlægge dem i en bog,
der også bringer citater af autentiske
breve fra hendes fader og en enkelt
passage fra hende. Hvordan skal læser
ne så få tiltro til de ægte, når de er opblandet med konstruerede. Det må si
ges at være litterært-historisk doku
mentfalsk.
Ved skilsmissen 1670 fik Marie Grubbe
udbetalt sin medgift på 12000 daler, et
dengang vældigt beløb , som hun for
møblede på en udenlandsrejse sammen
med svogeren. Da han var rømmet, gif
tede hendes søster sig siden med herre
manden Jørgen Arenfeldt, berygtet
som den værste hekseforfølger i landet;
han betalte en bøddel for at pine og
brænde kvinder, der beskyldtes for at
være hekse, hvad J.P. Jacobsen fortier.

Opdigtede figurer.
Det har sin rigtighed, at hun en tid
rejste med svogeren Stige Høg, men
siden hører vi, at hun og en tysker, der
kaldes “den gyldne Remigius”, bliver
betaget af hinanden. Hvordan skal nu
læsere vide, at Stige Høg er en histo
risk sand person, men denne Remigi
us, der var “den rigeste adelsmand i
hele bayrisch Wald”, med et “ansigt så
dejligt som en piges” er frit opfundet,
beskrevet i (banal) stil med de mange
guvernanteromaner, J.P. Jacobsen yn
dede at læse. Igen har vi det betænke
lige ved den historiske romangenre: at
den blander virkelige og opdigtede fi
gurer sammen, så læserne ikke véd,
hvad der er sandt og hvad forfatterens
påfund.

Hekseforfølger
Ganske utilstedeligt er det i gammel
sprogform at konstruere falske breve

42

Grov i munden
Ved en ny medgift (gårdene Trinderup

og Nørbækgård) lykkes det Maries fa
der at få hende bortgiftet igen, nu i
1673 med herremanden Palle Dyre.
“Med ham levede hun så i et “ er
klærer J.P. Jacobsen “aldeles begiven
hedsløst ægteskab”. Det er typisk for
J.P. Jacobsen, at han giver op overfor
at skildre hverdagens trivialitet; han
skal helst have hoffester og pragt for
at skrive; det virker lidt snobbet. Han
taler om, at “alt det blomsterfine”
ved hende, “det visnede væk”. Det
“blomsterfine” er noget J.P. Jacobsen
har tillagt hende. Vi véd, at hun var
grov i munden, kaldte tjenestepigen
for “du skarn” og skældte faderen ud
med så uhøviske ord, at han bad kon
gen tillade, at han gjorde hende arve
løs. Parret var nu flyttet ind på Tjelte
hos den nu gamle Erik Grubbe, der
virkelig døde i 1692, selv om J.P. skri
ver 1694. Da han i sit brev til kongen
også havde beklaget sig over Maries
dårlige opførsel overfor ægtemanden,
sattes en ny skilsmisseproces 1691 i
gang. Den er vi vældig godt informe
ret om, da alle aktstykkerne blev of
fentliggjort senere i et historisk tids
skrift {Dansk Museum 1782), som J.P.
Jacobsen og andre har kendt. J.P. Ja
cobsen kan derfor ikke denne gang di
rekte benægte hendes forhold til
Søren Ladefoged, men vælger at ned
dæmpe alt, der ikke var flatterende for
hende. Han udelader enhver antyd
ning af, at der bestod et kødeligt for
hold mellem dem. Tanken, om at hans
heltinde var involveret i et sådant, var
øjensynlig for anstødeligt. Men vid
nernes udsagn ved det i Viborg af
holdte forhør strømmede over med
beretninger herom, med konkrete de
taljer der kunne have gjort fremstillin
gen langt mere levende.

Legemlig omgængelse
Under forhøret vidnede således en af
tjenestepigerne “at hun ofte, når Søren
Ladefoged lå hos Fru Marie Grubbe i
Nørbeggård, om natten (såsom hun
Maren Mortens datter lå i samme stue)
havde hørt og förnummet adskilligt,
hvoraf hun sikkerlig kunne vide, at de
havde legemlig omgængelse sammen”.
Christen Skytte havde gennem en dør
sprække set “at Søren Kusk kyste Fru
en og havde hans hænder i hendes
barm og andetsteds”. En ariden pige
kunne fortælle, at Marie Gnubbe
“klædte sig af og gik i seng j Søren La
defogeds nærværelse... og såsnart lyset
var slukt og pigen havde lagt sig i sin
seng, som var i samme stue, hørte hun,
at ladefogeden lagde sig i Fruens seng,
uden at skamme sig for pigen, som var
der tilstede”.
Ja sandheden er konkret, som
<
Brecht
sagde, og det må også gælde3 en historisk roman, når der er mulighed derfor
som her. Men J.P. Jacobsen optræder så

chevaleresk overfor sin heltinde, at han
udelader alt, hvad der røber, at hun
havde et sexualt samliv med sin elsker.
Han bruger kun uskyldige ting af
procesakterne, såsom at hun havde for
æret Søren en hue. Eller han gør dem
uskyldige: såsom at Søren bare kom
mer for at spørge hende om noget, når
han opsøgte hende på Nørbækgård,
hvor hun sad i husarrest under sagen,
skønt det er klart, at han gik i seng med
hende.

En køn og let karl
Skønt hun i sit indlæg i sagen havde
været fræk nok til at erklære sig uskyl
dig i nogen utroskab, fik Palle Dyre
naturligvis sin skilsmisse. Så kunne
Marie Grubbe drage af med sin Søren,
om hvem hun til hans nevø havde sagt:
“han var sådan en køn og let karl, hun
gad så gerne lugtet tjære og hestegød
ning, og der var ingen hun ville heller
have end ham”. Selv en sådan ytring
undlader J.P. Jacobsen at benytte, og så

er der nogle kritikere endda der har
troet, at han var naturalist, han, der ik
ke engang kan tænke sig hende stående
i noget kødeligt forhold til en elsker.
Naturalismen har haft snævre grænser
hos ham. Han er romantiker i denne
roman som Scott.

Konklusion
Et kritisk blik på den mest læste “hi
storiske” roman viser, hvilken util
fredsstillende genre det oftest er, selv
om man vil indrømme digteren en vis
frihed. Resultatet bliver gerne et misk
mask, der hverken er digtning eller hi
storie, og læserne tror endda, de får hi
storisk viden af læsning.

Litt: Jens Meier: Om Marie Grubbe. Maribo
1982
Leif Nedergaard: Litteratur- & Idéhistorie
(Odense 1987) side 401-04
Leif Nedergaard:Kritiske Studier (1984) s. 7-38
J.P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe DSL (1989).
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mea oe store
Forfatteren Inge Eriksen har
skrevet meget andet end histori
ske romaner. Men hendes meget
roste roman Victoria og ver
densrevolutionen bruger den ny
este historie, 1950’ernes Syd
amerika, som baggrund. Sø
røverromanen Silkehavet er et
andet eksempel på Inge Eriksens
historiske roman, denne gang
placeret i slutningen af 1700-tallet.
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Den historiske roman har været elsket
i generationer - Alexandre Dumas’ De
tre musketerer blev en succes i 1845 og
udkom kun to år senere på dansk. Sidst
i 1980’erne er den historiske roman
stadig populær, men der er mere i det
nu. Der er altid mere i det i ens egen
tid!
Ser man på et ungt land som Austra
lien, er fascinationen af fortiden indly
sende, og australske filmkunstnere og
romanforfattere har siden midten af
1970’erne leveret enestående bidrag til
diskussionen om den australske identi
tet.
I den moderne romans hjemland,
England, er der skrevet historiske ro
maner i et par hundrede år, og også
herhjemme er vi rimeligt dækket ind.
Nu ser det imidlertid ud til, at vi er en
del af en international bølge: Der er ik
ke noget, der sælger så godt som histo
riske romaner i disse år.
Men en historisk roman er ikke en
entydig størrelse. Også den genre kan
gribes an på forskellig måde og et rids

af del-genrerne kan måske antyde lidt
om succes’ens art.

