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INNLEDNING 

I 1772 lyste det danske Selskabet til de Skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse ut 

en pris for det "bedste Forsøg i den malende Poesie", der hovedmotivet skulle være et 

landskap som utmerket seg ved sin "Yndighed" eller sin "Skræksomhed". Denne 

konkurransen kan betraktes som ett av flere symptomer på den store interessen for 

landskap som blomstret opp på midten av 1700-tallet. På denne tiden er det en begynner å 

bli opptatt av hage- og fjellvandringer, og den nye naturvitenskapen studerer det 

biologiske mangfoldet i naturen. Samtidig vokser det frem forskjellige typer litteratur om 

landskap og natur: hagelitteratur og topografiske reiseskildringer, populærvitenskapelige 

avhandlinger om naturfenomener og en ny type landskapsbeskrivende lyrikk. 

Det er landskapsdiktningen fra den andre halvdelen av 1700-tallet som er emnet for denne 

oppgaven. Det jeg her skal kalle "landskapsdikting" lar seg vanskelig bestemme som en 

egen sjanger. De diktene en vanligvis rubriserer under denne termen, er en svært uensartet 

gruppe dikt, med ulikt formspråk og ulik tilknytning til andre lyriske sjangrer som bl.a. 

ode, idyll og læredikt. Ved siden av termen "landskapsdiktning" finner vi denne dikttypen 

dessuten omtalt som "naturdiktning" og "malende poesi". Ved å bruke begrepet 

"landskapsdiktning" fremfor de andre begrepene, fokuserer jeg på landskapsmotivene som 

det grunnleggende fellestrekket ved disse tekstene. Jeg skal altså ikke fokusere på den 

"naturen" som tematiseres i diktene, i betydningen verdens ordning eller innerste kjerne, 

og heller ikke ta for meg den språklig-stilistiske teknikken i diktene, som ofte er kalt 

"malende" eller deskriptiv. 

1700-tallets landskapsdiktning var i utgangspunktet et britisk fenomen. De mest kjente 

eksemplene på denne dikttypen er Alexander Popes "Windsor Forest" (1713) og James 

Thomsons "The Seasons" (1724-28), to store diktsykluser som satte en standard for senere 

landskapsdiktning gjennom sin karakteristiske kombinasjon av pastorale 

landskapsmotiver og filosofiske og moralske betraktninger. Senere ble denne typen 

diktning representert på de fleste europeiske språk, og naturmotivene omfattet etterhvert 

også den hjemlige naturen og fjellandskapene, som i sveitseren Albrecht von Hallers "Die 

Alpen" (1727). 
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I Danmark-Norge ble det i den andre halvdelen av 1700-tallet forfattet en rekke dikt etter 

mønster av Pope, Thomson og von Haller, og en finner både "yndige" og "skræksornme" 

landskap representert - motivene varierer fra stiliserte hagelandskap til vill og ubearbeidet 

fjellnatur, fra det detaljerte og nære til det storslåtte. I Danmark-Norge var det primært 

nordmenn som skrev slike dikt; mellom dem som forsøkte seg i sjangeren i tiden 1750-

1800 finner vi navn som Christian Braunmann Tullin, Peder Christopher Stenersen, 

Edvard Colbjørnsen, Hans og Andreas Bull, Thomas Stockfleth, Peder Harboe Frimann 

og Claus Frimann, Claus Fasting, Edvard Storm og Christen Pram. 

I denne oppgaven lar det seg vanskelig gjøre å presentere tekster av alle disse forfatterne. 

Jeg har imidlertid ønsket å ha med flere av dem, og har derfor valgt tekster som utgjør det 

en kan kalle en "familie", både ved at de er påvirket av hverandre, har fellestrekk i 

motiver og tematikk, og fordi de ligger nær hverandre i tid. Samtidig har jeg ønsket å 

arbeide med tekster som ikke er totalt ubeskrevet i tidligere forskning. Jeg har derfor valgt 

de diktene som i de fleste litteraturhistorieverk regnes som de betydeligste innenfor 

sjangeren, og de som samtidig er behandlet i en sentral avhandling om dette emnet, 

Thomas Bredsdorffs Digternes Natur. En ides historie i 1700-tallets danske poesi (1975). 

Christian Braunmann Tullins "En Maji-Dag" (1758) og Peder Christopher Stenersens 

"Ode paa Junkers Kilde ved Eriksholm i Juli Maaned 1762" (1762) er naturlige 

utgangspunkt. Disse diktene regnes vanligvis som de første landskapsdiktene i Norge, og 

de kan betraktes som forbilder for senere landskapsdiktning. Resten av diktene i mitt 

tekstkorpus utgjør en gruppe ved at de alle er innsendte bidrag til den tidligere nevnte 

priskonkurransen. Av de innsendte bidragene tar jeg for meg dem som er best kjent i 

ettertiden: Peter Harboe Frimanns to dikt "St. Synneves Kloster paa Selløe med 

omliggende faste Lande" og "Homeelen, et Bierg nordenfields i Norge", samt broren 

Claus Frimanns dikt "Fieldet Homeelen i Norge". 

Et av fellestrekkene ved disse fem tekstene er at de skildrer møtet mellom et landskap og 

et sansende og betraktende subjekt. I tidligere forskning er det spesielt naturideen i 

diktene som har stått sentralt; Thomas Bredsdorff skriver eksempelvis at landskapene 

betraktes fordi de er velegnede "kighul" til naturen i betydningen verdens ordning-
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gjennom å betrakte landskapet kan mennesket se og anskueliggjøre verdens innretning 

(Bredsdorff 1975:280). Denne oppgaven vil ikke gå imot Bredsdorffs teser om naturideer 

i disse diktene. Jeg vil imidlertid forskyve fokus over på betrakteren i diktene, og forsøke 

å kartlegge hva slags betrakterholdninger vi finner tematisert. 

Etter min oppfatning signaliserer disse diktene at selve landskapsopplevelsens karakter 

står like sentralt som landskapets karakter. Det handler altså ikke bare om hvordan 

landskapet objektivt sett ser ut, men om hvordan jeget opplever landskapet og hvordan 

jeget responderer på det. For hver ny beskrivelse av landskapene i disse diktene kan vi 

derfor lese at diktjeget blir "henrykket", "forskrekket" eller lignende, og ved å fokusere på 

reaksjonene dras oppmerksomheten mot seeren istedenfor mot det som betraktes. Det 

handler altså om hvordan landskapet "utdanner" betrakteren til å bli en seer. 

Mitt prosjekt er å kartlegge karakteren av disse betrakternes holdning i møtet med 

landskapet. Jeg vil se på hva slags blikk diktjeget møter landskapet med, og på hva 

landskapsopplevelsen gjør med betrakteren. Her vil jeg både se på landskapsfremstilling 

og subjektfremstilling i diktene. Sentralt i forbindelse med subjektfremstillingen er den 

rollen diktjegets sanser spiller; det er øyet og øret som står i fokus når jeget opplever 

omverdenen. Det å se på sansningene blir altså spesielt viktig for å kartlegge jegets 

holdning til omgivelsene. 

Tesen jeg vil arbeide ut fra, er at vi i disse diktene finner en overgang fra det jeg vil kalle 

en "fortolkende" betraktningsmåte til det jeg vil kalle en "sentimental" betraktningsmåte. 

Mens det første blikket på naturen er intellektualiserende og forstandsmessig, er det andre 

oppsatt på å la seg bevege, landskapet blir interessant fordi det genererer bestemte følelser 

knyttet til velbehag, nytelse eller en følelse av skrekk. På grunnlag av analysene vil jeg 

undersøke om slike holdninger kan knyttes til diktjegets opplevelse av det skjønne og det 

sublime, to sentrale kategorier innenfor 1700-tallets estetiske tenkning. 

En hovedmotivasjon for å ta opp 1700-tallets landskapsdikting som emne for en 

hovedoppgave, ligger i et ønske om å finne ut noe om en sjanger som i dag ser ut til å 

være nesten helt glemt. Få av diktene er gjenopptrykt i dag, de utgjør ikke en del av 

pensum i skolen eller ved universitetene, og de blir antakelig lest av svært få. Samtidig vet 
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en at de var populære på 1700-tallet, og at de dermed egentlig utgjorde en del av datidens 

litterære bilde. Det som har skjedd er altså at de har "falt ut" når vi i dag skisserer vårt 

bilde av 1700-tallslitteraturen. En forklaring på dette, som vi skal se er den rådende i 

litteraturhistorieverkene, er rett og slett at diktene er oppfattet som dårlige, de 

tilfredsstiller ikke smaksidealene fra tiden etter 1800. Å felle estetiske dommer over disse 

diktene som gode eller dårlige, faller utenfor rammene for denne oppgaven. Jeg vil 

imidlertid hevde at diktene er interessante som et stykke litteratur fra tiden mellom 1750 

og 1800; de kan betraktes som felter der en hel rekke estetiske problemer og former 

utforskes, noe som igjen er interessant når en tar i betraktning at dette er den 

litteraturhistoriske perioden hvor den moderne jeg-lyrikken blir til. Ved å fokusere på den 

historisk bestemte karakteren til 1700-tallets landskapsdiktning, følger jeg tendenser i den 

nyere skandinaviske forskningen som eksisterer på dette området (Bredsdorff 1975, 

Sørensen 1989, Mortensen 1993, Wærp 1997). 

Begrunnelsen for å beskjeftige seg med disse tekstene er dermed at en kan finne nye og 

interessante aspekter ved dem om en leser dem med "nye briller" - diktene er ikke 

nødvendigvis interessante i forhold til romantikkens tekstsyn, men de kan være det ut fra 

et tekstsyn som opponerer mot det romantiske. Samtidig som en kan nylese disse diktene i 

forhold tillitteraturhistorieverkenes bilde av dem, kan en ha innvendinger mot den nyere 

forskningen som er gjort på området. Thomas Bredsdorff er i sin studie av 

landskapsdiktningen lite opptatt av slike betrakterholdninger som jeg har nevnt ovenfor, 

hans hovedfokusering er på landskap og natur, ikke på det betraktende subjektet. Samtidig 

er det etter min oppfatning svakheter ved den idehistoriske lesemåten vi finner hos 

Bredsdorff, der tekstene leses ut fra en overordnet tese om en historisk utvikling. Den 

enkelte tekstens særpreg blir tatt mindre hensyn til når målet er å vise at tekstene sammen 

fungerer som etapper i en mentalitetsutvikling. Målet med denne oppgaven er ikl<e å peke 

på tendenser eller vise klare linjer i en teleologisk utvikling. Analysenes primære mål er 

ikke å avdekke en entydig utviklingslinje, men å vise hvordan hvert enkelt dikt på ulikt 

vis tar opp beslektede problemstillinger knyttet til subjektets opplevelse av landskap. 

I oppgavens første del vil jeg starte med å gi en presentasjon av de forfatterne og tekstene 

oppgaven skal handle om. Dette mener jeg er påkrevet siden diktene er lite kjent i dag. 

Deretter vil jeg gjøre rede for diktenes resepsjonshistorie. Det bildet som 

6 



resepsjonshistorien tegner av de norske landskapsdiktene, vil jeg sette i sammenheng med 

det romantiske tekstsynet. Som avslutning på kapittel l vil jeg gjøre rede for et alternativt 

tekstsyn en kan betrakte 1700-tallsdiktningen ut fra, og jeg vil gjøre rede for min egen 

teoretiske og metodiske innfallsvinkeL I kapittel 2 og 3 vil jeg klargjøre hva jeg mener 

med landskap og betrakterholdninger, de to sentrale begrepene i analysene. 

I oppgavens andre del vil jeg la det enkelte dikt - ikke bestemte temaer eller aspekter -

strukturere oppgaven. Slik blir hvert enkelt dikt lest som en helhet. Den kronologiske 

rekkefølgen er gjort av praktiske og leservennlige grunner, og ikke for å lese frem en 

bestemt historisk utvikling. 

Til sist i oppgaven finnes et appendiks med fire av diktene, henholdsvis av Stenersen og 

brødrene Frimann. Ingen av disse diktene er gjenopptrykt siden de ble utgitt første gang, 

og de er følgelig fysisk sett vanskelig tilgjengelige for leseren. Appendikset er en 

gjengivelse av diktene i følgende utgaver, uten forandringer av den opprinnelige 

språkformen: "Ode paa Junkers-Kilde ved Eriksholm i Juli Maaned 1762" er hentet fra 

Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber, 7. Stykke, København 1769. "St. Synneves 

Kloster paa Selløe med omliggende faste Lande", "Homeelen, et Bierg Nordenfields i 

Norge" og "Fieldet Homeelen i Norge" er hentet fra Forsøg i de skiønne og nyttige 

Videnskaber, 12. Stykke, København 1777. Forøvrig er analysen av "En Maji-Dag" basert 

på tekstutgaven i Christian Braunmann Tullin: Samlede Skrifter, utgitt ved Harald 

Noreng, Oslo 1972. I denne utgaven brukes dikttittelen "Majdagen", og derfor vil diktet i 

det følgende også omtales med denne tittelen. Henvisningene i oppgaven er til disse 

utgavene. 
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DEL 1: PERSPEKTIVER 

8 



l TEKSTER OG RESEPSJON 

I det følgende vil jeg gi en presentasjon av de forfatterne og tekstene oppgaven skal 

handle om, og jeg vil ta for meg tekstenes resepsjonshistorie. Det vi vil se i denne 

gjennomgangen, er at diktene ofte blir vurdert som uinteressante, eller de blir vurdert 

negativt som estetisk ufullkomne eller utilstrekkelige. På dette grunnlaget vil jeg sette 

frem den påstanden at det er det romantiske tekstsynet som har dominert resepsjonen av 

1700-tallets landskapsdiktning, og at det er rester av et slikt tekstsyn som gjør at en i dag 

betrakter 1700-tallsdiktene nærmest som uinteressante. Som en kontrast og et alternativ til 

dette tekstsynet vil jeg gjøre rede for begrepet "repertoardiktning", som etter min 

oppfatning omfatter et tekstsyn som virker mer fruktbart og åpnende i forhold til 1700-

tallsdiktningen. Avslutningsvis vil jeg utdype mitt eget tekstsyn og min metodiske 

innfallsvinkel i oppgaven. 

Ll Tekstene 

"Majdagen" (1758) regnes som et av de mest kjente landskapsdiktene fra 1700-tallet, og 

dette diktet er skrevet av Christian Braunmann Tullin (1728-65). Tullin hadde bakgrunn i 

en av Christianias kjøpmannsfamilier. Han tok teologisk embetseksamen i København, 

men virket aldri som prest. I steden drev han som forretningsmann og fabrikkeier i 

Christiania, og han gjorde karriere som tollinspektør, viserådmann og til sist rådmann i 

samme by.' Her pleide han omgang med den såkalte "plankeadelen", rike familier som 

blant annet drev trelasthandel med England, og det er som leilighetsdiktning til 

selskapelige anledninger for dette borgerskapet at det meste av diktningen hans ble 

skrevet. 

Tullins diktning kan deles inn i tre deler: leilighetsdikt, prisdikt og prosaskisser. 

Leilighetsdiktningen omfatter religiøse kantater, gravskrifter, sørgedikt og dikt til mer 

muntre anledninger som bryllup, barnedåp eller drikkelag. Selskapsdiktningen er oftest 

holdt i hyrdestil, og det var med denne typen diktning Tullin gjorde seg populær. 

1 Alle personopplysningene er hentet fra Edvard Bull, Anders Krogvig og Gerhard Gran. 1923-1983. Norsk 
biografisk Leksikon bd. IV, XIV og XVII. Kristiania. 
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Pris diktene er kanskje de diktene som har gjort Tullin mest kjent i ettertiden; "Priisskriftet 

om Søefartens Oprindelse og Virkninger" (1761) og "Priisskriftet om Skabningens 

Ypperlighed i henseende til de skabte Tings Orden og Sammenhæng" ( 17 64) faller inn 

under kategorien didaktisk diktning eller læredikt, og de er begge vinnerdikt i 

diktkonkurranser Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse lyste ut i 

1760 og 1763. Prosaskissene er det eneste Tullin skrev uten noen spesiell foranledning. 

Essayene spenner, på samme måte som Ludvig Holbergs, over et vidt spekter, fra religiøse 

og filosofiske emner til refleksjoner over tidens motefenomener. 

"Majdagen" er, i likhet med de fleste andre dikt i Tullins litterære produksjon, et 

leilighetsdikt, forfattet i anledning av Morten Leuch og Mathea Collets bryllup i 

Christiania i mai 17 58. Når vi definerer "Majdagen" som et leilighetsdikt, er dette 

imidlertid en funksjonell bestemmelse som sier noe om diktets ytre tilkomstsituasjon og 

bruksmåte. Innholdsmessig eller tekst-internt er det lite som tilsier at diktet er et 

leilighetsdikt- det henspilles verken på bryllupsbegivenheten eller på brudeparets navn, 

slik skikken var i bryllupsdiktningen. Det eneste i diktet som kan sies å ha med 

brullupsbegivenheten å gjøre, er diktets avslutningsdel, "Menalcas Aria" og "Til 

Menalcas ", en slags arie eller hyrdevise som sikter mot brudgommen. For resten av diktets 

vedkommende har bryllups begivenheten hatt mindre å si for utformingen, en kan ikke 

avlede av de 29 første strofene at dette er et bryllupsdikt. Dette spriket mellom diktets 29 

første strofer og avslutningsdelen har ført til at de fleste litteraturforskere har sett bort fra 

avslutningsdelen eller oppfattet den som "påklistret". I likhet med dem skal jeg 

utelukkende konsentrere meg om de 29 første strofene, fordi disse både formelt og 

tematisk danner en helhet som kan betraktes som avsluttet etter den 29. strofen. 

Den første delen av diktet jeg skal konsentrere meg om, er bygd opp av 29 åtteversede 

strofer med jambisk takt, omsluttende og kryssende rimstilling og vekslende mannlig og 

kvinnelig rimart. Strofeformen er godt egnet til deklamasjon og belæring, men samtidig 

finner vi markører på et mer følsomt stemningsleie ved bruken av assonans og 

onomatopoetikon. 

Det landskapet som fungerer som motivisk kjerne i diktet, er vårlandskapet. Etter en 

innledende beskrivelse av byen som et fallent sted, utvikles landskapsmotivet som en 
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antitese til bylivets svakheter. Jeget flykter fra byen og ut i landskapet, og mens byen 

karakteriseres i negative ordelag, oppleves vårlandskapet som fullkomment og harmonisk, 

og det leder jeget mot en høyere innsikt i Gud og tilværelsens sammenheng mot slutten av 

diktet. Det er altså møtet mellom diktjeget og det idylliske natursceneriet som er det 

sentrale i diktet, og ikke bryllupsbegivenheten eller landskapsbeskrivelsen "for dens egen 

skyld". 

* 

"Ode paa Junkers Kilde ved Eriksolm i Juli Maaned 1762" er skrevet av Peder 

Christopher Stenersen (1723-76). Stenersen var opprinnelig fra Gudbrandsdalen, men 

studerte i København og ble boende i Danmark til han døde. Her virket han som 

sogneprest i Udby og i Tølløse. I København studerte Stenersen teologi, men han var også 

svært opptatt av språk og estetikk, noe som resulterte i avhandlingen "De interpretatione 

verbali" i 1748, et verk om oversetterproblemer. Stenersen deltok i språkdebatten i 1740-

og 50-årene, der han med skriftet "Critiske Betænkninger over Mag. Friderich Christian 

Eilschows Prøve paa en dansk Kunstordbok" gikk inn for å bruke gamle danske og norske 

ord istedenfor tyske og franske. Ved siden av språkrensningen var Stenersen opptatt av 

nyere tendenser i estetikken, og han leste de sveistiske estetikerne Bodmer og Breitinger. 

Disse gikk i motsetning til Gottsched inn for å forkaste rimene i diktningen, og de holdt 

opp det klassiske· mottoet ut pictura poesis som ideal for den landskapsbeskrivende 

poesien.2 fuspirert av de sveitsiske estetikerne ga Stenersen ut "Critiske Tanker over de 

riimfrie Vers" i 1752, et forsvar for den tyske dikteren Klopstocks rimfrie oder. Stenersen 

2 Horats' formulering ut pictura poesis, "det er med poesien som med maleriet", ble på 1600-og 1700-tallet 
tatt til inntekt for oppfatningen om et "søskenforhold" mellom kunstartene, og spesielt mellom billedkunst 
og diktning; en så på diktningen som et "talende maleri". Målet for en slik litteratur var å beskrive 
virkeligheten med så mange anskuelige detaljer og beskrivende adjektiver at leseren så den for sitt "indre 
øye". Doktrinen er blitt sterkt kritisert, av blant andre Gotthold Ephraim Lessing, som hevdet at mens 
maleriets materiale er farger, er diktets materiale ordene, og slik har kunstformene også ulike former for 
strukturering. Når en i dag oftest avfeier tesen om at dikt og maleri er "av samme slag", er dette på samme 
måte med utgangspunkt i at bilder handler om visuell kommunikasjon, mens diktning handler om verbal 
kommunikasjon (Lund 1982:26). Selv om doktrinen ut pictura poesis er kritisert og forkastet, kan det 
allikevel være verdt å nevne den i forbindelse med den landskapsbeskrivende lyrikken, fordi den kan være 
en viktig kode til å forstå hvorfor 1700-tallsdikteme skrev som de gjorde. Litteraturforskeren Hans Lund 
skriver om dette forholdet at «[v]ad forskningen trots allt måste ta sin utgångspunkt i, iir emmellertid inte 
rimligheten eller bristen på rimlighet i kravet ut pictura poesis, utan forhållandet att fiirfattare i alla tider har 
sett kravet som en utrnaning och producerat texter som kan tolkas som fiirsok att efterleva detta krav" (Lund 
1982:15). Selv om denne doktrinen utvilsomt er relevant i forbindelse med de diktene jeg skal ta for meg, 
faller den utenfor oppgavens problemstilling, og vil derfor ikke bli berørt nærmere. 
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praktiserte både språkrensningsideene og ideen om rimfrie vers i egen diktning. I diktene 

"Ode til Brudgom og Brud" (1754) og "Krages Ode til Herr Simson Fogner" (omkring 

1756) forsøker han seg med rimfrie vers, mens han i de senere diktene "Ode til 

Selskabsbrødrene" og "Til en Ven, med et Par Flasker Hæggebær-Viin" (omkring 1760) 

går tilbake til rimene, men fletter inn norske ord og vendinger. 

I likhet med de ovenfor nevnte diktene av Stenersen, er "Ode paa Junkers Kilde ved 

Eriksholm i Juli Maaned 1762" et leilighetsdikt Det ble skrevet til dikterens velgjører, 

etatsråd H.D. Brinck-Seidelin som eide godset Eriksholm. Diktet er er en hyllest til 

Seidelins private kilde på Eriksholm, og det handler om hvordan Seidelin har renset 

kilden og gitt den nytt liv. Forholdet mellom dikter og velgjører kommer dessuten til 

uttrykk i et tillegg til det egentlige diktet, hvor diktjeget illustrerer sin underdanighet og 

avhengighet av Seidelin. På samme måte som med arien i "Majdagen", kan ikke dette 

tillegget sies å tilhøre diktets hoveddel. Det er skilt ut med egen overskrift, og har lite med 

diktets øvrige landskapsskildring å gjøre. Tillegget vil derfor ikke bli tatt med i 

betraktning i oppgavens analyse, og det trykkes heller ikke i oppgavens appendiks. 

Dikttittelen tilsier at vi har å gjøre med en ode. Når diktet kalles en ode, sier dette 

imidlertid mer om tidens forkjærlighet for odetittelen enn at dette er en "ekte" ode. Vi 

finner ikke den klassiske odens formelle kjennetegn - sapfiske urimede strofer og en 

triadisk komposisjon med strofe, antistofe og epode (Dvergsdal 1990:38). Diktet 

signaliserer likevel tilknytning til alle de tre klassiske odetypene gjennom sitt innhold. 

Hyllesten til Seide lin illustrerer tilknytningen til den pindariske oden- den "heroisk

panegyriske" lovtalen. Diktets motto er hentet fra en av de horatsiske odene, og videre 

finner vi en lovprisning av kjærlighet, vin og livsnytelse som kjennes fra den 

anakreontiske oden. 

Istedenfor å benytte seg av den rimfrie odeformen, har Stenersen utformet diktet i rimede 

madrigalvers, en form som først og fremst kjennetegnes ved fri linjelengde, og som kan 

ha strofer med opptil 11 strofer. De 50 strofene i dette diktet er 6-versede, har vekslende 

kryssrim og parrrim og vekslende mannlig og kvinnelig utgang. Ifølge Jørgen Fafner var 

madrigalen opprinnelig utbredt i syngespill og opera, og den ble etter hvert en av 
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hyrdediktets vanlige former, der den frie linjelengden skulle gjenspeile det ubekymrede 

idyllivet (Fafner 1994:193). 

Valget av en slik form understreker det idealiserte naturmotivet i diktet. Motivet er kilden 

og dens nymfe, og videre landskapet omkring. Natursceneriet som fremstilles er idyllisk, 

blidt og fredfullt. Karakteristisk for stilen er en utstrakt bruk av fargeadjektiver eller 

epiteter; Stenersen følger altså forskriftene for den "malende poesien". 

* 

To av de diktene jeg skal ta for meg i denne oppgaven er skrevet av Peter Harboe Frimann 

(1752-1839). Frimann kom opprinnelig fra Selja, men studerte jus i København og gjorde 

karriere i det danske utenriksdepartementet, blant annet som legasjonssekretær i St. 

Petersburg og Stockholm. 

Frimann avsluttet sin litterære produksjon før han fylte 24 år, og han skrev ikke mer enn 

fem dikt. I tillegg til de to diktene jeg vil ta for meg her, skrev han diktene "Tanker ved 

en Flod, en Rhapsodie" og "Ode til Søvnen", samt en variasjon over folkevisen om Axel 

og Valborg, en romanse kalt "Axel Tordsen og Skiøn Valborg". 

Alle diktene var sendt inn som bidrag til priskonkurranser utlyst av Selskabet til de 

skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse.3 "St. Synneves Kloster Paa Selløe med 

omliggende Faste Lande" ble sendt inn til konkurransen om det beste forsøket i "den 

malende Poesi" i 1772. Konkurransen ble første gang annonsert i Adresseavisen 29.9. 

3 Fra 1740-tallet av ble det opprettet en rekke selskaper i København: juridiske, teologiske, historiske, 
medisinske, musikalske og litterære. Målet med selskapene var oftest å bedre den allmenne opplysning og 
dannelse, men selskapene var ofte også kongelig understøttet, slik at de tjente staten og bidro til å fremme 
patriotisme. Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse hadde som mål å fremme den 
gode srnakens utbredelse, fortrinnsvis i litteraturen, noe som ga selskapet det populære navnet "Det smagende 
Selskab". Som et ledd i eneveldets "kulturpolitikk" lyste selskapet ut priskonkurranser i litteratur, der de beste 
bidragene ble trykket i Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber, en skriftserie som kom ut i 14 bind 
mellom 1761 og 1783. Om selskapet og skriftserien, se Plesner (1959). 
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1772, og den ble senere gjentatt flere ganger de neste tre årene: 

Selskabet udsætter en Belønning af 50 Rd. for det bedste Forsøg i den malende Poesi, hvorved Popes 
Windsor Skov kunde gene som Mønster. Dertil maatte udvælges noget Sted i de danske Stater, som 
ved sin Yndighed, eller ved sin Skræksomhed gjør sig mærkværdigt. Som i det første Fald, Sundet, 
eller et afLystslottene, og i det andet Fald, Malstrømmen, eller Vandfaldet Sarpen. Man kunde også 
vælge noget Sted i Danmark eller Norge, hvor der findes mærkværdige Levninger af Alderdommen 
eller som udmærker sig ved et gammelt sagn, der kunde gi ve Anledning til en poetisk Fortælling eller 
anden Opdigtelse paa Tickells Maade i hans Kensington Garden. (Gjengitt etter Welhaven 1992 bd. 
4:483) 

"St. Synneves Kloster paa Selløe med omliggende faste Lande" ble funnet verdig en pris, 

og det ble trykt i selskapets samlinger i 1777. 

Diktet er utformet i aleksandrinere og består av 50 sekslinjede strofer, en form som kan 

betraktes som typisk for periodens diktning, og som ble ansett som korrekt i forhold til 

Popes forskrifter for poesien. Diktet er komponert som en kombinasjon av 

barndomserindring, landskaps beskrivelse og fremstilling av sagnet om den hellige 

Sunniva som omkom på Selje. I tillegg til et idylliske landskap slik vi finner det hos 

Tullin og Stenersen, finner vi her også et vilt landskap skildret med dystre adjektiver. 

Over det hele hviler det en elegisk stemning som er ukjent i tidligere dikt innenfor 

sjangeren. 

Den mørke stemningen i "St. Synneves Kloster paa Selløe med omliggende faste Lande" 

er mer rendyrket i det andre diktet Frimann sendte inn til priskonkurransen, "Homeelen, et 

Bierg Nordenfields i Norge".4 Her skildres det voldsomme fjellet Homeelen utelukkende 

som kaldt og dystert, og innflettet i beskrivelsen fremstilles sagnet om hvordan fjellet en 

gang ble til ved at et troll ble forstenet. Dette diktet er kortere enn "St. Synneves Kloster 

paa Selløe", det består av 29 strofer, men har 6 verslinjer i hver strofe. Det har 

omsluttende rim og jambisk rytme. Diktet oppnådde ingen pris, men ble trykt sammen 

med vinnerdiktene i 1777. Det markerte avslutningen på Frimanns korte forfatterskap. 

* 

4 Det hersker tvil om hvorvidt det er nettopp Peder Harboe Frimann som har skrevet dette diktet, siden det ble 
trykt anonymt i Forsøg i de skiønne og nyttige Videnskaber (1777). I litteraturhistoriske omtaler av diktet står 
Peder Harboe Frimann oppført som forfatteren, men Thomas Bredsdorff argumenterer imidlertid ut fra 
kildemateriale fra 1700-tallet for at det er like sannsynlig at det er broren Claus som har skrevet diktet 
(Bredsdorff 1975:162/299). 
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Claus Frimann (1746-1829) var Peter Harboe Frimanns eldre bror. Han studerte teologi i 

København og var prest i Nordfjord, der han markerte seg som dikter og forkynner. Han 

hadde en betraktelig større litterær produksjon enn broren, og forkynte fromhet, lovpriste 

jordbruket og det enkle liv i diktningen. Han skrev leilighetsdikt, større dikt og viser, og 

svært ofte flettet han inn nasjonalhistoriske og patriotiske motiver i verkene. 

Av større dikt skrevet av Frimann, finner vi de patriotiske diktene "De Norske Klipper" og 

"Ode til Indfødselsretten" samt to prisdikt skrevet for det Norske Selskab: "Frideriksborgs 

Egn og Udsigten fra samme" (1783), og "Hagen Adelsten" (1793). Frimann er mest kjent 

for sin religiøse diktning, samlet i "Sange over Evangelierne" (1780), "Almuens Sanger" 

(1790) og i "Nyeste originale Psalmer" (1794). Andre dikt finnes samlet i "Poetiske 

Arbeider" (I, 1788, Il, 1826), "Almuens Sanger" (1790) "Den syngende Søemand" (1793) 

og "Sø-Cabinet" (1793). 

Claus Frimann vant Det smagende Selskabs pris for diktet "Fieldet Horneelen i Norge". 

Forskjellen mellom dette diktet og det første om Horneelen er merkbar; i tillegg til en 

skildring av det sorte fjellet, får vi også en utførlig beskrivelse av livet omkring. Der det 

første diktet skildrer et goldt og øde landskap, er fjellet i dette diktet midtpunktet i 

fruktbare omgivelser, og det ville blir ikke fullt så fryktinngytende som i det første diktet. 

I motsetning til det første diktets 29 strofer, brer Claus Frimanns Horneelen-dikt seg 

dessuten over hele 52 strofer, men i likhet med det første diktet har også dette sekslinjede 

strofer, omsluttende rim og jambisk rytme. 

1.2 Resepsjonen 

Disse diktene får svært liten oppmerksomhet i dagens forskning. En av grunnene til dette, 

kan være at noen bestemte oppfatninger om disse diktenes kvalitet synes å være 

fasttømret i de omtalene som eksisterer. I det følgende vil jeg gjøre rede for den 

oppfatningen som dominerer når bildet av disse diktene tegnes. Grunnlaget for dette bildet 

legges med den romantiske litteraturhistorieskrivingen, og jeg velger derfor å legge 

tyngden av fremstillingen på to representanter for denne for denne retningen, Johan 

Sebastian Welhaven og Lorentz Dietrichson. Når jeg avgrenser resepsjonshistorien 
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bakover til midten av 1800-tallet, er dette altså fordi det bildet jeg er ute etter å 

tydeliggjøre vises her, og fordi denne perioden vanligvis regnes som startpunktet for en 

norsk Iitteraturforskning. De sporadiske omtalene av diktene som vi finner før dette 

tidsrommet blir derfor ikke tatt med. 

I det verket som vanligvis regnes som det første tilløpet til en norsk litteraturhistorie, 

Johan Sebastian Welhavens Ewald og de norske Digtere. Fire literairhistoriske 

Fremstillinger (1863), omtales ennå 1700-tallets landskapsdiktning som en egen sjanger 

eller en familie av tekster; Welhaven bruker både betegnelsen didaktisk og deskriptiv 

poesi om diktene. 

I første omgang vurderer Welhaven landskapsdiktningen positivt. Dette skyldes den 

nasjonale oppvåkningen han mener å finne i disse diktene. Landskapsdiktningens verdi 

ligger i at "Emneme bl eve tagne lige ud af Naturens og Folkets Liv" - sjangeren betraktes 

først og fremst som et redskap til å fremme nordmennenes nasjonalfølelse (Welhaven 

1992: 189). Den betraktningsmåten som ligger til grunn for en slik vurdering, er den 

romantiske litteraturhistorieskrivingens teleologiske oppfatning av nasjonens fremvekst. 

(Kittang m.fl. 1983: 138) Den organiske utviklingen av nasjonen er litteraturhistoriens 

mål, og perioden 17 50-1800 betraktes dermed som et stadium på veien mot 1814. Synet 

på landskapsdiktningen er altså delvis betinget av dette utviklingsperspektivet; de 

litterære tekstene får verdi fordi de gjenspeiler den nasjonale bevisstheten på ulike nivåer. 

Welhaven karakteriserer i tråd med dette 1730- og 17 40-årene som en forfallstid for 

lyrikken, mens han i årene frem mot 1800 ser "en vis Fuldendelse" av den, han mener en 

her "tildels [har] gjennernført en eiendommelig Poesi paa Nationalitetens grund" 

(Welhaven 1992: 190). Denne hjemlige poesien anses samtidig ·som et motstykke til den 

ewaldske skolens mer abstrakte retning, slik at Tullin og Stenersen står i en særstilling 

ved siden av Ewald når en snakker om "Poesiens gjenfødelse". Det danske betraktes 

imidlertid sjelden som noen egentlig motsetning til det norske, det er snarere den tyske 

innflytelsen på periodens litteratur som hemmer litteraturens utvikling mot en "sannere 

poesi". En opprinnelig politisk uvilje kommer her til uttrykk som estetisk avsmak, noe 

som igjen fører til at en lang tradisjon har vurdert Stenersens diktning lavere enn Tullins. 
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De nasjonale motivene Welhaven finner i disse diktene hemmes imidlertid av diktenes 

form: 

Man maa kun erindre, hvad der dengang fordredes af den poetiske Skildring. Hin Tids Smag lagde 
overalt en fremmedartet Bestanddel mellem den poetiske Skuen og dens Afbilleder, mellem de 
frugtbare Stemninger og deres Fremstilling. Digtekunsten var indtil Vendepunktet i·den nyere Tid i 
Alrnindelighet besværet dels af den idelig fremtrædende didaktiske Tendens, dels af de klassiske 
Elementers Strid med det romantiske Stof, der optog dem uden at kunne gjennemtrænges af dem, og 
uden engang i sin Charakter at kunne bestaae sammen med dem. Hin Periodes Dannede bemærkede 
neppe den indre Splittelse og Usandhed, som derved indkom i Poesien; de fordrede tvertimod 
hyppigt den stridige Blanding som en Egenskab, der skulde forhøie Digtets Værd og ligesom kronede 
Verket. (op.cit.:189) 

Hovedanklagen mot landskapsdiktningen ligger altså i "den trættende Ordrighed"; diktene 

oppfattes som "en Sammenhoben af udzirede Enkeltheder, et Slags pralende 

Inventarieliste over en Egns Naturting og Herligheder" (op.cit.:479). En slik kritikk 

utdyper Welhaven også i et annet skrift.5 Her sammenligner han 1700-tallets 

landskapsdiktning med sin egen tids naturdikt, og støtter seg til Schillers krav om at 

"Digteren ved en 'symbolisk Operation' skal forvandle Naturbilledet til noget 

Menneskeligt" (Welhaven 1992 bd. 4:422). Mens den nye naturskildringen er et speil for 

stemningslivet, betraktes den eldre som noe ytre og konvensjonelt: 

Naar en tidligere Periodes Naturdigtning som hos Haller, Thornson, Tullin dvælede ved en Mængde 
landskabelige Detailler, da skede dette, skjønt ofte i en moralsk Hensigt, ligesom for at rivalisere 
med Naturens Pragt og Mangfoldighed. Men da intet indre Billede laa til Grund, tabtes i disse 
Skildringer det Tiltalende og Samlende, Helheden. (ibid.) 

Det som går igjen i Welhavens vurderinger er dermed en oppfatning av et ytre som ikke 

står i forhold til et indre, formen er overdrevet i forhold til innholdet, stilen er "skruet" 

eller "utsmykket", dikterne bærer "Digterkostume". 