Frigørelse
Den australske fortid som straffekolo
ni er barsk, og Thomas Kenneallys ro
man The Chant ofJimmie Blacksmith
og Rodney Halls Paradis handler beg
ge om brutale mord, samtiden kunne
læse om i aviserne i 1898 og 1900. Ro
manerne er personlige beskrivelser af
hændelserne, de omfatter både existerende og fiktive skikkelser og er raffi
nerede æstetiske experimenter. Her er
tale om frigørelsesforsøg - frigørelse
fra litterære traditioner og bindingerne
til England og siden USA.
Efteråret 1990 udgav Hans Lyngby
Jepsen en tilsvarende begivenhedsbase
ret roman fra Nordjylland: Else med
en engels ansigt.

Den store personlighed
Over for denne begivenhedsbaserede

og æstetisk bevidste romantype kunne
man stille dens modsætning: Romanen
om den store personligheds påvirkning
af det historiske forløb. B.$. Ingemanns
beretninger - inspireret af Walter Scott
- om danske kongelige personer er et
velkendt eksempel. Romanerne er tid
stypiske med synsvinklen lagt hos en
alvidende fortæller, der åbenlyst tog
ansvaret for sin tekst.

Bifigurer
En tredie type roman har en (ofte) fik
tiv bifigur som hovedperson, der be
tragter eller underkastes den store per
sonligheds, begivenheds eller epokes
voldsomhed. Jeanette Wintersons ro
man Passionen handler om Napoleons
kok. Danske eksempler er Isåren Blixens Babettes gæstebud og J.P. Jacobsens
Maria Grubbe. Disse romaner er æste
tisk bevidst og elegante ved en sam
menligning med Dumas’ miisketerromaner, der bygger på samme princip
om at gøre historiens bifigurer til nøg
leskikkelser.
J

Temaromanen
En fjerde type er den historiske tema

roman:
Oswald Wynds The Ginger Tree
(kendt under den anonymiserende
danske titel Den fremmede fugl) be
skriver fiktive personer i Jap>an fra 1902
til 1942 og har kvindefrigørelse som te
ma.
1
Amerikaneren Cecilia Hollands ro
maner handler alle om magtén og dens
tusmørkezoner, som f.eks. The Belt of
Gold om Konstantinobel i 800-tallet.
Blandt Ebbe Kløvedals mange romaner
skal jeg kun nævne Fæ og frænde, hvor
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temaet er den romerske autoritet over
for den danske frimandstradition. Min
egen roman Silkehavet har som tema
en kvindes frigørelse i slutningen af
1700-tallet, hvor magtcentrene for
vandles gennem den engelske industri
elle og franske politiske revolution.
I de her nævnte romaner er fiktive
hovedpersoner blandet med historiske
skikkelser. De er bredt anlagt, epoke
bevidste og de fleste handler direkte
om magt i modsætning til den før
nævnte gruppe, hvor magten ganske
vist findes, men ikke problematiseres.
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Slægtsromanen
En i femte gruppe er den historiske
slægtsroman med Robert Graves’ Jeg
Claudius som det mest perfekte ek

sempel. Der findes et utal af denne ty
per romaner, og jeg skal kun nævne
Kelvin Lindemanns Huset med det
grønne træ og Gyldne kæder om 1700tallets København og de danske kolo
nier. Karakteristisk går temaerne på
kryds og tværs, det bærende element
er slægten og hvad der sker med dens
medlemmer.

Den biografiske roman
Som en udløber af den historiske
slægtroman, der bygger på |menneskers
skæbne, kommer så den for tiden mest
populære: Den historisk biografiske
roman.
Dens succes er et internationalt fæ
nomen og det er snart flere år siden, at
en kritiker i New York Times Book
Review klagende spurgte, hvad dog
meningen var med alle de biografiske
romaner?

Det naive forsvar
Som nævnt i indledningen har den hi
storiske roman altid været afholdt, og
måske blev den læst, som jeg læste i
min barndom: Alt hvad der lå langt
borte i tid og rum var spændende. Hvis
jeg blev skældt ud for at glemme mine
pligter, når jeg sad med næsen i en bog,
forsvarede jeg mig med, at jeg skam
også lærte historie!
Dette naive forsvar gælder antagelig
endnu, en velskrevet historisk roman
tilbyder underholdning, dannelse og
oplysning på én gang. Der er næppe
heller tvivl om, at læserens Bevidsthed
om, at der er udført grundig research,
er vigtig (for adskillige typer af spæn
dingsromaner er salgsargumentet ofte
netop den omfattende research, rig
dommen på facts i fiktionen!).
I det perspektiv er det forståeligt, at
Ebbe Kløvedals store historiske roma
ner er populære. Men det er Helle
Stangerups og Dorrit Willurnsens også,
og de er biografiske - ikke brede og
problematiserende som Kløvedals.

Overblik
Hvis man tager udgangspunkt i epo
ke-chauvinismen, er vores vigtige tid
præget af en ganske håndhændet og
farlig forandring. Fjendebillederne er
falmet, en global økologisk krise truer,
og frygten for fremtiden er udbredt.
Det overblik, man kunne bilde sig ind
at have for bare fem, ti år siden, er
smuldret.
Det overblik kan man føle at man
får, hvis man fordyber sig i ét menne
skes livshistorie mere eller mindre fra
fødsel til død. Jeg har en anelse om, at
ikke mindst bevidstheden om, at dette
menneske er død og ikke kan vederfa
res mere ondt, har en vis betydning.
Den psykologiske tryghed har flere
aspekter: Der findes en skikkelse af
identificere sig med. Identifikationen er
tilmed behagelig, for det er jo ikke en
hvilken som helst biografi, men beret
ningen om et interessant menneske, der
opnåede berømmelse, ofrede sig for en
sag, udførte et strålende arbejde osv.

Igen kan jeg drage en parallel til min
barndoms læsning af bøger, der om
handlede Store Personligheder som
Amundsen og madame Curie. I de tris
te efterkrigsår var det en del af opdra
gelsen at lære stræbsomhed, flid og so
bre ambitioner, og disse beundrings
værdige forbilleder var så anvendelige
som inspiration. Jeg husker dog, at selv
om jeg var betaget af madame Curie,
ville jeg hellere udforske Grønland
som Amundsen.
Nu læses disse biografiske romaner
ikke kun af min generation, men også
af yngre læsere. Og det er påfaldende,
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hvor mange kvinder der de senere år
har lagt livshistorie til en roman; det
ser ud til, at der stadig er brug for im
ponerende kvindeskæbner.