Når Welhaven omtaler de tre diktene som ble sendt inn til den tidligere nevnte 

priskonkurransen, er det lignende oppfatninger som kommer til uttrykk. Med "St. 

Synneve"-diktet gjør P. H. Frimann en av den malende poesiens alminnelige feil: 

"Digteren ser nemlig og fremstiller altfor Meget paa en Gang" (op.cit.:484). P.H. 

Frimanns "Homeelen"-dikt vurderes som det beste diktet innenfor sjangren (op.cit.: 483), 

det har en samlet og rolig komposisjon og en sentimental tone, men også dette har 
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"uundgaaelige Mærker afTidens udsmylckede og slcruede Stil" (op.cit.:485). Welhaven 

revurderer dessuten Det smagende Selskabs dom og utroper dette diktet som bedre enn 

Claus Frimanns vinnerdikt. Ifølge Welhaven er det først med sangene at Claus Frimann 

kaster av seg "Digterkostumet" og blir en virkelig poet (op.cit.:487). Hans 

"Horneelen"-dikt oppfattes som dårlig fordi dikteren følger Det smagende Selskabs 

forskrifter. 

Welhaven beskriver selskapet som "et fornemt Herskab, der sender den anordnede 

Spiseseddel ud i Kjøkkenet til Efterretning for Kokkene" (op.cit.:206). Selskapet til de 

skjønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse oppfattes i motsetning til det norske 

Selskab som "en aandløs Indretning, langt mere skikket til at hemme den skjønne 

Literaturs naturlige Udvikling, end til at befordre den" (op.cit.:l46). Dette skyldes ifølge 

Welhaven selskapets "umodne og forvirrede smagsbegreber": 

Selskabet for de skjønne Videnskabers Fremme var med al dets virkelige eller paatagne Ærbødighed 
for den nylig opkomne sublime Poesi, dog i Hovedsagen den bestaltede Opretholder af en Smag, der 
hvilede ved Aristoteles og Batteux, og saaledes handlede Selskabet paa en Maade i Embeds Medfør, 
naar det vægrede sig ved at vise den poetiske reform altfor store Indrømmelser. Men hertil kommer 
endnu en Omstændighed, der vel maa tages i Betraktning. Kun meget faa af dette Tribunals 
Medlemmer havde no gen tilstrækkelig Forestilling om den Aandsvirksomhed, de skulde fremme og 
beskytte; dets !angst overveiende Flerhed prøvede de poetiske Frembringelser efter den døde Theori, 
hvorved der dannede sig en tør og tom Kritik, for hvilken just det Maadelige lettest kunne holde 
Stand. Disse Dommere manglede Selvudviklingens friere Blik; [ .. ] (op.cit.:135) 

Det at "ekte diktere" sjelden blir forløst innenfor denne typen diktning, skyldes derfor to 

forhold ved periodens litterære liv. Dels virker det hemmende på diktningen at forfatterne 

følger "Det smagende Selslcab"s forskrifter, og dels drar det diktningen ned at forfatterne 

ikke kan glemme at de er "studerede Mænd"; de er for sterkt bundet til konvensjoner og 

regler. 

Den samme typen innvendinger mot 1700-tallets landskapsdiktning finner vi i Lorentz 

Dietrichsons Omrids af den norske Poesis Historie, bd. I (1866). Dietrichson mener, i 

likhet med Welhaven, at Tullin og Stenersen representerer noe nytt i forhold til tidligere 

diktning; han betrakter disse to som så betydningsfulle at han kaller perioden 17 50-1771 

for "den Tullin-Stenersenske Tid" (Dietrichson 1866: 117). Det nye hos Tullin omtales av 

5 Det siktes til "Et Par Bemerkninger af J.S. Welhaven i Anledning af Kritiken over hans Digte", i 
Welhaven,bd. 4 (1992), 417-429. 
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Dietrichson som "den dybe Følelse og den skabende Fantasi" (op.cit.:129); for første gang 

finner en spor av "ekte naturfølelse". Samtidig oppfattes denne naturfølelsen som bundet 

og skjult, Dietrichson beskriver "Majdagen" som besværet med "hyrdepoetisk pedanteri", 

"Leg med Ord og Naturlyd" og "noget skruede Vendinger" (op.cit.:127). Motsetningen 

mellom en ekte naturfølelse og et konvensjonelt ytre finner vi dessuten igjen i omtalen av 

prisdiktene, hvor Dietrichson forøvrig følger Welhavens vurderinger og mener at Peder 

Harboe Frimanns "Homeelen"-dikt er det beste på grunn av "følelsesfylden" og 

sentimentaliteten som finnes i diktet. 

En tendens som viser seg i den naturalistisk og positivistisk fargede 

litteraturhistorieskrivingen, er at tekstene ikke lenger lenger betraktes som en gruppe, 

familie eller egen sjanger, men at de ses i sammenheng med den enkelte forfatter. Denne 

tendensen til å "årsaksforklare" verket ved å knytte det til forfatteren og hans biografi, ser 

vi også i litteraturhistorieverkene fra vårt eget århundre. 

Når Henrik Jæger i Illustreret norsk Litteraturhistorie, bd. I (1896) behandler hver av 

1700-tallets landskapsdiktere forholdsvis utførlig, er det derfor med hovedvekt på 

biografiske data. Kriteriet for hvor interessant hvert dikt er, ligger i diktets troskap overfor 

virkeligheten. Stenersens dikt knyttes til samtiden ved at Jæger mener det er "et praktisk, 

halvveis landøkonomisk emne, der har sat hans penn i bevegelse" (Jæger 1896:391). 

Samtidig mener han at stilfølelsen er lite utviklet, diktet slutter med en "gyselig 

smagløshed, der fortjener at fremdrages som en av vore literære kuriositeter" (op.cit.:392). 

Tullins "Majdagen" ses i lys av dikterens påståtte hat til by- og kulturlivet i Kristiania; i 

diktet fremtrer han som "kulturstormer og naturevangelist", og denne naturligheten i 

innholdet finner Jæger igjen i Tullins stil. 6 Naturlighet i form og innhold blir Jægers 

viktigste vurderingskriterium overhodet i forhold tillandskapsdiktningen.7 Prisdiktene 

6 Jæger har forøvrig skrevet en biografi om Tullin, "En Kristiania-Poet fra forrige Aarhundrede", trykt i 
Litteraturhistoriske Pennetegninger (København 1878), men også her ligger hovedvekten av fremstillingen 
på Tullins liv, mens tekstene får kortere omtale. I tråd med den naturalistiske litteraturhistorieskrivingens 
interesse for en "herskende egenskap" hos dikteren, vektlegger Jæger Tullins sykelighet og tandre vesen som 
sentral bakgrunn for diktningen, et bilde som fortsatt henger ved Tullin. 
7 Dette naturlighetskravet finner vi også igjen i Just Bings omtale av Tullin i Norske Digte og Digtere 
(Kristiania 1898). Her skriver Bing at "[m]an maa uvilkaar1ig ærgre sig over det uorganiske i Majdagens 
naturskildring, det hele er som en festdekoration" (Bing 1898:113). 
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anses som svake fordi de ikke er naturlige nok, og om Peder Harboe Frimanns diktning 

skriver Jæger at 

Den mangler indre fylde og oprindelighed. Den er ikke først og fremst natur, den udgaar ikke af en 
sterk indre drift, et beveget sjæleliv, der kjæmper sig frem til en afklaret form, den er væsentlig 
kunst, en efterdigtning - vistnok personlig og selvstendig- men dog en efterdigtning- efter antilce og 
moderne forbilleder [ ... ](Jæger 1896:512). 

Det allmenne inntrykket av Jæger er at han gjentar Welhavens vurderinger. Diktene roses 

fordi de besynger hjemlandets natur, "men naturskildringen er ofte stemningsløs og 

abstakt, mangler liv og farve og bliver for nutidens Iæsere særlig usmagelig ved den 

hyppige innblanding af moraliserende og belærende betragtninger, der uafladelig 

forstyrrer indtrykket" (op.cit.:504). Det viktigste nye i Jægers tilnærming er imidlertid 

orienteringen omkring forfatteren, og denne orienteringen videreføres i 1900-tallets 

litteraturhistorie verk. 

På 1900-tallet er det fire litteraturhistorieverk som tar opp perioden før 1800 til 

behandling, Just Bings Norsk Litteraturhistorie (1904), Kristian Elsters Illustrert norsk 

litteraturhistorie (1935), Francis Bull, Fredrik Paasche, A.H Winsnes og Philip Houms 

Norsk Litteraturhistorie (1923-55) og Edvard Beyers Norges litteraturhistorie (1974). 

Disse fire har store fellestrekk både i disponering og vurderinger, og de skal derfor her 

behandles under ett; vi kan peke ut en felles tendens i omtalen av landskapsdiktningen. 

Et fellestrekk i disse litteraturhistoriene er at sjangeren deskriptiv lyrikk kommer noe i 

bakgrunnen til fordel for forfatterorientering og tilknytning til samtiden. Det spesifikke 

ved disse diktene som en ensartet type diktning blir dermed noe uklart, de står tilbake som 

en rekke enkeltstående kuriositeter. Hva denne diktningens særpreg er, får vi dermed et 

diffust inntrykk av når diktene bare plasseres i samtidssammenheng, men ikke i litterær 

sammenheng. Diktenes verdi oppfattes stadig som besyngelsen av den "den hjemlige 

naturfølelsen", og svært ofte vies forfatterens biografi større plass enn beskrivelsen av det 

enkelte diktet. På denne måten står en igjen med et bilde av denne diktningen som 

uinteressant utover det at den kan være et nasjonalt dokument fra tiden før 1814. 

Fra dette århundret finner vi derfor få studier som tar opp disse diktene. De eneste 
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forfatterne det har vært noen interesse for, er Tullin og Stenersen. Både hos Bull (1916), 

Noreng (1951 og 1967) og Toldberg (1940) står det biografiske materialet sentralt, de 

søker diktenes tilknytning til forfatterens omgivelser. "Majdagen"s landskap stedfestes til 

området rundt Bogstad, mens "Ode paa Junkers Kilde" betraktes som et typisk 

"mecendikt" som viser forfatterens tilknytning til sin velgjører. I disse studiene finner vi 

forøvrig også påvisning av litterære kilder til diktene, som Thomson, Pope og Haller. 

Som en kontrast til det norske bildet av 1700-tallsdiktningen kan vi kaste et sideblikk på 

den danske litteraturhistorietradisjonen. Hovedtendensen her er at diktenes formelle trekk 

stilles mer i forgrunnen når diktene behandles, og en er mer opptatt av å vise enheten og 

utviklingen i sjangeren. I motsetning til den norske tradisjonen finner en altså her en større 

oppmerksomhet omkring de rent tekstlige aspektene ved litteraturhistoriens utvikling, noe 

som kan ha sin hovedforklaring i at nasjonsbyggingsprosjektet ikke er så fremtredende i 

Danmark som i Norge, hvor vi faktisk finner rester av et slikt prosjekt også i de nyeste 

litteraturhistorieverkene. 

Tendensen i de danske litteraturhistorie verkene er en jevnt positiv vurdering av 1700-

tallsdiktningen, noe som kommer til uttrykk ved at stilen i diktene roses. Carl S. Petersen 

og Wilhelm Andersen bruker eksempelvis uttrykk som "geometrisk præcision i stilen" og 

"fomæmt inntrykk" om språket i disse diktene (1934:481). Billeskov Jansen gir sjangeren 

en bredere omtale, noe han gjør ved å dele den deskriptive lyrikken inn i to skoler etter 

Tullin og Stenersen og deres engelske forbilder. "Thomson-Tullin-Skolen" omtaler han 

som en "art abstrakt Malerkunst", mens "Pope-Stenersen-Skolen" "hænger ved 

Lokaliteten, Historien og Mytologien" (Billeskov Jansen 1947:92).8 I den første gruppen 

plasseres Ewald og Colbjørnsen ved siden av Tullin, og han nevner denne lyrikken som 

den mest vellykkede. Den andre gruppen innebærer at lyrikken føres ut på et "pinegalt 

spor", og her finner vi, ved siden av Stenersen, blant andre de dikterne som sendte sine 

prisdikt inn til Det smagende Selskab. I motsetning til de norske litteraturhistorieverkenes 

vurdering av innholdet som godt og formen slett, finner vi her en motsatt vurdering: 

Billeskov Jansen understreker at disse dikterne er dyktige formalister, men motivene 

8 Billeskov Jansen har forøvrig en sammenligning mellom Tullins "Majdagen" og Johannes Ewalds 
"Rungsteds Lyksaligheder" i Poetik, bd Il (København 1962, 75-94). 
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mangler tidvis evnen til å sette leseren i bevegelse. Sjangerperspektivet er delvis tilstede 

også i det nyeste danske Iitteraturhistorieverket, men her settes dessuten tekstene inn i 

idemessig og institusjonsmessig kontekst. Med dette perspektivet kan en si noe nytt om 

1700-tallsdiktene særtrekk; de knyttes til utviklingen av en bestemt landskapssmak som er 

felles for hagearkitektur og billedkunst, og de settes i sammenheng med den begynnende 

interessen for den estetiske distinksjonen mellom det skjønne og det sublime (Fjord 

Jensen m.fl. 1983:189). 

Dette idemessige og institusjonshistoriske perspektivet viser seg også som fruktbart i to 

nyere danske avhandlinger om 1700-tallets landskapsdiktning, Thomas Bredsdorffs 

Digternes natur. En ides historie i 1700-tallets danske poesi (1975) og Klaus P. 

Mortensens Himmelstormerne. En linje i dansk naturdigtning (1993). 

Hovedspørsmålet i Bredsdorffs avhandling er hva landskaps beskrivelser i 1700-tallets 

diktning brukes til. Med utgangspunkt i 1700-tallets definisjon av natur som verdens eller 

menneskets innerste kjerne eller innretning, og dermed i den manglende identiteten 

mellom "natur" og "landskap", sier Bredsdorff at hovedtesen er "at landskabeme i digtene 

er ikke et mål og at de heller ikke blot skal udtrykke sindsstemninger, men at de er der 

som et middel til at se og anskueliggjøre verdens indretning med. At landskabeme 

beskrives, ikke fordi de er identiske med 'naturen', men fordi de udgjør et særlig velegnet 

kighul til 'naturen', eller et særlig kvalificeret udtrykfor 'naturen"' (Bredsdorff 1975:280). 

Landskapsbeskrivelsen blir dermed et forkledd verdiutsagn om hvordan verden egentlig 

henger sammen. 1700-tallets landskapsdiktning formidler ifølge Bredsdorff tre slike syn 

på natur som innretning: naturen kan oppfattes i Bumets forstand som "syndens udtrykk", 

som Newtons ordnede og planmessige verdensbilde eller som blind kraft slik Hume 

fremstilte den. 

Bredsdorff grupperer de diktene jeg tar for meg i denne oppgaven i den andre kategorien, 

de uttrykker alle en oppfatning av verden som planlagt og hensiktsmessig. 

Landskapsbeskrivelsen i "Majdagen" fungerer derfor ifølge Bredsdorff ikke først og 

fremst som kulturkritikk, men som en kritikk av mangel på hensiktsmessighet. Idealet er 
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orden, og dette idealet kommer ifølge Bredsdorff "til orde lige klart gennem 

landskabsskildringen og- ved negation- gennem byskildringen" (op.cit.:141). 

De tre prisdiktene blir interessante fordi de befatter seg med størrelsene redsel, orden og 

arbeid. Bredsdorff ser et felles mønster i diktene ved at de alle innledes med 

redselsscener, men at redselen i hvert dikt etter hvert blir brakt under kontroll, de etablerer 

alle et ordnet univers ut fra det som tilsynelatende starter med kaos. Måten 

naturbeherskelsen etableres på, er imidlertid ulik i de enkelte diktene. Mens Claus 

Frimanns "Fieldet Homeelen i Norge" søker naturbeherskelse ved arbeid og kongetroskap, 

peker brorens "Homeelen, et Bierg Nordenfields i Norge" ifølge Bredsdorff mot 

individualistisk isolasjon i fantasien. Det tredje diktet, "St. Synneves Kloster på Selløe 

med omliggende faste Lande", ordner det kaotiske ved et sentimentalt tilbakeblikk på en 

harmonisk fortid. 

De visjonene av verden som disse diktene formidler, ser Bredsdorff i sammenheng med at 

slutten av 1700-tallet er det fremvoksende og oppadstigende borgerskaps periode. Ved å 

fremme verdier som dyd, nøysomhet og kongetroskap, fastholdes samtidig den herskende 

sosiale orden. På en noe annen måte fremviser også "Ode paa Junkers Kilde ved 

Eriksholm" et "magtens landskab", men det verdisystemet som kommer frem her er mer 

knyttet til det adelige og aristokratiske, det er adelsmannen som sikrer en opprensking og 

dermed "ordning" av kilden. 

I likhet med Bredsdorff ser Klaus P. Mortensen 1700-tallets landskapsdiktning som nøye 

forbundet med den borgerlige individualismens fremvekst. Mortensens siktemål i 

Himmelstonnerne er å vise at synet på landskap endrer seg på 1700-tallet. Mens 

landskaps beskrivelser tidligere pekte mot Gud, begynner de i løpet av 1700-tallet å peke 

mot mennesket selv.10 I "Majdagen" finner Mortensen spenningen mellom disse to 

landskapsoppfatningene. Diktet peker både mot en eldre metafysisk oppfatning av naturen 

som Guds "avtrykk", og mot en nyere oppfatning der individet speiler seg i landskapet og 

erkjenner sine egne evner som skapende individ. Diktet er videre radikalt ved at det viser 

10 Av de diktene jeg tar for meg i denne oppgaven, er det bare "Majdagen" som omtales av Mortensen. 
Avhandlingen nevnes likevel, fordi den har noen teser som er sentrale for 1700-tallsdiktningen generelt, og 
som dermed berører min problemstilling. 
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menneskets evne til å nærme seg Gud på egenhånd, via eroskjærlighet. Diktet uttrykker 

dermed en oppfatning av individet selv som guddommelig. 

Både Bredsdorff og Mortensen setter diktene inn i større idehistoriske og politiske 

kontekster. Tekstene blir sett i forhold til samfunnsmessige institusjoner, og i forhold til 

kapitalismens og individualismens fremvekst. I den historiske prosessen blir diktningen 

den fremste kilden til forståelse av utviklingen. Etter mitt syn er en slik innfallsvinkel 

fruktbar fordi tekstenes karakter som en gruppe eller familie ivaretas, og samtidig løsrives 

diktene fra biografien uten at konteksten glemmes. Det marxistiske perspektivet har 

imidlertid svakheter. Selve påvisningen av en utviklingslinje synes svært viktig, og 

tekstene står slik i fare for å bli redusert til "symptomer" på en politisk utvikling. Samtidig 

virker perspektivet forenklende ved at en legger opp til et skjema som diktene må passe 

inn i. Diktene blir slik etapper i en teleologisk prosess. Diktenes egenart som litteratur og 

som del av en litterær utvikling kommer dermed i bakgrunnen. 