Identifikation
Under en diskussion for et par år siden
sagde en af kvinderne, at hun hellere
ville læse om Thomasine Gyllembourg
end om min fiktive Antonia, der fak
tisk blev født i fiktionen samme år som
Gyllembourg. Jeg spurgte hvorfor og
fik det svar, at det var lettere at identi
ficere sig med et menneske, der havde
levet engang.
Jeg er lidt skeptisk over for den for
klaring, det kan handle om æstetik, ik
ke følelser: Identifikationsmuligheden
forstærkes ved, at synsvinklen ligger
fast hos den centrale skikkelse. Forfat
teren skriver gennem ét menneskes
sind, og eventuelle fejltolkninger eller
misforståelser af historien bliver såle
des den centrale skikkelses ansvar.
Formatet spiller også ind: Hvor
Kløvedal f.ex. skriver på et bredt
lærred og derfor kræver noget af læse
ren, kan den biografiske roman i prin
cippet betragte verden fra et daglig
stuevindue.

Dyneløfteri
Groft sagt kan den biografiske roman
kaldes dyneløfteri i Se & Hør stil: En
moderne forfatter vil hellere dø end ri
sikere anklager for heltedyrkelse, her
skal ikke fremstilles forbilleder, som
min barndoms beretninger om Store
Personligheder. 1980’ernes biografiske
romaner beskriver de store personlig
heders svage sider, deres svigt og tvivl
og levner derfor læserens plads for en
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lille skadefryd her og der. Janteloven er
endnu ikke opløst.
Et rimeligt, men stadig negativt for
hold er, at det er lettere at identificere
sig med et menneske end at koble sig
ind på et problem. Kravene til læserens
med-arbejde måtte ikke være for store i
1980’erne, læsningen skulle være gedi
gen, men gnidningsfri.
Der er ikke kongedatter, forsker eller
kunstner, der i sin grav kan vide sig sik
ker - danske eller udenlandske. For på
den ene side er en økonomisk succes jo
ikke at foragte, på den anden side er der
også kærligheden. Den må ikke under
vurderes, adskillige historiske biografi
ske romaner er skrevet af kærlighed til
og fascination af et stort menneske.

Tryghed
Min konklusion er som allerede anty
det, at den historiske - og i særlig grad
den biografiske - romans succes er et
internationalt fænomen. Baggrunden
for succes’en er antagelig også interna
tional: I en turbulent verden, hvor nati
onalstaten mister betydning gennem
corporationernes og telekommunikati
onens internationalisering, på en klode
der aldrig sover, kan læseren få en illu
sion af overblik og tryghed ved at læse
denne særlige genre.
I Danmark har en helt gammeldags
fædrelandskærlighed været påfaldende
op gennem 1970’erne og langt ind i
1980’erne, vi har været bange for at mi
ste vores nationale særegenhed og
vendte os derfor - som det er set før mod vores fortid. For den var jo dansk.
Kærligheden består, men frygten for
at blive halvtyskere er vigende, vi for
blev danske. Når vi så alligevel ser, at
vældig mange historiske romaner in

den for alle del-genrer samler sig om
danskere og Danmark kan det være
begrundet i to ting: For det første skal
man være sprogkyndig for at skrive
vederheftigt om udenlandske forhold.
For det andet er det ikke uden ekstra
omkostninger at udføre research i ud
landet. Mit synspunkt er altså, at for
fatteren måske især vil skrive histori
ske romaner - ikke især danske.

Grundtvig syndromet
Jeg har bragt udenlandske eksempler
med fuldt overlæg. For én ting er ro
manernes succes på markedet, noget
andet er den folkelige holdning. Det ta
ges næsten som en selvfølge, at der bli
ver skrevet romaner i Danmark, at ro
manerne så at sige skriver sig selv. Som
antydet er det ikke tilfældet, ikke
mindst historiske romaner kræver
hårdt og langvarigt arbejde. Som vist
arbejder danske forfattere med de sam
me genrer eller del-genrer som vores
udenlandske kollegaer, og romanerne
kræver den samme indsats, hvad enten
de skrives i Australien, England eller
Danmark. Vi skriver heller ikke længe
re kun om os selv, Dorrit Willumsens
Klædt i purpur (om den byzantinske
kejserinde Theodora) er et glimrende
eksempel fra efteråret 1990.
Så i modsætning til hvad danskerne
mener og ikke mener om sig selv, har vi
en både kvalificeret og meget varieret
historisk romanlitteratur, der udmær
ket står sig i konkurrencen med udlan
dets.
På det punkt kunne jeg godt ønske
for 1990’ernes danske romanforfattere,
at vi slap af med det Grundvig-syndrom der fortæller, at vi er for små til
at lege med de store.

I

Forfatteren Bent William Ras
mussen skrev i 1990 ro:manen
Til te hos dr. Munch, som er en
bog om 1930’rnes og 1940’ernes
Danmark. Han har dog ellers ik
ke tidligere i sit forfatterskab
skrevet historiske romaner, og
det fik Siden Saxo til at spørge,
hvorfor han nu pludsel:ig var begyndt på det.

Der udgives historiske romaner som
aldrig før. Er det tilfældigt, eller er der
en årsag? Det vil være umuligt at give
et svar, der har hele sandheden i sig.
Først vil jeg liste mig ind på problemet
ad en bagdør, der kun kendes af ro
manforfatteren. Hans situation er altid
den, når et manuskript er afleveret til
forlaget og er antaget (hvis det går så
godt), at glæden over at et arbejde igen
er lykkedes bliver kortvarig. Følelsen
af tomhed melder sig hurtigt og kan af
læses af det blanke ark, der sidder og
venter i skrivemaskinen. Tilstanden
nærmer sig efterhånden panik. Hvad
nu? Hvad skal han nu skrive om?

Ledige emner
Her, i 1991, er alle de hidtil kendte em
ner blevet “ledige” dvs. udtømte, og
der er ikke længere nogen bølge at ride
på. Der er skrevet alt, hvad der kan
skrives - inden for fiktionen - om
kønsroller, arbejderklassens under
trykkelse osv. Alt er opbrugt. Sådan ser
det i hvert fald ud for forfatteren, der
bare er en lille dansker, som ikke er så
smart og avanceret at han har en agent,

der via en computer kan fremtrylle en
liste over “nye” emner.
Naturligvis er der stadig det, der
kunne ligne et godt tilbud. Det kunne
for eksempel være fristende at prøve at
skrive en roman om et af nutidssam
fundets mest interessante fænomener:
De store interesseorganisationer og de
res magt og eventuelle indflydelse på
politikerne. Men at skrive en roman
om LO eller DA forudsætter en speci
alviden, som en forfatter ikke har og
ikke har skygge af chance for at få.
Den gode gamle tid, hvor man kunne
tage et sommerferiejob på en eller an
den fabrik og ud fra tre ugers oplevel
ser skrive om akkordarbejderens dårli
ge vilkår, er forbi. Så let kommer man
ikke mere til en research. Specialviden
er blevet nødvendig for den, der vil
skrive en roman om de økonomiske og
sociale mekanismer i samfundet. I ty
verne og trediverne var samfundsma
skineriet mere overskueligt, mindre
kompliceret. Den såkaldte socialrea
lisme i litteraturen forudsatte ingen
specialuddannelse. Hvad der manglede
af faglig viden, kunne kompenseres via
fantasien. I dag ville en “Pelle Erobre-
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ren” kun kunne “produceres” af en
SID-medarbejder.

Det blanke ark
MEN - 1991-forfatteren ved, at mange
af hans skrivende kolleger i stimer har
bevæget sig baglæns i tiden og er dyk
ket ned i historien, et svævende tidsbe
greb, der kan spænde fra de første ru
ner til avisen fra i går. Så langt tilbage i
\ tid som muligt - hvis det er muligt, er
\
\
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det råd en romanforfater kan få fra sin
konsulent. Forfatteren stirrer på det
blanke ark i skrivemaskinen og må
slippe sin drøm om at skrive en sam
tidsroman, der også ville kunne tage et
stort spring ind i fremtiden og måske
blive “historisk”. Hvad lykkedes ikke
for Henrik Pontoppidan, hvis “LykkePer” giver et mere klart signalement af
Danmark i 1800-tallets sidste del end
nogen faghistoriker har kunnet gøre
det?

Motivation
Men romanforfatteren af 1991 på jagt
efter historisk stof må glemme de døde
idoler og nøjes med at være sig selv, og
efter at have tænkt længe over sagen - i
uger, i måneder, men ikke i år, så lang
tid har forfatteren ikke, for der skal
komme en bog hvert andet år mindst
for at klare økonomien - ved han så
meget, at det ikke blot er et Spørgsmål
om at tage bind for øjnene, lade tilfæl
det råde og stikke en hånd ned i den
lange danske kongerække. Der må - for
at bruge et forslidt psykologudtryk være en motivation. Hvilket^ emne fra
fortiden, der end vælges, må det have
relevans for den tid, vi lever i. Det er
det, der lykkes så overbevisende godt
for Ebbe Kløvedal Reich i hans roman
“En engels vinger”. Han ophæver al
tidsfornemmelse og giver den læsende
illusionen af at være til stede: både un
der dronning Margrete d. 1. og Margrete d. 2. Og 1300-tallets mennesker er
som mennesker i dag. Tænker og taler
som vi. De ydre forhold er riok for
skellige, men de indre kræfter, der be
stemmer menneskers adfærd, er ufor
andret. Og, meddeler forfatteren med
en høj stemme ud over landet, hvad der

lykkedes dengang, burde også lykkes
nu. Norden burde være en enhed og
ikke lade sig styre af kræfter i syd.

Nutidspolitik
Således kan en historisk roman blive
nutidspolitisk. Og naturligvis blive
omstridt, for der er jo ingen mangel på
europæisk begejstring hos de ledende,
mens det tavse flertal vokser i tavshed.
Kløften mellem de, der leder, og de, der
ledes, er større end nogen sinde. Med
den nedtælling som selvstændig nation,
der er begyndt for Danmarks vedkom
mende, bliver den roman, der nøjes
med at være historisk og holder
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sig i god afstand fra 1990’erne, lidt bleg
og interesseløs. Så er der mere at hente
hos de forfattere, der lader Danmark
“begynde” med vore bedsteforældre og
forældre, sådan som Marianne Horsdal
gør det i en lige udkommet bog Dan
mark, mit fædreland, hvor hun har la
det 25 danskere af alle slags berette om
deres liv. Og som det hedder i forlagets
bagsidetekst: “Den er skrevet for at vo
res indvandrere - og vi selv - bedre kan
forstå vores kultur og de forandringer i
hverdagen, der er sket i det 20. århun
drede.” De, der kommer til orde, i Ma
rianne Horsdals bog, er anonyme.
Hvad der giver deres ord større vægt.
Og jeg synes, det er mere vedkommen
de at læse om en hjemmesygeplejerske
fra Vestjylland end om Ellen Marsvin
og Kirstine Munk.

Munk og Marsvin
Nu ved jeg godt, at damerne Munk og
Marsvin vil gøre deres entre igen og
igen i roman efter roman. Det vil sim
pelt hen være et krav fra læserne, der
ikke finder deres samtid særlig interes
sant. Kirstine Munk og Ellen Marsvin
er for tidens romanforbrugere som
herskaberne i de gamle tider var det for
tjenestefolkene. Hvad der skete oppe i
salonerne, var samtalestof nede i kæl
derens bryggers og vaskerum. For
trods alle forandringer i klassestruktu
ren er der i romanforbruget stadig her
skaber og tjenestefolk. Længere er vi
ikke kommet.
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Året 1863
Og mens forfatteren foran arket i skri
vemaskinen i tanken prøver at gøre den
historiske roman overflødig, har han
samtidig en ledig finger løbende op
gennem kongerækken, og den standser
i året 1863, skæbneåret, da en nyudråbt
konge var imod en krig, han anede at
Danmark ville tabe, og som han derfor
var stærkt imod, men altså uden evne
eller mulighed for at kunne forhindre.
Den stakkels mand. Sikke en roman,
der kunne blive ud af ham. Ikke fordi
han i sig selv var mere interessant end
hans kammertjener. (Hvad jeg selvføl
gelig ikke ved noget bestemt om). Men
han var som ingen monark før og efter
ham i en situation, hvor landets stilling
som militærmagt var til endelig af
gørelse. Resultatet kender alle. Dan
mark tabte krigen, og danskerne viste
ulyst til at være soldater, en ulyst, der det skal siges til vores ros - næsten er
blevet en tradition.

Hardy Hansen eller prinsesse
Sofie Magdalene
Kort afsluttende samtale med konsu
lenten. Ikke nogen god ide med en
krig, der blev tabt. Nu hvor landet igen
er ved at føre sig frem på den internati
onale krigsskueplads. Nej, find en
dronning. Forfatteren gør lidt vrøvl.
Han vil hellere blive i sin egen tid og
skrive enten om Hardy Hansen eller
Anker Jørgensen, men dem vil ingen
læse om, mener konsulenten. Hvad
med for eksempel prinsesse Sofie Mag
dalene af Kulmbach-Bayreuth, et lille
fattigt fyrstehus? Hun bliver dronning
af Danmark i 1721. Hende kan der bli
ve et godt salg i. Da forfatteren aldrig

før har oplevet et “godt salg”, indvilli
ger han, tager imod et forskud og går i
gang med Sofie Magdalene. Konsulen
ten er tilfreds. Så kan vi tage Hardy om
ti år, siger han. Eller bare fem. Bare om
fem år er Hardy Hansen blevet histo
rie. Så hurtigt går det i vor tid.

Cand.mag Dorte Fischer-Møller
giver i det følgende en oversigt
over den danske historiske ro
man gennem små 200 år.

Den historiske roman lever stadigvæk til tider godt, til tider mindre godt.
Siden B.S. Ingemann i 1820’rne som
den første i Danmark begyndte at skri
ve historiske romaner, har den histori
ske roman bevist sin levedygtighed på
trods af periodisk hensygnen og megen
kritik. Svaghedsperioderne er blevet
overvundet, og kritikken har ikke haft
held til at slå den ihjel. Gennem sin
snart 200-årige levetid har den histori
ske roman haft et bredt og trofast pub
likum.
Den historiske roman har siden
fremkomsten været en del af den dan
ske litteratur i mere eller mindre frem
trædende grad. Typisk skrives der flere
historiske romaner i de perioder, hvor
der er tale om kriser, om ændringer el
ler brud i forhold til det forudgående
som i tiden for Ingemanns historiske
romaner, i tiden omkring de slesvigske
krige, i perioden omkring århundred
skiftet, i og lige efter besættelsen, samt
fra 1870’erne og frem.