I resepsjonen av 1700-tallets landskapsdiktning har vi sett at tre tendenser peker seg ut. I 

den norske resepsjonen knyttes diktene hovedsaklig til forfatternes biografi, og de 

betraktes som dokumentasjon om nasjonalfølelse eller "ekte" naturfølelse. I de danske 

litteraturhistorieverkene ser vi mer en orientering i retning av sjangertilhørighet, og 

tilhørighet til eldre litterære tradisjoner. Til sist har vi sett at en nyere dansk retning er 

opptatt av å sette diktene inn i en ictemessig og politisk kontekst, diktene betraktes som 

redskap for å fremme ulike normer og verdier i samfunnet. Etter mitt syn er det den 

danske resepsjonen av landskapsdiktningen som har vist seg mest fruktbar, interessen for 

landskapsdiktningen har holdt seg også inn i den nyere forskningen. Den norske 

interessen har derimot stoppet nesten helt opp. I det følgende vil jeg se nærmere på de 

forholdene som kan være årsalcen til dette. 

1.3 Det romantiske tekstsynet og begrepet "repertoardiktning" 

I den norske resepsjonen av 1700-tallets landskapsdikt kan vi legge merke til to ting. For 

det første vies denne diktningen stadig mindre oppmerksomhet i forskningen jo nærmere 

vi kommer vår egen tid. Dette vil jeg tolke dithen at diktene oppfattes som uinteressante, 
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en mener de ikke har noe å by på for en nåtidig leser. For det andre ser det ut til at de 

romantiske litteraturhistorieverkenes påstander om disse diktene har blitt repetert i senere 

forskning. Det er altså litteraturhistorieverkene fra midten av 1800-tallet, og da særlig 

Welhavens skrifter, som har skapt det dominerende norske bildet av 1700-tallets 

landskapsdiktning. 

Vi har sett at diktene hovedsaklig er vurdert som dokumenter om biografiske eller 

ideologiske forhold. Dels mener en at de vitner om en gryende og "ekte" naturfølelse, dels 

om en gryende nasjonalfølelse. Disse oppriktige og autentiske følelsene oppfattes 

imidlertid som hemmet av konvensjoner og regler. Vi har dessuten sett at tendensen til å 

oppfatte disse diktene slik, ikke er så sterk i den danske forskningen. Her vurderes diktene 

mer positivt, og en er mer opptatt av de sjangermessige aspektene ved diktene, samtidig 

som en ikke utelukkende oppfatter konvensjoner som noe negativt. Denne kontrasten 

mellom en dansk og en norsk forskning, har jeg hevdet at det rimelig å anta at har 

sammenheng med at nasjonsbyggingsprosjektet ikke har stått så sterkt i Danmark som i 

Norge, hvor en altså har hatt en tendens til å hevde at litteraturen fra tiden før 1800 "peker 

fremover mot 1814". 

Den dominerende oppfatningen av 1700-tallets landskapsdikting har etter min oppfatning 

sammenheng med noen grunnleggende trekk ved det romantiske tekstsynet, noen trekk 

som også overlever med det positivistiske tekstsynet. I det følgende vil jeg ta for meg 

disse trekkene for å utdype hvorfor 1700-tallsdiktningen er blitt vurdert slik vi har sett 

ovenfor. 

I 1800-tallets romantiske og positivistiske tekstsyn deles visse grunnleggende 

oppfatninger av hva som konstituerer en litterær tekst og om hvordan den litterære teksten 

skal leses. Den viktigste instansen i forhold til teksten er diktersubjektet. Teksten 

betraktes som en representasjon av dikterens opplevelse forut for diktningen, og mening 

blir til ved at dikteren formidler sine originale opplevelser eller lar sin skapende fantasi få 

fritt spillerom i teksten. Når dikteren betraktes som den tekstorganiserende og 

meningsskapende instansen i teksten, får dette konsekvenser for hvordan en ser på form 

og innhold. 
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Det viktigste estetiske kriteriet ved teksten er at den lar forfatterens budskap "skinne 

gjennom" formen, slik at den egentlige og autentiske opplevelsen kommer til uttrykk. Atle 

Kittang formulerer dette idealet slik: "At det vellukka diktverket viser einskap mellom 

form og innhald, betyr eigentleg at innhaldet (opplevinga, visjonen, intuisjonen osv.) har 

greidd å finne ei form som på den mest sjølvutslettande måten lar innhaldet kome til orde. 

Innhaldet har alltid forrangen: formas "liv" er å utslette seg sjølv som spesifikt element i 

teksten." (Kittang 1975:20) 

Hos Welhaven har vi sett at disse romantiske kravene gjør seg gjeldende. En finner både 

et krav om at litteraturen skal bære preg av "personlig vitnesbyrd", og kravet om samsvar 

mellom motiv og uttrykk, stoff og form. Ut fra dette perspektivet ser Welhaven svakheter 

ved 1700-tallets landskapsdikt; som vi har sett, blir "ekte diktere" sjelden forløst innenfor 

denne typen diktning, fordi 1700-tallsdikteme først og fremst er "studerede Mænd", og de 

følger dessuten Det smagende Selskabs forskrifter. Der det er tillØp til ekte 

nasjonalfølelse, blir fantasien og følelsen bundet og skjult av konvensjoner, et synspunkt 

vi også finner igjen hos Dietrichson. Et fellestrekk ved Welhavens og Dietrichsons 

vurderinger, som bunner i det romantiske kravet om autentisitet, er altså en skepsis til det 

ornamenterte, til det som oppfattes som torn form, en overflate som ikke gjenspeiler 

dybde. Denne skepsisen forsterkes, som vi har sett, med naturalismens vurdering av denne 

diktningen. 

Den naturalistiske litteraturhistorieskrivingen, som først og fremst er representert gjennom 

Henrik Jæger (1896), skiller seg fra den romantiske ved at nasjonalånden ikke lenger er 

den sentrale drivkraften i utviklingen. Med utgangspunkt i positivismen og den empiriske 

metoden, blir det derimot et ideal å peke på alle store og små kausalforbindelser som fører 

utviklingen fremover. Det underliggende tekstsynet er imidlertid ikke så ulikt det 

romantiske, vi kan si at vi finner de romantiske kravene i en noe modifisert utgave. 

For det første blir relasjonen mellom dikter og verk enda mer sentral, en søker også her å 

finne en dikterpersonlighet som gjenspeiler seg i teksten. Samtidig forsterkes dette, slik at 

dikteren blir mer interessant enn teksten selv. Romantikkens krav om sannhet og ekthet i 

forhold til dikterens egne opplevelser, modifiseres til et krav om nøyaktig observasjon av 

omgivelsene og korrekt "virkelighets gjengivelse". Dette kravet forsterker fordringen om 
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en "naturlig diktning", og det kunstige, skrudde, får en enda mer negativ klang. Kriteriet 

for hvor interessant hvert dikt er, ligger i diktets troskap overfor virkeligheten. Et av de 

mest gjentatte uttrykkene om 1700-tallets landskapsdiktning er, i tråd med dette 

tekstsynet, at den er "unaturlig"; dikteren anklages for ikke å ha sett "godt nok" på naturen 

slik den "egentlig er". 

Det sier seg selv at 1700-tallsdiktningen blir uinteressant ut fra det romantiske og det 

positivistiske tekstsynet. Kravene som disse tekstsynene stiller, blir ikke innfridd. Diktene 

er ikke særskilt nasjonale, de har lite med forfatternes egne livserfaringer å gjøre, og de er 

ikke originale i den forstand at de ikke har kopiert elementer fra annen diktning. Etter min 

oppfatning er det imidlertid ikke diktene som objektivt sett er uinteressante, men det er 

premissene vi har møtt denne diktningen med, som er uheldige. Diktene møtes med 

premisser som ikke er deres egne, og de fremstår dermed som uinteressante. I det følgende 

vil jeg gjøre rede for begrepet "repertoardiktning", et begrep som etter min mening gir et 

klarere bilde av disse tekstenes egenart. 

I Den roman tiska text en ( 1995) bruker Ho race Engdahl begrepet "repertoardiktning" i en 

karakteristikk av den svenske diktningen fra slutten av 1700-tallet. Engdahl tar her 

utgangspunkt i en forfatterrolle som er radikalt forskjellig fra den romantiske og 

etterromantiske ved at yrkesfoifatteren er et ukjent begrep. Det vanlige bildet av 1700-

tallsforfatteren er, som vi har sett i presentasjonen av de norske landskapsdikterne, at han 

er embetsmann eller yrkesutøver i det høyere borgerskapet, men at diktning hører med til 

den kulturelle kompetansen som en sosial ferdighet. Diktningen er derfor ofte en form for 

"oppvisning", enten som leilighetsdikt til selskapelige anledninger, eller som innsendte 

bidrag til offentlige priskonkurranser. Ved siden av at diktningen viser forfatterens 

dannelse, bidrar den til forfatterens karrieremessige avansement. Diktningens 

representative funksjon innebærer samtidig at det å dikte i utgangspunktet er en 

upersonlig aktivitet, forfatterne er ikke outsidere som skriver for å uttrykke personlige 

opplevelser, skriving forbeholdes ikke en liten gruppe som anser seg som "kunstnere" i 

moderne forstand. 
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Det sentrale her er at "hvem som helst" kan skrive, og dette har sammenheng med at 

diktningen oppfattes som noe som kan læres - den betraktes som et håndverk. Diktning 

blir et spørsmål om teknikk og evne til å beherske teknikken, og det er dette som ligger i 

begrepet repertoardiktning. Diktningens form verden anses ikke som personlig eiendom; 

den springer ikke ut av dikterens kreative oppfinnsomhet, men ut fra et felles estetisk 

repertoar. Dette repertoaret definerer Engdahl som "ett forråd av material och tekniker" 

som står til rådighet for dikteren, et sett av "poetiska halvfabrikat" eller konvensjoner som 

er laget på forhånd og som dikteren kan hente stoff fra: 

Utom retoriken, de versifikatoriska och grammatiska reglerna og genrekonventionerna omfattade 
repertoaren ett anta! kulturellt centrala stoffkretsar, framfor allt antikens mytologi, den klassiska 
vlirldens geografi och historia, herdefiktionens landskap och persongalleri, den officiella 
historieskrivningens fosterliindska hjaltefigurer samt biblens gestalter, som dock utnyttjades sparsamt. 
(Engdahl 1995:37) 

Karakteristisk for 1700-tallsforfatteren er altså at han har et positivt forhold til 

konvensjoner. Det å bygge videre på allerede kjente former, å ta i bruk ferdig formulerte 

naturbeskrivelser eller henspille på annen litteratur, oppfattes som uproblematisk. Det 

forholder seg, som vi har sett, annerledes med den romantiske og etterromantiske 

betraktningsmåten. Horace Engdahl skriver at den moderne forestillingen om verkdiktning 

impliserer en mye mer negativ holdning til konvensjoner eller til det han omtaler som det 

estetiske repertoaret. Forestillingen om verkdiktning innebærer at det som blir skrevet 

betraktes som del av et forfatterskap der dikteren bearbeider personlige opplevelser og 

skaper noe helt nytt uavhengig av repertoaret. Ifølge Endahl er forestillingen om geniets 

frihet og uttrykkets ekthet ideologi: 

I realiteten lir det osiikert om det någonsin kan finnas en litteratur, som fungerar utan något slag av 
estetisk repertoar, aven om denna, som for romantikerna, mera tar skepnaden av stora forebilder och 
personliga valfriindskaper iin av en normgivande Konst. Kanskje består skillnaden mellan de bagge 
produktionssatten till sist i jOrhållandet till den torharskande repertoaren, som fOr gustavianerna 
annu kunde vara harmoniskt och oppet deklarerat, från och med romantiken blir något ohjiilpligt 
problematiskt, som kraver fadermord, experiment och mystifikation av skapandet. (op.cit.:38) 

Etter min oppfatning illustrerer Engdahls fremstilling svært godt hvorfor det romantiske 

tekstsynet ikke fungerer i møtet med 1700-tallstekster, og den viser hvordan en fokusering 

på repertoar kan virke åpnende når vi leser disse tekstene. Det synet Engdahllegger frem 

er imidlertid kjent fra flere nyere litteraturteoretiske retninger. Jeg skal derfor gjøre rede 
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for det teorptiske ståstedet som er forbundet med et slikt tekstbegrep, og jeg skal presisere 

hva slags metodisk innfallsvinkel som vil bli knyttet til det i oppgaven. 

1.4 Teoretisk og metodisk innfallsvinkel 

Målet for dette arbeidet er å finne mening i de 1700-tallstekstene jeg har presentert 

ovenfor. Den metoden en velger i arbeidet med å komme fram til mening i teksten, hviler 

imidlertid på bestemte oppfatninger av tekstens natur, den avhenger av en bestemt teori 

om hva som konstituerer mening i teksten. 

Jeg har tidligere vist at den romantiske teorien om diktning, diktning som representasjon 

av forfatterens opplevelser, passer dårlig med 1700-tallstekstenes særpreg. I de 

romantiske teoriene oppfattes dikteren som den grunnleggende instansen når mening 

konstitueres, den meningen som finnes er et resultat av dikterens egne opplevelser. Som 

vi har sett, finnes det lite av personlig opplevelsesmateriale i 1700-tallstekstene. 

D~t nykritiske synet på litteratur, representert ved teoretikere som T.S. Eliot og I.A. 

Richards, skulle kunne passe bedre med disse diktenes karakter. Denne retningen er 

interessant i forhold til 1700-tallsdiktningen fordi den flytter oppmerksomheten fra 

dikteren til verket. T.S. Eliots begrep om "depersonalisering" skulle altså kunne 

karakterisere denne diktningen.12 Samtidig er denne retningen utilstrekkelig for å 

karakterisere 1700-tallsdiktningen fordi diktningen betraktes som autonom, teksten 

oppfattes som menings bærende uavhengig av utenomlitterære omgivelser. Som vi har 

sett, er 1700-tallsdiktningen nettopp det motsatte av autonom, tekstenes mening er et 

resultat av at flere ulike diskurser flettes inn i hverandre. 

Forestillingen om 1700-tallsdiktningen som "repertoardiktning" synes derfor best forenlig 

med nyere teorier som, i likhet med nykritikken, forkaster forfatteren som autoritet når det 

gjelder tekstens mening, men som samtidig ser på tekstens mening som kompleks og 

mangfoldig, og som styrt av en rekke instanser utenfor selve diktverket. Jeg legger 

12 I essayet "Tradisjonen og det individuelle talent" skriver T.S. Eliot at "En kunstners fremgang er en 
kontinuerlig selvoppofrelse, en kontinuerlig utslettelse av personligheten" (Eliot 1993:206). 
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imidlertid ikke en bestemt teoretisk skoleretning til grunn for denne oppgaven, men velger 

å trekke frem noen generelle synspunkter som er felles for flere teoretiske retninger for å 

beskrive mitt syn på den den litterære teksten. 

Både innenfor poststrukturalistisk teori og i den såkalte nyhistorismen er en opptatt av at 

tekster aldri blir til i et tomrom, men utvikles på bakgrunn av andre tekster. I artikkelen 

"Tekstteori" skriver Roland Barthes at teksten må forstås som et nettverk eller en vev der 

biter fra annen litteratur er tilstede i den nye teksten (Barthes 1993:70), og det er nettopp 

et slikt syn på teksten som ligger under Horace Engdahls begrep "repertoardiktning". Et 

annet populært uttrykk for denne oppfatningen er at teksten er resultat av et intertekstuelt 

spill; den blir til i dialog med andre tekster. Dette innebærer samtidig at en ser på tekstens 

mening som del av historisk og sosialt betingede meningssammenhenger (Kittang 

197 5:52). Dette synet har poststrukturalisme og nyhistorisme felles. 

Hvilke metodiske konsekvenser får så et slikt syn på teksten? På hvilken måte påvirker 

dette tekstsynet fortolkningsstrategiene en bruker for å lese mening ut av teksten? For det 

første innebærer dette tekstsynet et oppgjør med den såkalte sympatiske lesemåten. I tråd 

med det romantiske tekstsynet og med Schleiermachers og Sainte-Beuves hermeneutikk, 

er målet med fortolkningen innlevelse i forfatterens intensjoner, en skal tilbakeføre diktets 

mening til den opprinnelige forfattermeningen. Ut fra det jeg tidligere har sagt om 1700-

tallsdiktningens karakteristiske trekk, fremgår det at en slik metode ikke ville føre frem i 

denne oppgaven. Når en tidligere har tolket 1700-tallsdiktene med henblikk på å finne 

forfatterens mening i teksten, forklarer dette også hvorfor en har oppfattet diktene som 

uinteressante. Lesemåten har gjort at helt sentrale og interessante aspekter ved teksten er 

blitt oversett. Den mekanismen som synes å ha virket her er deri samme som Atle Kittang 

skisserer når han sier at enhver lesemåte har sine utstøtelses- eller 

fortrengningsmekanismer; enhver lesemåte definerer altså visse aspekter av teksten som 

uleselig (op.cit.: 16). Det som ser ut til å ha sig edd i de norske litteraturhistorieverkene, er 

altså at 1700-tallets landskapsdikt har blitt offer for lesemåtens begrensninger, slik at helt 

sentrale sider ved diktene er blitt oversett, og diktene får ikke lenger noe å "by på". 

I diktanalysene i denne oppgaven vil forfatteren derfor være en uinteressant størrelse; de 

sentrale størrelsene i fortolkningen er tekst og leser. Fortolkningsstrategien er til en viss 
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grad tradisjonell nykritisk i og med at jeg vil se på forholdet mellom helhet og del i hver 

tekst; jeg vil altså benytte meg av nykritikkens nærlesingsteknikker og ivareta tekstens 

karakter av meningshelhet. Lesemåten blir dermed i større grad "harmoniserende" enn ute 

etter å avdekke "aporier", "løse ender" osv. i teksten. 

Til en viss grad vil min lesemåte altså være det Atle Kittang kaller objektiverende. 

Samtidig har jeg pekt på at 1700-tallstekstene inngår som del av større historisk bestemte 

meningshelheter. Jeg vil derfor også kalle min lesemåte kontekstualiserende, ved at jeg 

trekker inn utenomtekstlige aspekter i analysene. Dette innebærer imidlertid ikke at jeg vil 

redusere teksten til symptom på materielle eller sosio-økonomiske forhold, slik Thomas 

Bredsdorff etter min mening har en tendens til å gjøre i sin studie av 1700-tallets 

naturdiktning. Fremfor å trekke inn politiske og økonomiske forhold, vil jeg vise hvordan 

tekstene tar opp i seg elementer fra filosofisk og estetisk tenkning og fra annen litteratur, 

eksempelvis i form av klassiske topos eller faste litterære klisjeer. Dette betyr allikevel 

ikke at jeg gjennomfører en "intertekstuell" analyse, hovedfokus ligger på den enkelte 

tekstens meningssammenhenger. 

Når jeg trekker inn nettopp filosofiske, estetiske og litterære aspekter i analysene, har 

dette altså sammenheng med et syn på teksten som sammensatt av flere ulike diskurser. 