Ingemann og
nationalhistorien
Da Ingemann i midten af 1820’rne be
gyndte sit historiske forfatterskab, lå
der bagude en tid, som havde givet ro
mantikkens nationalfølelse yderligere
vind i sejlene og opfordrede til sam
menhold, folkeligt fællesskab, og nati
onal besindelse. I 1802 havde man op
levet at miste flåden, i 1807 bombarde
mentet af København, ogi 1814 miste
de Danmark Norge. Den økonomiske
krise kulminerede i 1813, og staten gik
bankerot. De borgerlige frihedstanker
havde lidt nederlag i kampen for ind
flydelse og afskaffelse af enevælden.
På baggrund af disse begivenheder
og den voksende nationalhistoriske in
teresse opstod der to ideer, som skulle
få betydning for udformningen af den
danske historiske roman. For det
første var det ideen om, at der fra de
tidligste tider havde eksisteret en særlig
forståelse mellem kongen og folket,
vendt mod adelen og styrmændene.
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For det andet var det fortolkningen af
enevældens indførelse som en tidlig
pendant til de senere europæiske om
væltninger i den forstand, at borgerne i
1660/61 fravristede adelen magten og
overdrog den til kongen. Denne for
tolkning kunne anvendes af både kon
servative og liberale; de første fandt
heri et forsvar for at bevare enevælden,
de sidste fandt et forsvar for det kon
stitutionelle monarki og demokratiet,
som den naturlige konsekvens på læn
gere sigt af borgernes overdragelse af
magten til kongen.
Opfattelsen af forholdet mellem
kongen og folket havde vundet bred
tilslutning i midten af 1820’rne. Samti
dig var landet så småt ved at komme på
fode efter kriseårene, og diskussionen
om landets fremtid begyndte. Ude i
Europa blussede den folkelige uro op,
uroen mærkedes også her i landet, og i
et forsøg på at dæmme op for eventuel
voksende uro valgte Frederik VI at
danne De Rådgivende Stænderforsam
linger. Men at enevoldskongen ikke
mente det alvorligt med at lade borger
ne få indflydelse viste sig i 1837, da
trykkefriheden blev indskrænket på
trods af markant modstand.
I dette klima skrev Ingemann sit hi
storiske værk. De historiske romaner
Valdemar Sejr, Erik Menveds Barn
dom, Kong Erik og de Fredløse og
Prinds Otto af Danmark og hans Sam
tid indledes og afsluttes med versfortællingerne Waldemar den Store og
hans Mænd og Dronning Margrete.
Værket udkom i årene 1824-36 og
spænder over tidsrummet fra midten af
1100-tallet til slutningen af 1300-tallet,
et par urolige århundreder, som var
præget af borgerkrige, kongemord og
økonomiske kriser. I værket fortælles
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om det Danmark, der blev samlet til et
kristent rige under Valdemar den Store,
men senere splittet og forødt af konger,
som misforstod og misbrugte konge
magten, indtil nation og folk atter er
samlet i Margrethe Fs regeringstid,
hvor Norden forenes i et kristent mo
narki.

Enevældens mand
I modsætning til Walter Scott, som
brugte fiktive hovedpersoner, er Inge
manns hovedpersoner historiske. Som
det tydeligt fremgår af titlerne, er ho
vedpersonerne kongerne, samt en en
kelt dronning, men de er ikke heltene.
Det er derimod de mænd, der er tæt på
monarken - embedsmændene. Som re
præsentanter for folk og nation kæm
per disse mænd for at bevare konge
magten som institution og for den en
kelte, lovligt valgte konge som repræs
entant for institutionen - også når kon
gen med sin skalten og valten er ved at
sætte alt over styr, fordi han tror, at
kongemagten er hans personlige ejen
dom. Som person kan kongen anfæg
tes, men som indehaver af kongemag
ten står han kun til ansvar over for
Gud. Det største problem er da også, at
selve institutionen angribes, når en
konge afsættes med vold. Dette skyl
des, at der fra ældgammel tid eksisterer
en alliance mellem konge og folk, hvor
det er folkets ret at vælge kongen, som
derefter ikke kan afsættes, men som
modydelse har pligt til at forsvare og
værne folket og nationen og oprethol
de nationen som kristen nation. Og når
den ene eller den anden part ikke over
holder alliancen, da er det til fædrelan
dets ulykke.
I sit historiske værk gav Ingemann

sin samtid mulighed for at forstå og er
kende sin ideale bestemmelse om nati
on og folk. Romanerne er en påmindel
se om fortiden med henblik på samtid
og fremtid, et indlæg i den samtidige
debat om borgerlige rettigheder, som
en advarsel mod forestillinger om om
væltninger, evt. voldelige som man ude
i Europa havde set eksempler på. Inge
mann var enevældens mand, og Dan
marks bestemmelse var et kristent mo
narki, som betyder fred og lykke.
Romanerne var meget populære og
vedblev at udkomme - i dag opfattes de
som børne- og ungdomsbøger.

Samtidsroman
Med Ingemanns historiske romaner
havde Walter Scotts idé fået sit gen
nembrud i Danmark, men det var Inge
manns form med historiske hovedper
soner og nationale begivenheder, der
skulle danne skole i årtierne fremover.
Frem til det moderne gennembrud o.
1880 var den historiske roman den
fremherskende form for roman. Natio
nalhistorien var det dominerende em
ne, men der blev også skrevet få andre
former for historiske romaner, enkelte
tillige med fiktive hovedpersoner.
1 1834 forsøgte Carsten Hauch sig
som den første efter Ingemann med
“Vilhelm Zabern”. Gennem den fiktive
selvbiografis øjne opleves begivenheder
ne omkring Christian II’s og Dyvekes
kærlighedshistorie. Men historien er ik
ke romanens egentlige emne; det er
fremstillingen af en romantisk figur, Vil
helm Zabern, der historisk, filosofisk og
psykologisk hører hjemme i forfatterens
samtid. Dybest set er romanen da også
en samtidsroman iklædt historiske ge
vandter i en historisk kulisse.

Hauchs roman er den første af den
type, hvor forfatterens hensigt ikke er
en fortolkning af historien, men en
fremstilling af samtidige forhold i hi
storiske forklædning. Denne type er
formelt historiske, men i praksis ahi
storiske. Hvorfor en forfatter så vælger
netop denne form for roman, kan der
være flere grunde til - for Hauchs ved
kommende kan man forsigtigt gætte på
den historiske romans faktiske popula
ritet.