Dette innebærer ikke nødvendigvis at slike "referanser" er åpenbare eller intenderte. Jeg 

vil ikke bare se på hva dikteren "vil ha sagt", men ønsker også å vise hvordan teksten har 

svar på spørsmål som teksten ikke åpent stiller, en lesemåte flere nyere metoderetninger 

forfekter (Kittang 1975:45). 

De to aspektene jeg vil undersøke i tekstene, landskaps fremstilling og betrakterholdning, 

er nettopp størrelser som er relatert til 1700-tallets estetiske og filosfiske tenkning, uten at 

dette sies eksplisitt noe sted. Teksten er altså relatert til sin samtids mentalitet uten at 

forfatteren intederer en slik relasjon. Etter min mening er det fokus nettopp på slike 

sammenhenger som kan åpne 1700-tallstekstene som interessante objekter. Istedenfor å ha 

en forutsetningsløs holdning som ideal, vil jeg altså hevde at tekstene blir mer interessante 

når en har kunnskap om de større idemessige kontekster de inngår i. Jeg vil derfor gjøre 

rede for 1700-tallets generelle bevissthet omkring landskap og betrakterholdninger før jeg 

tar for meg den enkelte tekst. 
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2 NATUR OG LANDSKAP 

Den 1700-tallsdiktningen jeg tar for meg i denne oppgaven har natur som sitt 

hovedmotiv. Begrepet natur er imidlertid forstått på flere måter. Jeg vil derfor definere 

ordet og gjøre rede for hvordan jeg vil bruke det i oppgaven. Deretter vil jeg gjøre rede for 

hvordan natur fremstilles i 1700-tallets kunst, og gjennom denne fremstillingen klargjøre 

utgangspunktet for min problemstilling. 

2.1 Natur og naturbevissthet 

Ifølge Thomas Bredsdorff har ordet natur to fundamentale betydninger for en nåtidig 

språkbruker: "l) den uforarbejdede omverden, fugle og træer etc., og 2) en tings sande 

væsen, dens egenart" (Bredsdorff 1975:9)~ Bredsdorff hevder at 1700-tallsmennesket 

primært forstår begrepet natur i betydningen vesen eller kjerne, og han bruker dermed 

begrepet naturdiktning om en diktning som handler om verdens innretning eller egentlige 

ordning. I det følgende skal jeg bruke termen slik vi vanligvis gjør det i dag, i betydningen 

ytre, ubearbeidet natur. Der jeg bruker ordet natur, vil dette altså gjelde enkeltstående 

fenomener som et fjell, en bekk eller et tre. Ved å bruke begrepet slik, avgrenser jeg det 

fra begrepet landskap, som jeg vil definere nærmere under pkt. 2.2. 

Flere forskere (Fitter 1995, Bredsdorff 1975, Mortensen 1992) har pekt på at menneskets 

syn på naturen aldri er er desinteressert, vi møter aldri omgivelsene våre uten bestemte 

forventninger eller forholder oss likegyldige, men har tvert imot bestemte forutinntatte 

holdninger og forventninger til hva naturen "betyr". Vi står derfor alltid i en relasjon til 

naturen, og tenderer mot å tolke naturen som ladet med betydninger. Hva slags interesse 

vi har for natur, og hvordan vi tolker natur, avhenger imidlertid av historisk periode og 

tidsbestemt ideologi- bevisstheten omkring natur og synet på natur varierer. 

En grunnleggende type naturbevissthet som eksisterer i alle kulturer, er den som ser på 

naturen ut fra nyttehensyn. Her er naturen er·spesielt interessant i forhold til begreper som 

fertilitet og produktivitet, vi registerer det i naturen som gir oss føde og materiell 

sikkerhet. Naturen er noe en først og fremst står i et arbeidsmessig forhold til, noe en kan 

utnytte for livsnødvendige behov. Det å gå ut i naturen for å rekreere eller bli 
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følelsesmessig tilfredsstilt, er følgelig en sjelden foreteelse. Peer E. Sørensen skriver at i 

"de gamle naturbeskrivelser synes naturen hverken at kalde på hengivelsen eller at 

forlange, at man overhovedet begir seg ud i den. Den er med Schillers ord[ .. ] blottet for 

den sentimentale interesse, hvormed vi moderne kan hænge ved naturscenerier" (Sørensen 

1989:30). 

Naturen kan også betraktes som en illustrasjon av religiøse eller filosofiske læresetninger. 

Den kan oppfattes som et bilde på universets strukturelle ordning, som en pekepinn på 

hvilke krefter som styrer og ordner verden. Naturen kan eksempelvis illustrere en 

"intelligibel verden" eller et universelt kaos. Det at naturen på denne måten "peker utover 

seg selv", kaller Klaus P. Mortensen naturens metafysiske funksjon. Det at naturen har en 

metafysisk funksjon, innebærer nettopp at "skaberverket, naturen, viser ud over sig selv til 

en anden, sandere virkelighed hinsides eller over den fysiske natur." (Mortensen 1993: 15) 

Jeg har tidligere vært inne på at Klaus P. Mortensen viser hvordan denne naturmetafysiske 

funksjonen endres i løpet av 1700-tallet . Mens en frem til 1700-tallet mente at en kunne 

få kjennskap til Gud eller universets lovmessighet gjennom å betrakte naturen, begynner 

en på 1700-tallet å se på naturen som et speil for individet selv- det er i møtet med 

naturen at "det nye selvberoende individ" oppstår; jeget blir synlig for seg selv i det det 

opplever naturen (op.cit.: 17). 

Disse to synene på naturen, naturen som tegn for noe annet og naturen som speil for 

individet, kommer tydelig til syne når vi ser på hvordan 1700-tallets kunst omdanner 

naturen til landskap. 

2.2 Natur fremstilt som landskap: emblem og ekspresjonisme 

Mens jeg med natur mener enkeltstående fenomener som et tre eller et fjell, altså en form 

for "råstoff" som eksisterer uavhengig av mennesket, mener jeg med landskap en natur 

som er "ordnet" av mennesket slik at den utgjør en komposisjonen helhet. Landskap er 

altså en del av naturen som er avgrenset og gjort til en helhet av mennesket. 
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I Norsk Riksmålsordbok (1937) defineres landskap som "l) a) naturlig avgrenset 

landstrekning, egn slik den viser seg for øiet [ ... ] b) billede (maleri, tegning) som gjengir 

slik landstrekning [ ... ] 2) mest hist. ell. om utenl, forh., landsdel som ved naturlige grenser 

ell. administrativt i gammel tid dannet en enhet; provins". I alle de tre definisjonene dreier 

det seg om en menneskeskapt avgrensning, det handler om hvordan vi danner helheter, 

komposisjoner av enkeltstående naturfenomener. Slike helheter kan vi altså danne ved 

hjelp av blikket og tanken, eller vi kan fremstille dem i kunsten. 

Peer E. Sørensen og Klaus P. Mortensen peker begge på at oppfatningen av naturen som 

landskap oppstår når den nyttebestemte relasjonen til naturen oppløses. Dette faller 

historisk sammen med utviklingen av en borgerlig identitet på 1700-tallet. Den moderne 

borgeren har fjernet seg fra naturen og henter ikke lenger sine livsmidler direkte fra den - i 

marxistisk språk vil en si at han blir fremmedgjort fra sine tidligere omgivelser. Samtidig 

bidrar den moderne naturvitenskapen til at den eldre naturerkjennelsen umuliggjøres; 

enkeltmenneskets opplevelse av naturen blir kvalitativt sett en annen enn vitenskapens. 

Den distansen mennesket i moderne tid får til naturen, oppfattes vanligvis som en viktig 

forutsetning for det som utvikler seg til å bli en estetisk betraktning av omgivelsene. Når 

de moderne livsformene og den nye vitenskapen fjerner mennesket fra naturen, oppstår 

drømmen om en fornyelse av den tapte forbindelsen mellom menneske og natur, og ifølge 

Peer E. Sørensen er det diktningen som kan tilby en slik fornyelse: "Hvor det 

menneskelige livs oplevelse af himmel og jord ikke længere kan tilegnes videnskabeligt, 

bliver det digtningens opgave at formidle denne himmel og denne jord æstetisk, dvs. som 

landskab. I 1700-tallet forvandles naturen tillandskab - i kunsten." (Sørensen 1989:30) 

I 1700-tallets kunst finner vi naturen formet til landskap i hagekunsten, i malerkunsten og 

i poesien. 1700-tallsdikteren Horace W al pole peker på den nære tilknytningen mellom 

disse kunstartene i et kjent utsagn: "Poetry, Painting, and Gardening, or the Science of 

Landscape, will forever by men of taste be deemed Three Sisters, or the Three New 

Graces who dress and adorn nature." 13 Disse tre kunstartene påvirket hverandre gjensidig 

og bidro sammen til en særegen landskapssmak. 

13 Horace Walpole er her sitert etter John Dixon Hunt (1971:296). 
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Den landskapssmaken som er rådende i 1700-tallets kunst kom først til uttrykk i 

malerkunsten.14 I boka Italian Landscape in Eighteenth Century England (1965) 

beskriver Elizabeth Wheler Manwaring hvordan de to italienske malerne Claude Lorrain 

og Salvator Rosa malte bilder som ble etterlignet gjennom hele 1700-tallet og som ble 

svært populære blant de engelske 1700-tallsdikterne.15 Ifølge Manwaring består det 

typiske Claude Lorrain-landskapet av følgende komponenter: 

An extended rolling plain, or wide valley opening to the south, traversed by a winding strearn, and 
encircled, arnphitheatre-like, by wooded hills; a foreground of plants and trees, richly lea ved; a 
middle distance of plain and hill, adorned with groves, villas, bridges, castles, temp les of antique 
pattern, vinehung ruins, a far distance of faint blue hills, and often the sea; all this overspread with 
golden light, preferably of sunrise or sunset [ ... ] (Manwaring 1965:95) 

Mens Claude Lorrains landskap er preget av idylliske, pastorale motiver og ble omtalt 

som "delicate", "pleasant" eller "elegant" av de engelske dikterne, er Salvator Rosas 

landskaper omtalt som "rude", "wild" eller "majestic". Manwaring beskriver det typiske 

Salvator Rosa-landskapet slik: 

The Salvatorial showed precipies and great rock masses of fantastic form, cascades, torrents, desolate 
ruins, caves, trees dense of growth, or blasted trunks, and shattered boughs. (Manwaring 1965 :95) 

Her kjenner vi igjen motsetningen mellom de to landskapsidealene som ble satt frem i Det 

smagende Selskabs utlysning for "det bedste Forsøg i den malende Poesi": på den ene 

siden et "yndigt".landskap, på den andre siden et "skræksomt", egnet til å fremkalle det en 

på engelsk kaller "delightful horrors". Disse to landskapsidealene ble stilisert som 

konvensjoner i 1700-tallsdiktningen, og som jeg vil komme tilbake til i kapittel 9, ble 

disse idealene koblet til kategoriene skjønt og sublimt. 

Interessen for Claude Lorrains og Salvator Rosas bilder manifesterer seg forøvrig på ulike 

måter i 1700-tallskulturen; det fremste kjennetegnet på "the Man of Taste" var at han 

14 Da ordet "landskap" gikk over fra å bety administrativ enhet til å bety estetisk avgrenset helhet, det en ser, 
var dette under innflytelse fra hollandske malere som brukte termen om en bestemt frernstillingsmåte. I 
Shorter Oxford English Dictionary (1977) står det om ordet landscape at det er "adopted from Du. as a 
painters term." 
15 Innflytelsen fra nettopp disse malerne på 1700-tallets landskapsdikt synes å være allment akseptert i 
forskningen. Også Jean Hagstrum (1958) og Hans Lund (1982) peker på en slik innflytelse på engelske 
diktere, og i Dansk litteraturhistorie bd. 4 (1983) nevnes Claude Lorrain i introduksjonen til1700-tallets 
danske naturdiktning. 
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kjente til disse bildene og gjeme lagde amatørmalerier selv, og begrepet "Connoisseur" 

ble flittig brukt om en som betraktet bilder. Interessen for malerkunst viste seg dessuten i 

den økende interessen for å vandre i naturen og lete etter "bilder" i omgivelsene. Uttrykket 

"picturesque tourist" ble brukt om dem som hadde sett de italienske maleriene og selv la 

ut på "The Grand Tour" over Alpene for å oppleve naturen nettopp som på bildene. 

Opplevelsen av naturen som et maleri skulle forsterkes gjennom det såkalte "Claude

speilet", et speil en kunne holde opp over landskapet og dermed se det avgrenset av en 

ramme, som om det var et bilde (Lund 1982:67). De italienske maleriene formet også 

smaken når det gjaldt hagearkitekturen, slik at en skapte hager mest mulig lik dem en 

hadde sett på bilder. 

Når naturen fremstilles som landskap i maleri, hagekunst og poesi, kommer endringen i 

synet på naturens metafysiske funksjon til uttrykk, slik Klaus P. Mortensen hevder. I løpet 

av 1700-tallet ser en en dreining bort fra landskapsfremstillinger som uttrykker 

oppfatninger av Gud og universet, og i retning av landskapsfremstilllinger som "speiler 

individet". En slik utvikling ser en både i maleri, i hagearkitektur og i poesi. Forskeren 

John Dixon Hunt beskriver en utvikling lignende den Mortensen skisserer, i essayet 

"Emblem and Expressionism in the Eighteenth-Century Landscape Garden" ( 1971 ). Selv 

om denne artikkelen dreier seg om utviklingen innenfor hagearkitekturen, mener jeg at 

den kan bidra til å belyse endrede beskrivelser av landskap innenfor litteraturen, nettopp 

fordi kunstartene er så tett forbundet med hverandre. 

John Dixon Hunt beskriver utviklingen av landskapssmaken som en utvikling fra en 

emblematisk til en ekspresjonistisk stil. Termene henter han fra Thomas Whateleys 

Observations on Modem Gardening fra 1770, der Whateley skildrer statuer med 

mytologiske figurer, inskripsjoner, sommerhus og dekorasjoner som typiske elementer i 

en eldre hagestil: "All these devices are rather emblematic than expressive", skriver 

Whateley: 

[ ... ] they rnay be ingenious contrivances, and recall absent ideas to the recollection; but they make no 
irnrnediate irnpression, for they rnust be exarnined, cornpared, perhaps explained, before the whole 
design of thern is well understood [ ... ].16 

16 Whateley er her sitert etter Dixon Hunt (1971:301). 
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Dixon Hunt nevner den engelske landskapshagen Stowe som et eksempel på en 

emblematisk hage som må "leses" for fullt ut å kunne nytes. Ved begynnelsen av 1700-

tallet var denne hagen utviklet slik at en kunne gå gjennom den og løse opp hagens 

elementer i poetisk og mytisk mening. En del av hagen illustrerte den gamle forestillingen 

om en gylden tidsalder, de elyseiske egne eller myten om Edens hage. Grotter og fontener 

skulle illustrere at musene hadde sitt hjemsted her, og hagen ble utviklet etter antikt 

mønster som et nymphaeum, et sted hvor nymfene trivdes. I en slik hage må en altså løse 

opp allusjonene, og en kan avdekke en mening som er av religiøs, mytisk eller ideologisk 

art. Landskapet fremstilles med det Klaus P. Mortensen kaller en bestemt tegnfunksjon, 

den peker mot noe annet. 

I løpet av 1740-tallet ble Stowe gjort om til en såkalt ekspresjonistisk landskapshage. 

Dixon Hunt skriver om dette landskapet at det 

[ ... ] no Ionger requires the Iearned attention to detail ed meaning; it makes no claim upon o ur intel!ect. 
The subtle varieties of the valle y afford a Iandscape that seems to answer our moods, or such is the 
illusion that it encourages. (Hunt 1971:304) 

Dette er et landskap som representerer "a private and natura] turn", individet skal vandre 

omkring alene i et landskap som tilsynelatende er uberørt av menneskelig utforming. 

Landskapet fremelsker "a solitary and introspective Walk", skriver Hunt, det har potensial 

til å vekke betrakterens følelser, og det danner bakgrunn for ulike stemninger med sine 

åser, bekker og stadig nye scener. 

Fra å fremstille landskap som tegn for noe annet, begynner en altså å fremstille landskap 

som relieff eller speil for betrakteren, og denne utviklingen er den samme for hagekunst 

og litterære landskapsfremstillinger. Med dette endrede synet på natur og landskap følger 

imidlertid et endret syn på det betraktende subjektet, individet som ser på landskapet får 

nye holdninger. Blikket brukes på en ny måte når landskapet ikke lenger er "readable 

structure", men blir noe som skal stimulere følelsene. I det følgende skal jeg gjøre rede for 

de betrakterholdningene som følger med omvurderingen av naturen og landskapet. 
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3. BETRAKTEREN- FORTOLKNING OG SENTIMENTALITET 

Som sentrum i de landskapsdiktene jeg skal ta for meg, står et sansende subjekt, et diktjeg 

som opplever naturen ved å se og høre. I det følgende vil jeg gjøre rede for noe av 

bakgrunnen for 1700-tallets kretsing omkring menneskets sanser, og jeg vil deretter knytte 

den typen sansning vi har å gjøre med i disse tekstene til to ulike betrakterholdninger. 

3.1 Det sansende subjektet 

Siden antikken har filosofer og diktere vært opptatt av menneskets fem sanser: syn, 

hørsel, lukt, smak og berøring. I boka The Five Senses. Studies in a Literary Tradition 

(197 5) skriver Louise Vinge at de fem sansene har vært et stadig tilbakevendende topos i 

litteratur og filosofi fra antikken til i dag, og at en spesielt har vært opptatt av å 

hierarkisere sansene med henblikk på hvilken som er mest verdifull, og av å knytte 

sansene til menneskelig erkjennelse. Aristoteles og Augustin er av de første som hevder at 

synet er den primære sansen; hos Aristoteles knyttes synet til persepsjon og til 

menneskelig psykologi, hos Augustin til den mystiske erkjennelsen av Gud. 

Når en på 1700-tallet på nytt hevder at synet har primat blant menneskets sanser, er 

fremveksten av ny vitenskap om menneskesinnet, den såkalte assosiasjonspsykologien, en 

viktig årsak. I empirismen og den sensualistiske retningen innenfor 1600- og 1700-tallets 

filosofi er det et hovedsynspunkt at den menneskelige erkjennelse og all vår viten om 

verden har sitt utgangspunkt i sanseerfaringer. Assosiasjonspsykologien befatter seg 

nettopp med bevissthetens muligheter til å assosiere og kombinere ideer på bakgrunn av 

sanseinntrykk. Den viktigste filosofen i denne forbindelsen er John Locke. I Essay 

Conserning Human Understanding (1689) fremlegger han sitt mest kjente bilde på 

bevisstheten: tabula rasa eller den tomme tavlen. Ifølge Locke er sinnet opprinnelig 

"tomt", men blir et speil for den ytre verden; verdens avtrykk eller bilde setter seg i den 

menneskelige bevissthet. I utgangspunktet er mennesket dermed en passiv mottaker av 

sanseinntrykk. Locke understreker imidlertid også et aktivt moment i idedannelsen, 

gjennom skillet mellom primære og sekundære sansekvaliteter. De primære 

sansekvalitetene er egenskaper ved tingene selv, altså objektive størrelser som eksisterer 

før mennesket sanser dem. De sekundære sansekvalitetene er ikke egenskaper ved 
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tingene, men produkter av tingenes innvirkning på våre sanser, som f.eks oppfattelsen av 

farger. Her kommer altså et subjektivt aspekt ved sansningen inn. 