Etlar og Ewald og kampen
mod svenskerne
Perioden var en tid med både indre og
ydre uroligheder og stridigheder. Ind
adtil var det uroen frem til indførelsen
af demokratiet i 1849, de senere revide
ringer af grundloven og den efterføl
gende uforsonlige holdning mellem De
Nationalliberale og Bondevennerne.
Udadtil var det de slesvigske krige, der
med årstallene 1848 og 1864 skulle sæt
te afgørende spor i den nationale be
vidsthed.
Tiden bød på en række forfattere af
historiske romaner, der fortsatte den
ingemannske tradition, dog med ten
dens til at lade mindre kendte, men sta
dig historiske personer være hovedper
soner. Tidens mest yndede emne var
svenskekrigene i midten af 1600-tallet,
som kunne fremvise et nationalt sam
menhold på tværs af sociale og interes
semæssige forskelle. På denne måde
kunne der drages en parallel til den
samtidige nationale stemning, også som
en modvægt til den indre politiske uro.
Desuden kunne man hente styrke og
national identitet i historien.
I dag er hovedparten af disse forfat
tere og deres værker glemt. Kun to har
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fået et liv ud over deres samtid, Carit
Etlar og H.E Ewald. I Etlars Gjøngeh øv dingen (1853) og Dronningens
Vagtmester (1855) og Ewalds Sven
skerne paa Kronborg (1867) er emnet
da også svenskekrigene. Fælles for ro
manerne er de mindre kendte, men hi
storiske hovedpersoner, henholdsvis
gøngehøvdingen Svend Poulsen og ri
defogeden Hans Rostgaard. Fælles er
også skildringen af sammenholdet mel
lem kongen og folket, som i fællesskab
varetager forsvaret af fædrelandet,
mens adelen beskrives som fej og for
ræderisk. Men hvor Ewald i rendyrket
form viderefører opfattelsen fra tidlige
re i århundredet af forholdet mellem
konge og folk, viser Etlar, at alliancen
ikke holder, når den ydre trussel er
borte. Etlars synsvinkel var åbenbart
ikke særlig populær i samtiden; sit
egentlige gennembrud fik han først i
1890’erne. I dag lever Etlars romaner
som Ingemanns videre som børne- og
ungdomsbøger.

J. P. Jacobsen / Marie Grubbe
Også en forfatter som J.P. Jacobsen
forsøgte sig i slutningen af denne peri
ode med en historisk roman, Fru Marie
Grubbe (1876). Hensigten med roma
nen er at realisere kravet om at sætte
samtidige problemer under debat, i
dette tilfælde det kvindelige driftsliv.
Debatten føres i historiske rammer, an
ført af en historisk aktør og i en litte
rær form, den historiske roman, der lå
umiddelbart for hånden og havde en
lang, respektabel tradition bag sig. At
fremstille en kvindetype som Marie
Grubbe som samtidig havde næppe
været mulig.
Mod udgangen af denne periode
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havde nationalhistorien udspillet sin
dominerende rolle i den historiske ro
man; i den følgende tid skulle andre
emner i historien optage sindene og
den historiske roman antage andre for
mer.

Den historiske roman og
klassehistorien
Efter det moderne gennembrud o. 1880
blev der fortsat skrevet traditionelle hi
storiske romaner. H.F. Ewald fortsatte
sit historiske forfatterskab ind i dette
århundrede, og det var i disse år, at Ca
rit Etlar fik sit gennembrud.
Det moderne gennembrud betød
imidlertid, at nye og samtidige emner
blev taget op i romanen. Dog havde en
del af disse moderne samtidsromaner
deres forankring i den nære forhistorie.
Arsagerne til den samtidige følelse af
nederlag, forfald og undergang skulle i
Herman Bangs Stuk (1887) og Tine
(1889) og i Henrik Pontoppidans Det
forjættede Land (1891-95) og De dødes
Rige (1912-16) søges i tragedien i 1864,
som havde sin baggrund i nationalro
mantikken. Hos både Bang og Pontoppidan viser det historiske sig i interes
sen for de psykologiske spor, som for
tiden har afsat i samtidens bevidsthed.
Forståelsen af samtiden skal nu søges i
fortiden, i historien. Mennesket er ui
genkaldeligt blevet et historisk væsen,
uløseligt forbundet med fortiden.
For den nye generation af forfattere,
der forsøgte sig med historiske roma
ner, spillede den nationale historie og
bevidsthed ikke længere nogen over
ordnet rolle, men trådte tilbage til for
del for bevidstheden om at tilhøre en
bestemt gruppe i samfundet, en klasse.
Dette var i pagt med tiden som en følge

af de forandringer, der var sket i sam
fundet.- Afskaffelsen af enevælden og
indførelsen af demokratiet, samt de ef
terfølgende års politiske kampe med
virkede til at skabe en selvbevidsthed
og klassebevidsthed hos de befolk
ningsgrupper, der ikke havde tilhørt de
privilegerede. Nu godt halvtreds år ef
ter, at de fik deres politiske rettigheder,
trådte de frem i litteraturen som forfat
tere med behov for en historie som
klasse, ikke som nation, og skrev om
deres egen klasse og dens historie. Nu
er det ikke længere historiske hoved
personer og nationale begivenheder,
der skildres, men fiktive hovedperso
ner gennem hvem klassens historie for
tælles.
I Edwardsgave (1900-12) skildrer
Gyrithe Lemche borgerskabets historie
fra midten af 1700-tallet frem til slut
ningen af 1900-tallet. Borgerskabets hi
storie fortolkes som en forfaldshistorie,
hvor borgerskabet svigter sine egne
høje frihedsidealer og ikke er sig sit an
svar bevidst, men overlader det til an
dre at føre kampen og bane vejen for
folkets frihed. Det blev ikke borger
skabet, der banede vejen for parlamen
tariske og egentligt demokrati, men
bønderne.
Ved systemskiftet i 1901 havde Ven
stre og dermed også bønderne ført
kampen om parlamentarismen til sejr
og vundet regeringsmagten. På dette
tidspunkt udkommer en af de første
historiske romaner, som fortæller om
et kapitel i bøndernes historie.

Kongens fald
Johannes V. Jensens Kongens Fald
(1900-01) har sit udspring i den samti
dige nederlags- og undergangsstem-

ning. Jensen rækker i sin søgen efter år
sager endnu længere tilbage i tiden - til
den første halvdel af 1500-tallet. I ro
manen kædes bøndernes historie sam
men med Christian II’s fald, som også
er Danmarks fald som nation og folk.
Som en følge af støtten til kongen
knuses bønderne, mister deres frihed
og udelades i den overleverede historie.
Romanen er et opgør med den samtidi
ge fremherskende tankegang, at natio
nens fald var sket i 1864. 1864 er tvært
imod et led i en forfaldsprodes, som
har sit udspring i Christian II’s mislyk
kede forsøg på at genskabe den nordi
ske union. Som historisk ropian danner
“Kongens Fald” bro mellem den histo
riske roman som nationalhistorie og
klassehistorie med elementer af begge
former.

om at tilhøre bondestanden centralt i
skildringen af bøndernes historie. Bøn
derne kan som klasse se tilbage på en
lang historie fra at være ufrie under
stavnsbåndet til at kunne deltage som
ministre i landets regering - og struk
turforandringen i landbruget i slutnin
gen af århundredet var nødvendig for
bøndernes overlevelse. Men prisen for
forandringerne bliver tabet af klassens
værdinormer og værdighed. Landbru
get bliver ren og skær forretning og
blot et middel til øget økonomisk og
materiel velstand. Udviklingen har på
den ene side medført en forbedring af
klassens materielle kår, men har på den
anden side medført en menneskelig
forringelse.