Ifølge Locke er synet menneskets viktigste sans, og hans forestilling om synets primat i 

erkjennelsen og tilegnelsen av omverdenen står altså sentralt gjennom hele 1700-tallet, 

noe som gjør at vi kan kalle 1700-tallet et sterkt "visualiserende" århundre. 17 Vi finner 

ulike vitnesbyrd om denne fokuseringen på synssansen, blant annet ved at en utvikler en 

hel metaforikk omkring synet, en blir fascinert av instrumenter som teleskop, briller, 

linser osv., og en problematiserer og tar opp blindhet som filosofisk problem. Synssansen 

spiller dessuten en betydelig rolle i periodens estetiske teorier; i tråd med Lockes filosofi 

vektlegger Joseph Addison synsinntrykket som det viktigste utgangspunktet for dikterens 

innbilningskraft 

It is this Sense which furnishes the Imagination with its Ideas; so that by the Pleasures of the 
Irnagination or Fancy (which Ishall use promiscuously) I here mean such as arise from visible 
Objects, either when we have them actually in our View, or when we call up their Ideas into our 
Minds by Paintings, Statues, Descriptions, or an y the like Occasion. We cannot indeed have a single 
Image in the Fancy that did not make its first Entrance throuh the Sight [ ... ]. (Addison 1966:206) 

En lignende vektlegging av synssansens rolle for 1700-tallsdikteme finner vi også hos en 

nåtidig litteraturforsker som Jean Hagstrum. Han hevder at 1700-tallets landskapsdikting 

er "closely related to the art of actual seeing: the poet must have seen and must be able to 

cause others to see" (Hagstrum 1958:138). Forøvrig leder 1700-tallets interesse for synet 

også til en oppmerksomhet omkring de andre sansene, og uttrykket "sansenes harmoni" 

dekker et ideal om en altomfattende og fullkommen persepsjon av omverdenen. 

I de delene av 1700-tallsdiktningen hvor vi finner økt oppmerksomhet omkring kroppen 

og sansene, er dette sjelden grunnet i en rent biologisk interesse for menneskets 

organisme. Kroppsmetaforer og kroppsuttrykk bidrar snarere til å sette fokus på 

samfunnsmessige eller individualpsykologiske fenomen. Dette er et faktum som blir tatt i 

betraktning i den nyeste forskningen omkring 1700-tallets litteratur og tenkning. I 

introduksjonen til forskningsantologien Body and Text in the Eighteenth Century (1994), 

17 Flere forskere har pekt på at hele moderniteten, regnet fra slutten av 1600-tallet, er opptatt av synet og det 
visuelle. Martin Jay hevder for eksempel at moderniteten er "ocularcentric" (Jay 1992:178). 
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hevder en om 1700-tallsdiktningens fokus på kroppen at 

[ ... ] the human body stands in a multiple and complex relation to the limits and centers of the 
cultural production ofmeaning. The body provides the "raw material" in the ordering, cathecting, and 
processing of sensory data, drives, and affects into symbolic systems, but it can also serve as a 
medium for the transmission of information. Finally, the body becomes a privileged model or model 
object for the definition and organization of such semiotic events as the distinction between sign and 
symptom, textual whole and fragment, surface and depth, natura! and conventional or artificial, literal 
and figural, real and imagined. (Kelly & von Miicke 1994:9) 

Sansene kommer altså i forgrunnen når 1700-tallsmennesket uttrykker sin oppfatning av 

verden; erkjennelsen av verden eller holdningen til verden blir formulert i 

"kroppsuttrykk". Dette betyr samtidig at det å se for 1700-tallsmennesket innebærer noe 

langt mer komplisert enn bare å observere noe. Blikket og sansene brukes ikke likegyldig, 

men har sammenheng med ulike betraktningsmåter. 

I essayet "The charm'd eye", som er trykt i den ovenfor nevnte antologien, hevder 

litteraturforskeren Peter de Bolla at det å se er en kulturelt bestemt aktivitet. Hver 

historiske periode utvikler sin særegne "grammar of looking", som blant annet kommer til 

utrykk i en sammensatt metaforikk omkring synet - de Bolla nevner eksempelvis uttrykk 

som at øyet er "thrown", "carried", "filled up", "sated", "hungry" eller "restless" (de Bolla 

1994:89). de Bolla undersøker hvordan tekster fra 1700-tallet bruker slike uttrykk og 

dermed instruerer 1700-tallsmenneskene i hvordan de skal se. Med utgangspunkt i tekster 

som er beretninger fra William Shenstones hage Leasowes, analyserer han hvordan ulike 

interesser er med på å farge betraktningsmåten på hager og landskap. Et viktig spørsmål er 

om betrakteren ser for å forstå eller om han ser for å la seg bevege. 

I det følgende vil jeg gjøre rede for de to betrakterholdningene de Bolla kommer frem til i 

sin artikkel, for deretter å bruke disse to holdningene som redskap i mine egne analyser. 

Peter de Bollas artikkel er spesielt interessant fordi den følger opp og bygger videre på 

synspunkter fra John Dixon Hunts tidligere nevnte tese om en uvikling innenfor 

hagearkitekturen. På samme måte som Hunts artikkel er sentral for den norske 

landskapsdiktningen, vil jeg derfor også hevde at de Bollas er det. Selv om de Bollas teser 

er utarbeidet med grunnlag i engelsk materiale og engelske forhold, mener jeg at 

det er forsvarlig å overføre disse på norske fohold, fordi de Bolla vil si noe noe 

om en allmenn utvikling; hans synspunkter får dermed karakter av en generell teori. 
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3.2 Et fortolkende blikk 

I artikkelen "The charm'd eye" refererer Peter de Bolla til den artikkelen der John Dixon 

Hunt beskriver overgangen fra en emblematisk til en ekspresjonistisk hagedesign. de 

Bolla er imidlertid mer interessert i hvordan en ser på disse hagene enn på hvordan 

hagene ser ut i seg selv: "Thus, if we take John Dixon Hunt's argument at face value and 

assume that the design of gardens changed from emblematic to expressionistic forms, then 

it must follow that visitors and patrons alike also underwent a shift in how they 

appreciated these different forms, that is, how they looked." (de Bolla 1994:93) Med 

overgangen fra en emblematisk til en ekspresjonistisk hagedesign følger det altså en 

overgang fra en type blikk til et annet, fra det de Bolla kaller en emblematisk seererfaring 

til det han kaller en sentimental seererfaring. 

Den første betraktningsmåten innebærer en måte å se på som dekoder mening, som "uses 

the eyes only in order to corrobate what the rnind already knows" (ibid). Den 

emblematiske seererfaringen karakteriseres ved "the studious gaze", og den krever at 

betrakteren er skolert inn i en bestemt kulturkrets, slik at han kan dekode kulturelt 

bestemte kodede meninger. de Bolla skriver at slike kodede universer ikke er unike for 

hagekunsten, de kan finnes igjen i alle 1700-tallets kunstformer. Et sentralt aspekt ved den 

emblematiske seererfaringen er at den er eksklusiv, den er forbundet med utdannelse og 

sosial elitisme: 

It is a gaze founded in knowledge, a knowing eye that teases out allusions and delights in the play of 
wit. This first kind oflooking is based in textuality, in a cultural education founded on classical 
literature, and the visual experience resulting from it is ane in which various texts are, as it were, 
given befare one's eyes. (op.cit.: 94) 

Den betrakterholdningen de Bolla snakker om her, har lange røtter i europeisk tenkning, 

og handler ikke bare om erfaringen av landskap, men kan knyttes til oppfatningen om at 

verden må "leses", slik Hans Blumenberg er inne på i boka Die Lesbarkeit der Welt 

(1981). Det sentrale er altså at dette er en berakterholdning som henger sammen med en 

oppfatning av verden som intelligibel eller mulig å fortolke. Et viktig spørsmål i denne 

oppgaven blir om en slik betrakterholdning er under press på 1700-tallet, om de 

fortolkingsnøklene en møter landskap og verden med, er i ferd med å gå tapt slik at vi kan 

snakke om en fortolkningspraksis i krise. 
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3.3 Et sentimentalt blikk 

Den ekspresjonistiske hagen krever ifølge de Bolla et sentimentalt blikk. Et slikt blikk er 

opptatt av overflatenes kvaliteter, og ikke ved deres dypere mening; blikket registerer 

varierende sekvenser med lys og skygge, og de visuelle inntrykkene blir ledsaget av 

lydinntrykk. Mens det emblematiske blikket krever at seeren på forhånd er skolert og 

bruker fornuften aktivt i en dekodende prosess, blir betrakteren med det sentimentale 

blikket opplært gjennom selve synsinntrykket: "the visual experience is one which ofitself 

educates the eye: all one needs is 'feeling"' (op.cit.: 108). Det sentrale ved en slik 

betraktningsmåte er at det er den følelsesmessige responsen på landskapet som står i 

fokus; en søker ikke mening, men estetisk og følelsesmessig tilfredsstillelse: "One need 

only look to see here, and all that looking requires is an eye prepared to be charm'd", 

skriver de Bolla (op.cit.:94). 

de Bolla summerer kontrasten mellom det emblematiske og det sentimentale blikket ved å 

si at betraktningsmåtene er knyttet henholdsvis til intellektet og fantasien: 

[ ... ] the studious gaze operative in the emblematic garden requires intellection at a fairly high leve! as 
the viewer searches for the code needed to break in upon the semiosis of its buildings, grottoes, and 
statues, whereas the encouragement of tbe viewer's own response in the expressionistic garden 
prompts reveries and fantasy. (op.cit.: 95) 

Denne kontrasten mellom et "intellektualiserende" og et "fantaserende" øye utdyper de 

Bolla ved å hevde at den ene betraktningsmåten leter etter allerede kjente bilder eller 

billedstrukturer i landskapet, men den andre skaper sine egne fantasibilder på bakgrunn 

av synsinntrykket, og viser slik at det er han selv som betrakter som står i sentrum. Den 

emblematiske betrakteren besøker landskapet "in order to impose his informed and 

classicaly trained eye on the "real," hoping thereby to "see" a Claude Lorrain image", 

mens den sentimentale betrakteren besøker landskapet "in order to feel a sense of himself' 

(op.cit.: Ill). Der det ene blikket søker utad for å trenge gjennom overflater for å komme 

frem til betydning, speiler det andre seg og søker innad mot økt selvbevissthet.I8 

18 de Bolla knytter videre motsetningen mellom et fortolkende, intellektualiserende blikk, og et sentimentalt, 
fantaserende blikk til motsetningen mellom en maskulin og en feminin betraktningsmåte. Slik hevder han at 
dreiningen mot en mer sentimental betrakterholdning innebærer en "oppmykning" av maskuline former for 
identitet. de Bolla skriver selv at denne påstanden "will not yeld much in terms of analytic precition" 
(op.cit.:lOl), og etter min oppfatning er det vanskelig å finne belegg for at det ene er maskulint og det andre 
feminint. Jeg vil derfor se bort fra denne distinksjonen når jeg bruker disse betrakterholdningene som redskap 
i mine egne analyser. 
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de Bolla bruker altså begrepet sentimentalitet om en slik anti-intellektualiserende 

betraktningsmåte. Vi finner imidlertid ingen inngående diskusjon av begrepet, selv om 

dette kunne være påkrevd, siden ordet fra 1700-tallet til i dag har vært definert på ulike 

måter. 19 I dag oppfatter vi sentimentalitet som et begrep med negative konnotasjoner. I 

boka Sensibility. An introduction (1986) skriver Janet Todd at ordet sentimentalitet"[ ... ] 

suggested and still suggests debased and affected feeling, an indulgence in and display of 

emotion for its own sake beyond the stimulus and beyond propriety" (Todd 1986:8). 

Sentimentalitet oppfattes altså som et ukontrollert følesesuttbrudd uten korrelat. 20 

Det er imidlertid ikke slik de Bo Ila bruker uttrykket, og heller ikke slik jeg vil bruke det i 

denne oppgaven. de Bolla bruker snarere ordet sentimentalitet som synonymt med 

sensibilitet eller følsomhet. Her er han på linje med forfattere og tenkere fra midten av 

1700-tallet, som nettopp brukte disse uttrykkene synonymt med hverandre. Janet Todd 

skriver at det ikke er før 1770-tallet og for alvor først rundt 1800 at sentimentalitet blir et 

nedsettende uttrykk: "'Sentimentality' came in as a pejorative term in the 1770s when the 

idea of sensibility was loosing ground." (Todd 1986:8) På dette tidspunktet oppfatter en 

ikke lenger den sentimentale som en moralsk høyverdig person slik en hadde gjort 

tidligere, og dermed blir begrepet negativt. Både sensibilitet og sentimentalitet oppfattes i 

utgangspunktet som ettertraktelsesverdige holdninger, men mister etterhvert sin glans: 

'Sensibility' is perhaps the key term of the period. Little used be fore the mid-eighteenth century, 
although Addison arnong others had employed it to suggest delicate emotional and physical 
susceptibility, it carne to denote the faculty of feeling, the capasity for extremely refined emotion and 
a quickness to display compassion for suffering. Its adjectives tell the tale of its rise and fall. It is 
'excuisite' in Addison, 'delicate' in Hume, 'sweet' in Cowper, and 'dear' in Steme. But as it declines 
from fashion, it becomes 'acute' in Austen, 'trembling' in Hazlitt, 'mawkish' in Coleridge, and 'sickly' 
in Byron. (Todd 1986:7) 

19 Den mest kjente definisjonen på sentimentalitet er kanskje Friedrich Schillers. I "Uber naive und 
sentirnentalische Dichtung" (1795-96) setter han den sentimentale diktningen opp mot den naive. Mens det 
naive betegner det naturlige eller ureflekterte, betraktes det sentimentale som bevisst, reflektert eller fornuftig. 
Som eksempler på naive eksistensformer regnes barnets og grekernes, mens dikterens samtid ble regnet som 
sentimental, altså blottet for umiddelbarhet eller uskyld. Schillers definisjon av det sentimentale skiller seg, 
som vi skal se, fra nåtidens ved at den ikke konnoterer noe negativt eller svulstig. (Schiller 1987:154) 
20 En slik oppfatning av sentimentalitet finner vi eksempelvis hos Jon Hellesnes i en artikkel i Samtiden 
411995. Hellesnes skriver at "(d]et heiter seg at sentimentaliteten inneber ein manglande sans for 
proporsjonar, at den fører med seg ei uklar og utflytande tenking, at den forvandlar kjenslene til føleri, at den 
er medfølande på ein utvendig og uforpliktande måte, at den går sarnan med moralsk latskap, at den er 
sinnelagsfiksert og pseudo-intim og drar privatlivet inn i alle sarnanhenger." (Hellesnes 1995:2). En rekke 
kulturkritikere, f.eks. Aksel Sandemose og Hannah Arendt, har dessuten satt sentimentalitet i forbindelse med 
brutalitet. 
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På midten av 1700-tallet oppfattes altså følsomhet og sentimentalitet synonymt, som en 

spesiell mottagelighet eller ømfintlighet overfor det som kan røre sinnet, og det er i denne 

betydningen jeg vil bruke uttrykket sentimentalitet her. Som vi skal se, kommer denne 

mottageligheten til uttrykk som en varhet både overfor det vakre og det stygge. En dvelte 

altså ved de sammensatte følelsene, noe som på engelsk kommer til uttrykk blant annet i 

formuleringer som ''pleasing tear", "luxury of grief' og lignende. Todd beskriver hvordan 

forfattere som Young, Gray og Thomson opplevde en slik sammensatt følelse i møtet med 

naturen: "[ ... ] Thomson also accepted that the human mind constructed its own aesthetic 

apprehension of this world and he was much concemed with natural phenomena as 

promoters of subjective experience. So he lingered on mountains and mists, for exarnple, 

which inspired in humanity feelings of harmony, melancholy and 'pleasing dread'." (Todd 

1986:55) 

Her uttrykkes nettopp hvordan betrakteren med det sentimentale blikket speiler seg i 

landskapet og får en Økt selvbevissthet. Det sentrale er at betrakteren føler sterkt; 

som om han sier "look, I am looking" (de Balla 1994: 105). Fokus ligger altså på 

betrakteren selv og ikke på det han ser. Mens den fortolkende holdningen har 

oppmerksomheten utelukkende rettet mot naturen og mot fortolkningen av den, er dette 

blikket altså "innadvendt", det ser utover mot naturen og innover i jeget samtidig. I det 

følgende vil jeg se på hvordan disse to holdningene kommer til uttrykk i de norske 

landskapsdiktene, og jeg vil vise hvordan fremstillingen av de to betrakterholdningene 

kan knyttes til ulike typer landskapsfremstillinger. 
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DEL Il: ANALYSER 
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4 "MAJDAGEN" 

4.1 innledning 

I "Majdagen" skildres jegets tankeflukt bort fra byen (str. 1-6), ut i naturen (str. 7-22) og 

frem mot en innsikt i Gud og diktjegets sanne natur (str. 22-29). I de første 6 strofene 

karakteriseres byen som et fallent sted, et "melancholsk Fængsel". Stadig nye laster og 

svakheter ved bylivet regnes opp, her hersker gjerrighet, urettferdighet og dårskap. Det 

som kjennetegner bylivet, er mangel på fornuft eller rimelighet; byen representerer en 

verden på vrangen eller snudd på hodet, der galskap og blindhet hersker. En ser ikke 

lenger hva som er riktig, verden er gått av hengslene. 

Den melankolien diktjeget opplever i slike omgivelser, søkes opphevet i naturen. I strofe 

7 etableres motsetningen til det komplekse bylivet - et enkelt og nøysomt liv i naturen. 

Naturen representerer mulighetene for et nytt blikk på verden, den åpner for å løse "[d]e 

Tanker som laae før i Lænker" (str.7). Drømmen om et enklere levesett og en fornyelse av 

tankekraften utgjør dermed den umiddelbare foranledningen for jegets flukt ut i naturen: 

"Saa [slik] tænkte jeg en MajiDag, l Og reiste strax til hine Enge, l Hvor Flora reder 

Blomstersenge" (sti. 8). Naturskildringen i strofene 8-23 er videre utformet som en 

erindring, det er en tidligere opplevelse som blir fremkalt i minnet og gjenfortalt i 

fortidsform. Det er dermed jegets subjektive opplevelser av naturen som blir fremstilt; det 

handler om hva dikterjeget luktet (str. 9), så (str. 9-19) og hørte (str. 20-22). 