Marie Bregendahl

Samme periode beskrives i Martin An
dersens Nexøs Pelle Erobreren (190610), men her set ud fra arbejderklassens
synsvinkel. I denne periode bliver ar
bejderklassen synlig og får begyndende
politisk indflydelse gennem dannelsen
af Socialdemokratiet og de første fag
foreninger. Også i Nexøs roman er
klassebevidstheden af afgørende betyd
ning. Som klasse kan arbejderne se til
bage på et fælles udgangspunkt og en
fælles historie, som ikke er synonym
med nationens historie, og derfor gør
det muligt at løsrive sig fra forestillin
gen om nationen som autoritet. Her
med er et opgør med den bestående
samfundsorden også mulig. Men som
hos Bregendahl viser det sig, at øget
indflydelse og magt korrumperer i den
forstand, at klassens oprindelige vær
dinormer risikerer at gå tabt. Klassens
værdinormer overlever hos den del af
arbejderne, proletariatet, som endnu

Godt og vel tredive år efter gør Marie
Bregendahl status over bondestandens
udvikling i Holger Hauge og, hans
Hustru (1934-35). Bortset fra et såkaldt
efterskrift, der foregår et stykke oppe i
1920’rne, handler romanen om perio
den 1877-1901, årene for det 'første
provisorium under Estrup og frem til
systemskiftet. Dette er de knap tredive
år, hvor Venstre efter at have vundet
flertal i Folketinget kæmper for ind
førelse af parlamentarismen, indtil dan
nelsen af den første Venstreregering og
den første bonde bliver minister. Det er
en brydningsperiode med store og
voldsomme kampe mellem gammelt og
nyt; en periode hvor landbruget og
bønderne gennemgår store forandrin
ger, og hvor bønderne generelt vækkes
politisk.
For Bregendahl står bevidstheden

Pelle Erobreren

ikke er integreret i systemet. Hos den
integrerede del af klassen er de for
svundet.
Der blev også skrevet andre former
for historiske romaner i perioden. Carl
Ewald fulgte i sin far H.F. Ewalds
fodspor, og Jakob Hansen skrev en ren
allegori over 1890’erne med Neropolis
(1899), der handler om Roms forfalds
periode, men som allegorien ofte er
det, er rettet kritisk mod sin samtid.
Også Thit Jensen begyndte sin lange
række af historiske romaner i denne
periode. Forfatterskabet strækker sig
over en så lang periode som fra 190754. Vægten i romanerne er lagt på
kvindeskildringene og på skildringen af
forholdet mellem mand og kvinde; te
maer som forfatteren førte med sig fra
sin samtid ned i historien, hvor de
måske kunne diskuteres mere frit, på
en anden måde og i en vis forstand med
fornyet aktualitet.

Den historiske roman som
klasse- og samfundsbeskrivelse
eller allegori
Den historiske roman som klassehisto
rie fortsætter i årtierne fremover, helt
frem til vore dage, med tendens til også
at udvikle sig til mere omfattende sam
fundsbeskrivelser, men stadig med
klassen i fokus.
Foruden Marie Bregendahl skrev en
række forfattere, der som hun havde
deres rødder i bondestanden, romaner
om bøndernes historie og hjemstav
nens betydning - i nogle tilfælde med
et vist nostalgisk og sentimentalt præg.
F.eks. kan nævnes Thomas Olesen
Løkkens trilogi om bonden Poul Dam
(1925-27) og Helene Stranges slægtsro
maner, f.eks. Sværkeslægten (1929-41).
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Slægtsromanen var som form oplagt til
at fremstille historiske forløb - og po
pulær.
Nexø fortsatte arbejderklassens hi
storie i Morten hin Røde (1945), Den
fortabte Generation (1948) ogJeanette
(1957). Fra o. 1930, hvor arbejderne
længe havde været en integreret del af
samfundet, tog andre forfattere opga
ven op og skrev yderligere et kapitel af
klassens historie. I Hans Kirks Dagle
jerne (1936) og De ny Tider (1939) skil
dres perioden fra århundredeskiftet og
frem til 1920’rne. Her beskrives udvik
lingen i de ændrede klassestrukturer og
samfundsforhold. Romanerne fortæller
om, hvordan den gamle bondestands
laveste lag, husmændene og landarbej
derne, bliver en del af arbejderklassen.
Romanerne peger frem mod en fremtid
i industrialismens og kommunismens
navn.
En del af borgerskabets historie skri
ves af Marcus Lausen i succesromanen
Og nu venter vipaa Skib (1931), der
som så mange andre historiske beskri
velser er en slægtsroman.
Også andre samfundsklasser træder
ind på scenen. I Leck Fischers Dette
latterlige lille Land (1941-50) berettes i
endnu en slægtsroman om en småbor
gerlig families historie fra århundrede
skiftet og frem til besættelsestidens af
slutning.
Den historiske roman som allegori
eller med allegoriske træk havde så at
sige været en del af traditionen siden
Ingemann. I Sandalmagernes Gade
(1931) skildrer Nis Petersen forfaldets
Rom i årene 170-80, men romanens
egentlige emne er den samtidige krise civilisationens krise.
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Krigen
Ikke overraskende blev den allegori
ske og nationale form for historisk ro
man udbredt i besættelsestiden. Den
allegoriske form gjorde det muligt at
behandle emner og kritisere aktuelle
forhold, som ellers ikke ville kunne la
de sig gøre. I Kelvin Lindemanns Den
kan vel Frihed bære (1943) skildres
bornholmernes modstand mod sven
skerne i midten af 1600-tallet. Roma
nen indeholder et utal af let gennem
skuelige paralleller til den tyske be
sættelse og den begyndende mod
standsbevægelse. Romanen blev da
også forbudt og siden distribueret ille
galt. I Mogens Klitgaards De røde
Fjer (1940), der har navn efter Frede
rik VI’s militære adjudanter, skildres
København under Napoleonskrigene.
Dette var en tid, hvorfra der let kunne
drages paralleller til den aktuelle situa
tion med det tidlig 1800-tals omfat
tende censur, udspionering af sam
fundsfarlige elementer og jødeforføl
gelser. Klitgaards anden historiske ro
man Ballade på Nytorv(1940)., der fo
regår i 1700-tallets København, har ik
ke det samme aktuelle præg, men skal
snarere ses som et udtryk for den op
blomstrende historiske interesse og
nationalfølelse under besættelsen.
Besættelsestiden affødte også et be
hov for at undersøge demokratiet og
dets historie som et led i dannelsen af
et historisk perspektiv på den aktuelle
situation. Dette blev gjort af Martin
Jensen i Frihed for Loke 1848 (1943)
og Hvad udad tabtes 1864 (1944).
Og som det tidligere var sket i kri
setider, kunne der i historien hentes
styrke og identitet i den aktuelle situa
tion.

I årene lige efter besættelsen udkom
historiske romaner, der tydeligvis er
præget af erfaringer fra besættelsesti
den og skrevet i opgør mod denne.
Martin A. Hansen behandler spørgs
målet om heltedød og krigens mangel
på entydighed i Lykkelige Kristoffer
(1945), der foregår i årene omkring re
formationen. I 1945 udkom også Ka
ren Enevolds Nertshus, der foregår i
årene omkring det berømte Kimbrertog. Romanen er en anti-krigsroman,
hvor erobringstrang og krigsgalskab
knyttes til det mandlige, mens fred og
frugtbarhed knyttes til det kvindelige.
Nogle år senere udkom Hans Kirks
Vredens søn (1950), som tydeligvis er
en allegori over besættelsestiden med
klar henvisning til de, der samarbejde
de med tyskerne eller ikke gjorde
modstand og de, der gjorde modstand.
Men romanen er også en bevidst ana
lyse og fortolkning af de politiske og
sociale kræfter, der lå bag den bibelhi
storiske fortælling om påskefesten og
Jesus indtog i Jerusalem.