Naturelementene føyer seg sammen til et landskap bestående av berg, strand og hav, en 

dal, trær og fugler. Det hele skildres som et vårlandskap der alt er nyutsprunget og friskt, 

og der alle skapninger streber oppover mot himmelen. Opplevelsen av fuglens sang gir 

diktjeget et direkte vitnesbyrd om at det står en skaper bak; når han spør hvem som ga 

fuglen dens egenskaper, får han til svar "en Skaber" (str. 22). 

Diktets avslutningsdel (str. 23-29) er viet lovsangen til Gud. Naturen blir her forklart som 

Guds fotspor og som hans fortolker, og våren betraktes som "idel Røst", som analog med 

Gud ved at den "skaber, danner og opliver" (str. 26). Mot slutten av diktet kommer en 

vending tilbake til diktets jeg som spør om sine forpliktelser i skaperverket. På samme 

måte som andre skapninger sikter mot Gud med alle sine krefter og fortolker eller vitner 
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om Gud, blir dette også menneskets oppgave - mennesket skal tolke Gud gjennom 

naturen: "Verden er forgjeves skabt l for den som dette Syn foragter" (str. 29). 

Som jeg har vært inne på tidligere, hevder Thomas Bredsdorff at "Majdagen" er et dikt om 

den planmessige og fornuftig ordnede verden. Mennesket kan oppnå innsikt i denne 

verdenen og dermed se seg selv som et mektig og fornuftig individ - dette menneskets 

befrielse "ligger i at det erkender en Plan", skriver Thomas Bredsdorff om betrakteren i 

"Majdagen" (1975: 142). I motsetning til Bredsdorff, skriver Klaus P. Mortensen at 

diktjegets befrielse ligger i at det erkjenner kjærligheten (Mortensen 1993:49). Disse to 

tolkningene viser to ulike oppfatninger av hvordan naturen "utdanner" betrakteren; der 

Bredsdorff vektlegger det jeg kaller en fortolkende og intellektualiserende 

betrakterholdning i diktet, vektlegger Mortensen enfølende eller sentimental 

betrakterholding. Istedenfor å si at den ene lesemåten er "riktigere" enn den andre, vil jeg 

hevde at diktet åpner for begge disse lesemåtene. I det følgende vil jeg se nærmere på 

hvordan diktet tematiserer både en fortolkende og en sentimental betrakterholdning. Jeg 

vil ta utgangspunkt i de uttrykksmåtene som er knyttet til diktjegets opplevelse av og 

holdning til omgivelsene, og deretter se på hvordan landskapsfremstillingen i diktet åpner 

for to ulike betrakterholdninger. 

4.2 Betrakteren 

I første omgang tematiserer "Majdagen" det jeg vil kalle en fortolkende eller 

intellektualiserende betrakterholding. En slik holdning kommer til uttrykk ved at det er 

synssansen som leder jeget omkring til nye opplevelser, og ved at det å se hele tiden 

knyttes til det å forstå. Det understrekes at synsopplevelsen står i intellektets tegn ved at 

hele partiet med visuelle inntrykk (str. 7-19) innledes og avsluttes med at jeget tenker. I 

strofe 7 ønsker jeget å gå ut i naturen for å "løse lidt l de Tanker som laae før i Lænker", 

og synsopplevelsen avsluttes i strofe 19 med "Saa [slik] tænkte jeg[ .. ]". 

Jeg har tidligere vært inne på at koblingen mellom synssansen og intellektet, mellom det å 

se og det å forstå, har lange tradisjoner i europeisk tenkning. Tilbake til antikken finner vi 

dessuten at det å se og å forstå knyttes til lyset og solen. Solen er en forutsetning for det å 

se, for den klare tankens utfoldelse. I "Majdagen" finner en slik forestilling negativt 
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uttrykk i strofe 3: "Solen Verdens Morgenpragt l Paa lukte Øjnelaage maler". Her er det 

blindheten som uttrykkes; en ser ikke solen og får dermed ikke tilgang til den 

kodenøkkelen som er påkrevet for å fortolke omgivelsene slik at de får mening. 

I strofe 8 fremstilles et fornyet blikk på omgivelsene, jeget begynner å fortolke 

omgivelsene gjennom synet; øyet flyr "[n]ysgjerrigt ud i Cirklen" samtidig som jeget blir 

"Forgabt, henrykket og fornøjet". Her ser vi at synsopplevelsen er knyttet til intellektuelle 

begreper, blikket brukes først og fremst i forstandsmessig aktivitet. At blikket blir 

intellektuelt stimulert understrekes gjentatte ganger i uttrykk som at øyet er 

"Forundringsfullt" og at jeget blir fylt med "ny Forundring" (str. 19). Diktjeget ser, og 

ledsaget av synsopplevelsen er refleksjonen. 

I strofe 20 oppstår det imidlertid et brudd med den reflekterende eller fortolkende 

betrakterholdningen. Hørselsopplevelsen tar over for synsopplevelsen, og nå er det ikke 

lenger fornuften som tenker, men sjelen som blir rørt. Idet diktjeget hører fuglesangen 

stopper den intellektualiserende aktiviteten opp -fornuften blir ''forbaust" (str. 20, min 

uthev.). Her er det følelsen eller intuisjonen som har tatt over for refleksjonen, diktjeget 

blir berørt umiddelbart og uten helt å forstå. Nytelsen ligger ikke i å bli brakt til nye 

scener som stimulerer til forundring, den ligger i det å bli brakt til en høyere 

bevissthetstilstand av ikke-intellektuell art. 

Den erfaringen det er snakk om her, kan best beskrives som en mystisk erfaring. Jeget 

gripes umiddelbart og uten refleksjon når øret "dirred' Slag i Slag" med fuglens toner (str. 

21 ). Musikkens muligheter for å spille på strenger i sjelen og dermed bringe mennesket til 

et høyere bevissthetsnivå, er kjent fra antikkens pythagoreiske tankegang, og i "Majdagen" 

leder denne opplevelsen nettopp mot en høyere erkjennelse av at det står en skaper bak 

den synlige verdenen. Karakteristisk for den mystiske erkjennelsen er det dessuten at jeget 

rykkes "ut av seg selv", i "Majdagen" uttrykt ved at diktjegets sjel flyr mot Gud (str. 23). 

Her er betrakterens sjel besatt av "hellig ild", han er konfrontert med det religiøse 

mysterium og er hensatt i en tilstand av språkløshet"- hvordan maajeg dig nævne" (str. 

23). 

48 



Strofe 23 er motsetningsfull, den forfekter både en følende, intuitiv betrakterholdning og 

griper tilbake til den fortolkende holdningen. Strofen innledes med sjelens mystiske 

erfaring, men avsluttes med fornuftsmessig innsikt: "fra hver Punct i Kredsen Gud l U di 

Fornuftens Øre klinged'". Her kan det se ut som om syn og hørsel, fornuft og følelse 

forsøkes sammenholdt; mens diktet tidligere er strukturert i dikotomiene syn l fornuft og 

hørsel/ følelse, oppheves denne dikotomien her ved at "fornuft" kobles til "øre". 

Diktets avslutningsdel (str. 24-29) utfoldes over spenningen mellom de to typene 

betrakterholdninger - både en fortolkende og en følende betrakterholdning kommer til 

uttrykk. Diktjeget forstår og forklarer naturen som Guds uttrykk, og forstår seg selv som 

en "Skabning, hvis Forstand l Sig over andres højt ophæver" (str. 27). Denne 

intellektualiserende holdningen brytes imidlertid av diktjegets retoriske spørsmål i strofe 

27, spørsmålet om mennesket kan "Din Almagt see koldsindig an". Her blir en mykere og 

mer følsom betrakterholdning helt klart forfektet, sensibiliteten overfor skaperverket 

understrekes ved utropet"-- Min Gud jeg bæver!" Diktjeget understreker altså at han ikke 

er "koldsindig". 

Det kan altså se ut som om den fortolkende eller fornuftsmessige betrakterholdningen 

viker eller kommer i bakgrunnen mot slutten av diktet. Det understrekes at diktjeget "seer, 

men ei udgrunder" (str. 28); den naturen jeget står overfor er ikke fullt ut begripelig for 

fornuften. Selv om diktet mot avslutningen fremmer det vi kan kalle "følsomhetens 

primat" i naturbetraktningen, kan strofen oppfattes som nok et forsøk på å harmonisere en 

fornuftsmessig og en følende betrakterholdning: "Sjel, og Sind og Sands forgabt l Din 

Magt og herlighed betragter" (str. 29, min uth.). Menneskets plikt er å bruke både følelser, 

fornuft og sanser i betraktningen av skaperverket, og her gjøres persepsjonen fullkommen 

og uttrykker forestillingen om "sansenes harmoni" (jfr. kap. 3.1). 

Etter min mening rommer altså diktet en dobbelhet ved at det fremmer både en 

fortolkende og en følelsesmessig betrakterholdning. Denne dobbelheten kan oppfattes 

som uproblematisk. En kan hevde at begge betrakterholdninger i siste instans dreier seg 

om innsikten i Gud. Diktet illusterer en innsiktsutvikling der bevisstheten "flyr" fra 

mikrokosmos til makrokosmos- fra en sirkel i strofe 7 til en ny sirkel i strofe 14. De to 

betrakterholdningene kan oppfattes som to trinn eller faser i en platonsk type erkjennelse 

49 



der jeget nærmer seg Gud først gjennom fornuft, dernest gjennom intuisjon. En slik 

lesemåte harmoniserer de to betrakterholdningene i diktet ved å hevde at de begge er rettet 

mot det å erkjenne Gud. 

På den andre siden kan forholdet mellom de betrakterholdningene oppfattes som 

disharmonisk; en kan hevde at de to holdningene peker i hver sin retning. I det følgende 

vil jeg vise at den fortolkende holdningen i diktet er rettet mot gudserkjennel'sen, mens 

den følende betraktningsmåten er nærmere knyttet til diktjegets selvoppdagelse. Mens den 

ene holdningen er rettet utad, er den andre rettet innad mot jeget selv. Dette vil jeg 

underbygge ved å se nærmere på hvordan naturen "utdanner" betrakteren i diktet og 

innbyr til ulike holdninger hos det sansende subjektet. 

4.3 Naturens store bok 

Som jeg tidligere har gjort rede for, hevder Peter de Bolla at en emblematisk eller 

dekodende seererfaring krever at betrakteren er skolert i et semiotisk system, slik at han 

eller hun kan løse opp de kodede meningene som naturen er forbundet med. Blikket 

brukes altså til å bekrefte noe seeren allerede har kunnskap om, det fortolker naturen ved 

hjelp av innlærte og medbrakte fortolkingsnøkler. I det følgende vil jeg vise hvordan 

naturen i "Majdagen" inviterer til et fortolkende blikk, hvordan den stimulerer til å bli 

"lest som tekst" av betrakteren. 

Et karakteristisk trekk ved naturfremstillingen i diktet er bruken av malerkunsttenner. Vi 

kan lese at solen maler morgenen på menneskenes lukkede øyelokk (str. 3), naturen 

fremviser Eden (str. 9), naturen maler landskapet (str. 10), solen danner sitt bilde ved å 

speile seg i vannflaten (str. 11), urtene avbilder en blomstersal (str. 15) og hvert kre 

tegner skyggen av Gud (str. 24). Her bruker Tullin de samme typene personifikasjoner 

som er vanlige hos Thomson og Brockes - det at solen maler, at naturen maler osv (Lund 

1982:72). Disse personifikasjonene utgjør en variant av toposformen deus artifex. 

Topoiene deus artifex- "Gud som kunstner" og natura artifex- "naturen som kunstner" 

går langt tilbake i den europeiske litteratur- og billedkunsttradisjonen. Ernst Robert 

Curtius skriver at forestillingen om Gud eller naturen som håndverker eller kunstner som 

skaper verden som det perferkte kunstverk, er to topos som er brukt om hverandre: "The 

50 



artificium of the two is the same. Production of the world and mankind, architecture, 

pottery, the art of goldsmith, occasionally also painting, theater direction, weaving, are the 

form of this artificium" (Curtius 1990:545). 

I "Majdagen" kombineres natura artifex-toposet med deus artifex-toposet; det kunstverket 

som skapes av naturen er Guds eget kunstverk. At det hele er en avspeiling av Gud, 

kommer tydelig frem i diktets avslutningsdel, der naturen omtales som Guds "Fodspor" og 

"Skygge" (str. 24), som Guds "Vitner" og som en "Tolk" som taler med "Millioner 

Tunger" (str. 25). Gud vekker betrakteren gjennom sitt kunstverk, det som er hans 

"Scener", "Effecten af Dit Bliv" (str. 27). Naturen som kunstverk er dermed gitt av Gud 

for å vekke en fortolkende impuls hos det betraktende subjektet; betrakteren skal svare når 

"al Naturen raaber: kom" (str. 26). Topoiene natura artifex og deus artifex samles her i 

forestillingen om naturens store bok. Klaus P. Mortensen omtaler denne forestillingen 

som et "dybt indleiret kulturelt forestillingsmønster" som går tilbake til Paulus: 

Ifølge denne tænkemåde har mennesket to kilder til viden om Gud: biblen og så naturens bog. Den 
kristne Skaber er ikke i det skabte og kan ikke iakttages. Men som Guds skaberverk vidner naturen 
om ham, hans visdom, hans magt, hans nåde. I kraft af sin tanke kan mennesket derfor slutte sig til 
hans eksistens ud fra det skabte. I naturen kan mennesket da også finde hans "fodspor" som et af 16-
og 1700-tallets foretrukne udtruk lyder. Gud er den store maler og naturen hans maleri, "contrafey" 
eller hans speil hedder det med andre, beslægtede vendinger. (Mortensen 1997:36) 

I "Majdagen" finner vi dette forestillingsmønsteret mest markant uttrykt i bildet av solen 

som speiles i vannflaten: "At Solens brudte Straaler som/ I tusend Chrystalspeile spilled"' 

(str. 11). Ifølge Klaus P. Mortensen er dette bildet et av de mest frekvente utgavene av 

forestillingen om naturens bok, og i en artikkel om emnet finner han motivet hos flere av 

Tullins samtidige, deriblant Edward Young og Ambrosius Stub (Mortensen 1997:36). 

Innenfor malerkunsten er den speilede solen dessuten et av Claude Lorrains typiske 

motiver (Hagstrum 1958, Manwaring 1965). Når Tullin bruker dette motivet, utrykker 

han, i likhet med Lorrain, Young og Stub, forestillingen om et gjenskinn av gudslyset: 

"[ .. ] det lys, som de gamle kristne kalte lux intelligibilis: det evige, ikke-skabte 

guddommelige lys, som man kun kan nærme sig ad tankens vej" (Mortensen 1997:37). 

Bildet av solen som speiler seg i vannflaten blir dermed det klareste bildet på at en 

gjennom å skue naturen kan skue Gud. Naturen som kunstverk og fortolknings gåte er 
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skapt av Gud for at mennesket skal kunne dekode "beskjeder" og få tilgang til ham 

gjennom tanke og refleksjon. I første omgang kan vi derfor si at naturfremstillingen i 

diktet illusterer hvordan naturen innbyr til fortolkning, betrakteren skal bruke både blikket 

og sine kunnskaper til å løse gåten. 

4.4 Ideallandskapet 

Landskapsfremstillingen i diktet er tvetydig. Dels inviterer landskapet til et fortolkende 

blikk, dels innbyr det til følsomhet og selvoppdagelse. Før jeg viser hvordan landskapet 

innbyr til disse to typene blikk, vil jeg se på hvilke elementer som utgjør det landskapet 

diktjeget ser i diktets midtparti. 

Utkikkspunktet for diktjeget i "Majdagen" er Højen (str. 8). Herfra er det diktjeget skuer 

ut over naturen, og det som fremstilles, er det dikterjeget ser; naturen avgrenses altså 

gjennom dikterjegets blikk og blir et landskap. Landskapet er en avrundet helhet med blå 

himmel øverst, deretter berg og hav, strand og gressbakke. Solens stråler spiller på 

vannflaten, og bakken prydes av vårblomster i grønt, gult, rødt og blått. På berget skimtes 

flere grotter, og på toppen står en gran. Ved foten av fjellet slynger det seg en dal, og her 

renner en bekk gjennom en alle av piletrær. En fugleflokk svermer i trærne, og lerken 

danner midtpunktet i flokken. 

Sammen utgjør elementene i landskapet og måten de blir anbrakt på, en bestemt type 

landskap - locus amoenus eller ideallandskapet. Locus amoenus er et av den antikke 

kunstens landskapsmotiver som lever videre i 1700-tallslitteraturen som faste topos eller 

lett gjenkjennelige, ferdig formulerte naturbeskrivelser. 1700-tallsforfatteme kjente dette 

motivet både fra populære malerier av Claude Lorrain og fra litterære fremstilinger av 

toposet hos Homer, Teokrit og Vergil. 

Ernst Robert Curtius skriver om toposet at det minimum må inneholde et tre, en 

gressbakke, en kilde og fuglesang. Andre ingredienser er en grotte, blomster, en svalende 

lund og en hvilende hyrde (Curtius 1990: 195). Stedets fremste kjennetegn er frihet og 

sorgløshet, her kan en leve det nøysomme liv uten bekymringer. Overalt hersker harmoni, 

fruktbarhet og evig lykke, og sammen danner disse elementene bakgrunnen for dikterens 
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kontemplasjon, her kan han nyte sitt otium. Til toposet knytter det seg også en bestemt 

poetisk diksjon, bestemte regler for hvordan landskapsbeskrivelsen skal utformes (Curtius 

1990:197, Sørensen 1989:39). Med utgangspunkt i tekster fra antikken og middelalderen 

utleder Curtius flere typiske prinsipper i en slik diksjon: naturscenen skal deles inn i 

elementer over og under hverandre, beskrivelsen skal være symmetrisk oppbygd i såkalt 

"numerisk komposisjon", hver ide skal utdypes i flere variasjoner, landskapets herligheter 

skal fordeles både mellom de fem sansene og de fire elementene. 

Ikke sjelden glir toposet sammen med andre lignende idealer, som forestillingen om den 

evige våren og forestillingen om Edens hage. Både locus amoenus, evig vår-toposet og 

forestilingen om Edens hage er virksomme i "Majdagen". I det pastorale og frodige 

landskapet finnes skikkelsene Flora og Zephyr - blomstenes, vårens og fruktbarhetens 

gudinne og hennes make, vestavinden eller forårsbebuderen. Vi finner dessuten eksplisitt 

uttrykt at naturen "fremviser Eden" (str. 9), noe som konnoterer at det hele er "Guds 

hage". Sammen danner de tre topoiene en dypereliggende forestilling- myten om det 

jordiske paradiset. 