Den historiske roman og
tilbagegangen i 50’erne og
60’erne
I 1950’erne og 60’erne fører den histo
riske roman en temmelig tilbagetruk
ket tilværelse. Det er i disse år mere
samtiden og fremtiden, der trænger sig
på uden behov for at orientere sig hi
storisk. Der skrives dog også historiske
romaner i disse år, om end ikke mange.
Der findes enkelte klasse- og sam
fundsbeskrivelser om Hans Kirks
Djævlens penge og Klitgaard og sønner
(1952) og Ditte Cederstrands trilogi
om monopolkapitalismen Den hellige
alliance (1953-55), men klimaet var ik-

;e til anti-kapitalistiske og politiske ronaner, og modtagelsen var ikke særlig
elvillig.
I en anden retning bevæger Thorkild
dansen sig i Det lykkelige Arabien
1962) Qgjens Munk (1965), der i skilIringen af historiske enkeltpersoner
ægger vægten på mennesket og det en
kelte individs eksistens - som også anIre af periodens historiske forfattere
jorde det.

Den historiske roman og frem
gangen i 70’erne og 80’erne
I årene omkring 1970 får den historiske
roman en renæssance. Årsagerne hertil
er flere. Til de væsentligste hører en
voksende politisk interesse og bevidst
hed som en følge af den begyndende
økonomiske krise og Danmarks indt
ræden i EF, de omfattende brud med
traditioner og den tabte tro på

velfærdssamfundets selvfølgelighed. En
epoke er ved at være forbi, fremtiden
synes usikker og der opstår et behov
for historisk orientering og perspektivisering.
I dette politisk set mildere og mere
modtagelige klima tager Ditte Ceder
strand igen fat på klasse-historien i den
lange romanrække Af de uspurgtes hi
storie (1974-82), som i form af en
slægts roman skildrer arbejderklassens
historie i det forløbne århundrede.
I en uhyre sammentrængt slægtsro
man, Bit Villiams hus (1978), skriver
Per Larsen både Danmarkshistorie og
almuehistorie gennem 150 år og fortæl
ler som Cederstrand en del af historien,
som stort set har været negligeret i den
officielle historieskrivning.
Poul Vads Rubruk fortæller om en
middelaldermunks rejser og er på en og
samme tid en historisk og aktuel frem
stilling af den europæiske kultur og
identitet, som rystes i mødet med an
dre kulturer, hvilket medfører tvivl om
selvfølgeligheden af egne sandheder.
Et opgør med en vesteuropæisk hi
storieskrivning foretager Ib Michael i
Hjortefod (1974), som demonstrerer
forskellen mellem den vesteuropæiske
og den indianske/mexikanske fortolk
ning af historien om Maximilian, der
indsættes som kejser i Mexico af Na
poleon II, men henrettes efter en revo
lution.

Ebbe Kløvedal Reich
Den mest omfattende fremstilling og
fortolkning af den nationale historie
foretages af Ebbe Kløvedal Reich. Rei
chs samlede historiske forfatterskab
spænder over et mægtigt tidsrum fra de
tidligste tider og frem til nutiden. Rei-
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ch indleder sit historiske forfatterskab
med Holger Danske (1970). I året for
folkeafstemningen om Danmarks ind
træden i EF kommer den biografisk
prægede Frederik (1972). Herefter føl
ger tre historiske romaner, Rejsen til
Messias (1974), Fæ og frænde (1977)
og Festen for Cæcilie (1979). Herudo
ver har Reich skrevet en samlet Dan
markshistorie i tre bind, De første
(1981), Ploven og de to sværd (1982)
og Den bærende magt (1983). Sidste
skud på stammen er den historiske ro
man En engels vinger (1990).
I sit historiske forfatterskab op
søger Reich begyndelser og årsager til
forhold, som han finder det afgørende
at beskæftige sig med i nutiden af hen
syn til udformningen af fremtiden.
Det mytologiske og historiske stof
aktualiseres ved at fokusere på paral
lellerne mellem fortid og nutid, ved at
undersøge og fremvise ligheden i for
skellen - og forskellen i ligheden. Hi
storien er af betydning for nutiden,
man kan hente viden og inspiration i
de erfaringer, som historien tilbyder,
og handle herefter. Centrale temaer
hos Reich er kampen mod kapitalis
me, imperialisme og EF Som mod
vægt stilles national identitet, kultur,
historie og sprog, samt kristendom.
Danmark og danskerne er historisk og
idealt uløselig forbundet med demo
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krati, frihed og kristendom. Og det er
danskernes pligt selv at sørge for, at
denne bestemmelse bringes til opfyl
delse.

De kvindelige forfattere
80’erne byder på en form for historisk
roman, som ikke har haft en særlig
fremtrædende plads tidligere - den bio
grafisk prægede historiske roman.
Henrik Stangerup skriver med tydelig
adresse til samtiden om kontroversielle
og utilpassede mænd, der søgte et liv
uden for landets grænser i Vejen til
Lagoa Santa (1981) og Det er svært at
dø i Dieppe (1985).
Men 80’erne er især de kvindelige
historiske forfatteres gennembrudsår.
Der kommer en strøm af kvindelige
forfattere, som skildrer kvinder i histo
rien - fiktive som historiske. Bevidst
heden om som kvinder at have en hi
storie er for alvor slået igennem. Flere
af disse romaner er mere traditionelle
historiske romaner med fiktive - kvin
delige - hovedpersoner, som f.eks. Ma
ria Hellebergs Så mangen sti vild
(1988) og Som en vredens plov (1989),
der handler om storbondedatteren
Jofrids tilværelse i 1300-.tallets Sverige,
og Cæcilie Lassens Lulu (1988) om en
ganske ung piges opvækst under be
sættelsen.

Men mange af romanerne er biogra
fisk præget og handler om kvinder,
som har gjort sig gældende i historien
og derfor er væsentlige at kunne refe
rere til i samtiden. Dorrit Willumsen
skriver om Madame Tussaud i Marie
(1983) og kejserinde Theodora i Klædt
i purpur (1990) og Anne Marie Ejernæs
om Thomasine Gyllembourg i Som
svalen (1986). Mette Winge skriver om
Charlotte Dorothea Biehl i Skriver
jomfruen (1988) og Helle Stangerup
om Christian Il’s datter i Christine
(1985) og om Ellen Marsvin, Kirsten
Munk, Vibeke Kruse og Leonora Chri
stine i Spardame (1990).

Stadig udvikling
Gennem sin snart 200-årige levetid har
den danske historiske roman bevæget
sig ad mange veje og er gennemgået
mange forandringer. Der er blevet
skrevet nationalhistorie, klassehistorie,
bredere samfundsskildringer, allegorier
og biografisk prægede romaner. Fælles
for disse mangeartede historiske roma
ner er, at de under en eller anden form
er uløseligt forbundet med deres sam
tid; for manges vedkommende som
kritiske, moralske og belærende med
henblik på fremtiden.
I takt med sin samtid er den histori
ske roman under stadig udvikling.