Fremstillinger av myten om det jordiske paradiset, og særlig av locus amoenus-toposet, 

har tadisjonelt hatt en bestemt tematisk funksjon - den representerer det allegoriske bildet 

av kosmos, den øverste loven som bestemmer verdens gang (Sørensen 1989:39). I 

"Majdagen" er de fremste markørene på en allegorisk fremstilling av kosmos gjentakelsen 

av sirkelsymbolet og de runde formene. Ord som "Cirkel", "herlig Runding", "Kræds" og 

"Vælving" drar oppmerksomheten i retning av det sluttede og perfekte. Samtidig får vi 

vite at landskapet er uttrykk for en "viid og yndig Plan", det hele er fornuftig og 

lovmessig. Hvert av elementene i "Majdagen"s landskap er ordnet over og under 

hverandre i tråd med den poetiske diksjonen. Slik danner de vertikale akser, som i strofe 

10 hvor vi finner en "Saphirblaa Vælving" øverst, så "Bjerge" og nederst havet. Den 

allegoriske betydningen av en slik over- og underordning, er forestilligen om et kosmisk 

hierarki, her er den poetiske diksjonen oppsatt på å fremstille fenomener i en bestemt 

orden etter deres plass i scala naturae eller "the great chain ofbeing" (op.cit.:41). 

Innenfor dette hierarkiet streber alle elementer mot sin fullendelse, noe besjelingene i 

teksten illustrerer: Vi får vite at grunnvollen strekker seg, plantene titter opp. Med den 

oppadstrebende bevegelsen illustrerer besjelingene det vertikale verdensbildet "Toppen 
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steg mod Skyen op" (str.13), berget reiser opp sin "Pyramideform" (str.14). Dette 

verdensbildet er samtidig av nyplatonsk karakter, tingene i verden har et element av sin 

skaper i seg, og de søker tilbake til Skaperen. Naturen og solen er begge "aktører" 

innenfor allegorien ved det at de står i en mellomposisjon mellom makrokosmos og 

mikrokosmos. Disse to er forbundet med en rekke besjelinger: naturen skjenker nektar, 

den fremviser Eden, den legger frem et teppe. Solen smelter snøen og vekker allting opp 

til nytt liv. Sammen illustrerer de skapelse. De skapende kreftene som eksisterer i 

makrokosmos, gjenfinnes også i mikrokosmos. 

Beskrivelsen av landskapet som et mikrokosmos er beslektet med fremstillingen av 

naturens store bok. Begge deler er kodet natur som det er opp til diktjeget å "lese" og 

fortolke med blikket. Så langt fremstilles derfor naturen som en intelligibel størrelse, den 

inviterer til et blikk som trenger gjennom fremtredelsene for å begripe hva som ligger 

"bak", nemlig Gud. 

4.5 Feminin natur 

Ovenfor har jeg hevdet at ideallandskapet, slik det er fremstilt i "Majdagen", inviterer til 

en fortolkende betrakterholdning. Dette kan imidlertid problematiseres; spørsmålet er om 

ikke toposet inviterer både til en fortolkende og en sentimental betrakterholdning. 

Et viktig karaktertrekk ved locus amoenus-toposet slik det er brukt i den klassiske 

litteraturen, er motsetningen mellom det kompliserte bylivet og det enkle landlivet. Ved å 

trekke seg tilbake fra byen til en tilværelse på landet, skulle mennesket kunne komme 

frem til et avklaret og forenklet syn på livet. Landlivet representerte derfor kontemplasjon 

og økt selvinnsikt. Ifølge Peter de Bolla ligger mye av 1700-tallets forkjærlighet for den 

pastorale motsetningen mellom by og land i motivets evne til å uttrykke et ønske om en ny 

selv-innsikt, en mer følsom refleksjon, en "modifisert mannlighet" (de Bolla 1994: 102). 

de Bolla kobler her den fortolkende og intellektualiserende betraktningsmåten til 

tradisjonelle oppfatninger av et "mannlig blikk" som er rasjonelt og intellektualiserende, i 

motsetning til el"kvinnelig blikk" som er følsomt og vennlig. Som jeg tidligere har vært 

inne på, er det ikke min hensikt å knytte den fortolkende betraktningsmåten til mannlighet 

og den sentimentale til kvinnelighet, men jeg vil likevel hevde at femininitet innføres som 
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et viktig trekk ved naturfremstillingen i "Majdagen", og at denne femininiteten ved 

naturen inviterer til et sentimentalt blikk. 

Visse elementer ved naturfremstillingen i diktet synes ikke utelukkende å peke mot den 

allegoriske kosmosfremstillingen jeg har vært inne på tidligere. Naturens dufter, farger og 

lyder synes å stimulere mer til behag enn til fortolkning. På samme måte virker 

slangeformen i strofe 15, fuglenes kurtise og musikken de frembringer. Sammen 

representerer disse elementene femininitet ogforførelse. Jeget lar seg røre og bevege av 

landskapets kurver og liflige lyder, men disse elementene i seg selv vekker ingen 

fortolkende respons eller peker mot Gud eller kosmos. Istedenfor å trenge gjennom 

overflatene for å fortolke, virker det her som om jeget blir forført og beveget av 

overflatenes kvaliteter. 

Det er først gjennom disse opplevelsene, og da særlig gjennom lydinntrykkene, at 

diktjeget kjenner at han er til, at han blir besatt med hellig ild. Det kan altså se ut som om 

diktjeget blir konstituert som individ idet han føler sterkt. Den følende 

betrakterholdningen, som kommer inn som et element ved fremstillingen, og som er det 

som konstiuerer jeget, blir imidlertid penset inn på rammene for den fortolkende 

betraktningsmåten ved at de sterke følelsene blir forklart som en erkjennelse av Gud. I 

diktets avslutningsdel holdes dermed en fortolkende og en følende betrakterholdning 

sammen. Begge deler dreier seg i siste instans om Gudserkjennelse, selv om diktet dypere 

sett kan sies å handle like mye om diktjegets selverkjennelse. 

4.6 Oppsummering 

Vi har sett at "Majdagen" tematiserer både en fortolkende og en sentimental 

betraktningsmåte. Den fortolkende betraktningsmåten er rettet utad, mot det å trenge 

gjennom naturens fremtredelser og løse naturens "gåte". Den sentimentale 

betraktningsmåten er derimot rettet innover mot diktjeget selv; gjennom å la seg forføre 

av naturens yndigheter får diktjeget en større selvbevissthet. Denne dobbeltheten gjør at 

diktet både peker bakover og fremover; dels er det tradisjonsbundet og forankret i eldre 

modeller for naturbetraktning, dels peker det fremover mot en ny naturbetraktning der det 

dreier seg om å la seg røre. Diktet synes imidlertid å insistere på den første typen 
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betrakterholdning, det "redder" det fortolkende blikket ved å pense den følende 

betraktningsmåten inn på samme spor, både fortolkning og følsomhet dreier seg i siste 

instans om å "se Gud". 
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5 "ODE PAA JUNKERS KILDE VED ERIKSHOLM I JULI MAANED 1762" 

5.1 Innledning 

"Ode paa Junkers Kilde ved Eriksholm i Juli Maaned 1762"22 innledes med et Horats-sitat 

som fritt oversatt betyr: "også du skal bli nevnt blant de store kilder" .23 I dette mottoet 

antydes diktets prosjekt eller program, som er å restituere Junkers-kildens ære. Frem til 

strofe 22 veksler fremstillingen mellom fortid og nåtid; vi får vite hva kilden har vært og 

hva den er nå. Kilden har vært glemt, den har vært en "skiten Søle", men er nå brakt til 

heder og verdighet igjen av etatsråd Seidelin, som derved har gitt kildens nymfe nytt liv. 

Et lengre tilbakeblikk på kildens fortid viser imidlertid at kilden har en historie som går 

langt tilbake; vi blir presentert for alle dem som tidligere har nytt godt av kilden, noe som 

understreker kildens fornyende kraft. 

I diktets andre fase, strofene 22-44, fremstilles kildens betydning for det sansende 

diktjeget i teksten. Opplevelsen av kilden er forbundet med velbehag og nytelse, og 

gjennom å drikke av kilden blir diktjeget mer og mer bevisst seg selv som kunstner og 

skapende individ. Denne økende bevisstheten er ledsaget av en stadig sterkere opplevelse 

av landskapet omkring kilden. 

I diktets avslutningsdel, strofene 45-51, blir diktjeget "konsolidert" som dikter, han får 

"Sønne-Navn" av Horats og Pindar, og harpen blir lagt i hans hånd. Samtidig blir kilden 

viet "paa Apollinsk Skik", den er blitt en av "de store". Prosjektet med å restituere kilden 

løper dermed sammen med diktjegets eget prosjekt gjennom diktet - kilden blir en av de 

store kilder idet den lar jeget få diktergaven 

Like mye som å være et "mecendikt", slik tidligere forskere har hevdet (jf. kap. 1.2), 

handler diktet altså om diktjeget selv, om hvordan diktjeget ved å betrakte kilden kommer 

til en innsikt i seg selv som dikter. Denne konstitueringen av dikteren er knyttet til 

sansning; gjennom å se, høre og smake blir diktjeget bevisst seg selv som dikter. Det 

22 Heretter omtalt som "Ode paa Junkers Kilde". 
23 Mottoet er hentet fra Horats' ode ill 13 til den blandusiske kilde . 
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sentrale spørsmålet her, er om disse sansningene er knyttet til fortolkning eller 

sentimentalitet, om det er nok åføle for å bli dikter, eller om jeget måfortolke og dekode 

den naturen han sanser for å komme frem til erkjennelsen av seg selv som skapende 

individ. Jeg skal nærme meg spørsmålet ved å ta utgangspunkt i det sansende subjektet i 

teksten. 

5.2 Betrakteren 

Betrakteren i "Ode paa Junkers Kilde" står overfor to ulike naturscenerier. Frem til strofe 

23 ser og sanser diktjeget kilden, deretter er det betrakterens møte med landskapet som 

dominerer. Mens sansningen av kilden er koblet til refleksjon og til et lengre tilbakeblikk 

på fortiden, er synet av landskapet umiddelbart og nytende. Blikket på kilden er dessuten 

mer distansert eller allment, mens blikket på landskapet er personlig og intimt. I det 

følgende vil jeg sette frem en tese om at betraktningen av kilden er knyttet til en 

dekodende eller fortolkende betrakterholdning, mens opplevelsen av landskapet er 

nærmere knyttet til følsomhet eller sentimentalitet. 

Frem til strofe 22 betraktes kilden like mye gjennom et "objektivt øye" som gjennom 

diktjegets personlige blikk. Det er både jeget, nymfen og et udefinert, allment blikk som 

ser kilden. Når kilden lokaliseres ved hjelp av synssansen i strofe l, er ikke dette bare 

jegets personlige syn, det fremstilles snarere som noe enhver kan se - kilden ligger der 

hvor "Øiet [ ... ]Den vidtudstrakte Egn i yndig udsigt sanker". Utbruddet over det fæle 

synet av kildens fortid- "o sære Syn" (str. 3) -er på samme måte upersonlig og allment. 

Den upersonlige tonen brytes i strofe 5, der jeget ser nymfen og utbryter "ak hvilken 

Lyst", men fremstillingen holdes deretter igjen i en allmenn, berettende og reflekterende 

stil. 

Inntrykket av diktjegets holdning i denne delen av diktet, er at den er distansert, det er 

ikke jegets følelser som står i sentrum, men kilden og kildenymfen. Vi blir ikke presentert 

for jegets reaksjoner på hvert nytt sanseinntrykk, tekstsubjektet er snarere holdt i 

bakgrunnen. Det er refleksjonen over kilden som står i sentrum. Her blottlegger diktjeget 

et blikk som er i tråd med det Peter de Bolla kaller en emblematisk seererfaring; 

betrakteren er skolert og knytter det han ser til noe han allerede vet. I "Ode paa Junkers 
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Kilde" finner vi en betrakterholdning som nettopp er basert i "textuality". Betraktningen 

av kilden og nymfen ledsages av henspillinger på antikk litteratur og mytologi og på 

historien. Betrakteren utdannes altså ikke av naturen, han legger sine kunnskaper "oppå" 

det han ser, og legger dermed sin litterære dannelse frem til skue. 

Fra strofe 22 viker det allmenne blikket for jegets personlige og mer intime 

sanseopplevelse av kilden: Jeget "Smaamorer Sindet ved din Kildes venlig Susen" (str. 

22). Her er det ikke bare synsopplevelsen som står i sentrum; synet ledsages også av 

hørselsopplevelsen og smaksopplevelsen. Syns-, hørsels- og smaksinntrykkene fremstår 

som pirrende opplevelser for diktjeget, han ser hvordan vannet blinker og hvordan 

Seidelin er "mildminet", han hører hvordan vannet suser og rasler, og han smaker den 

"liflig-sure V æde" (str. 23). Sanseopplevelsen er preget av eksotisk luksus og intenst 

velbehag, og nytelsen maksimeres når sansene spiller sammen. "Et smagsløgenes og 

synssansens nydelsestempel er det", skriver Thomas Bredsdorff om subjektets opplevelser 

(Bredsdorff 1975:173). 

Nytelsen intensiveres idet jeget svales under skyggefulle linder og drikker av kilden (str. 

24). Her er det "adspredte Sind sig sanker" og jegets mørke tanker fordrives. I strofe 26 

knyttes opplevelsen av kilden utelukkende til ganen: "O Kilde! du min Ganes Lyst!" 

Gjennom smakssansen er opplives dikterevnen; nytelsen av kilden er ikke utelukkende 

knyttet til tørst, men den hever den "matte geist", og diktjeget slår harpen- han forsøker å 

dikte. Det å drikke av kilden er altså forbundet med å bli inspirert, kilden har kraft til 

"Geisten at oprømme" (str. 27). Her ser vi en dreining mot en mer følende 

betrakterholdning, og denne tonen holdes diktet ut. 

Fra strofe 28 er det den inspirerte dikteren som ser og sanser landskapet. Synet er 

"begierlig" (str. 28) og opplevelsen av landskapet forsterkes av fuglesangen. Øyet ser 

stadig nye scener, jeget roper "Her, tænker jeg, har Syn og Stedets Smukhet Ende" (str. 

35), men oppdager stadig nye og intense inntrykk: "ved hvert Fied l Jeg nyder en ny Føde 

for mit Øie" (str. 36). Det synestetiske uttrykket understreker det overveldende ved det 

diktjeget ser, og sansningen når et høydepunkt i strofe 38: "jeg går, jeg står, jeg undrer 

mig, jeg lenter [nøler], l Tilsidst jeg Maalet naaer, og Synets Ende venter". Her er synet 

fremdeles ledsaget av refleksjon, men samtidig står jeget ved grensen for hva bevisstheten 
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kan ta inn. I stedet for å stanse opp, utvides imidlertid synsopplevelsen idet jeget utbryter: 

"hvilken pludselig Forandring for mit nys indskrenket Øie!" (str. 39) Synsopplevelsen er 

grenseoverskridende, jeget setter seg, han ser nye scener med "uafvendte Øine" og 

opplever "hellig Gysen" (str. 42). Etter dette avsluttes fremstilllingen med en lovprisning 

av Seidelins arvesete som et sted der "Naiden" "fortyller Sind og Sands", og med at 

diktjeget får harpen av Pindar. Igjen drikker han av kilden, og igjen ledsages ganens 

nytelse av at han opplever seg selv som dikter. 

Sansningene i "Ode paa Junkers Kilde" er som vi ser, knyttet til en konstituering av 

dikteren; gjennom å se, høre og smake får diktjeget en innsikt i seg selv som dikter. Disse 

sansningene og den påfølgende innsikten knytter seg både til en fortolkende og en følende 

holdning; det er en bevegelse i diktet fra et "lærd blikk" mot et mer følsomt blikk som er 

mottagelig for det uventede. Denne dobbeltheten eller utviklingen i diktet kommer ikke 

bare til syne i subjektsfremstillingen, men også i naturfremstillingen. I det følgende skal 

jeg vise hvordan naturfremstillingen i "Ode paa Junkers Kilde" på samme måte som i 

"Majdagen" er tvetydig ved at naturen både fremstilles som "fortolkningsgåte" og som 

ekspresjonistisk landskap. Naturen inviterer dermed til to typer blikk. 

5.3 Kilden 

Ovenfor hevdet jeg at diktjegets betraktning av kilden og kildenymfen er fortolkende i den 

forstand at jeget bruker sin skolering til å sette det han ser inn i en sammenheng; diktjeget 

tolker kilden i forhold til klassisk litteratur, til historien og til mytologien. I det følgende 

vil jeg se nærmere på fremstillingen av kilden og utdype hvordan denne kilden er 

forbundet med "kodede" betydninger, og dermed knyttet til en fortolkende 

betraktningsmåte. Et sentralt spørsmål her, er om kilden representerer dypere betydninger 

som bidrar til at diktjeget etterhvert forstår seg selv som dikter. 

Istedenfor å nyte kilden umiddelbart og uten refleksjon, kaster altså diktjeget lys over 

kilden ved hjelp av andre diskurser eller kunnskapsfelter. Kilden fremstilles som parallell 

til Horats' "Fons Blandusiae", som personifisert ("Du!") og med figurer fra mytologien. 

Det signaliseres dermed at kilden skal forstås innenfor en klassisk tanketradisjon, og det 

er nærliggende å knytte motivet til antikkens kildekultus. 
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I en slik kultus personifiserte en kildene og gjorde dem til gjenstand for dyrkelse, fordi en 

mente de var bolig for guddommers virksomhet. Kildevannet ble betraktet som rensende, 

legende og befruktende, og ble brukt i innvielsesritualer som ofringer og bryllup. En 

mente dessuten at kildene hadde en egen evne til å sette mennesket i en spesiell tilstand av 

begeistring eller rus. Her ser vi altså en mulig kobling mellom kildedyrkelsen og 

oppfatningen av dikteren som inspirert av guddommelige krefter. Antikkens oppfatning 

av nymfene er beslektet med en slik tankegang. Nymfene ble betraktet som underordnede 

guddommer som eksisterte sammen med de store, og som levde under ulike naturforhold 

som ga dem navn - najader er eksempelvis nymfer som lever ved kilder. Nymfene ble 

fremstilt som syngende, dansende og bekransede, og en mente de kunne fremme 

fruktbarhet, gi legedom og trøst, og dessuten inspirere dikterne. I "Ode paa Junkers Kilde" 

representerer kilden og dens nymfe nettopp slike krefter, noe jeg vil vise i det følgende. 

Et lengre tilbakeblikk på kildens fortid i strofene 10-21, viser at den har en egen iboende 

kraft til å motstå og overleve tidens forandringer. Kilden er i utgangspunktet ubesudlet, 

den er ren. Denne oppvurderingen av kilden understrekes gjennom sammenligningene i 

strofe 10, hvor vi får vite at den ikke står tilbake verken for vannet i norske elver eller for 

det hellige vannet i kongens glass. Kilden har en historie som går langt tilbake, og den 

trenger ingen velgjører for å eksistere: "Selv er du dig jo meer end nok, l Du betler ei om 

Hielp til dine Strømme" (str. 15). Vi får en rekke eksempler på kildens styrke til å 

overleve vanskelige tider: den er blitt solgt for penger av den katolske kirken, men har 

overlevd (kilden ble "given hen at sone Høiheds Brøde", str. 12), den har overlevd 

"Hundestiernens Tørke", og den er ikke blitt besudlet av annet vann eller blitt druknet av 

havet og Issefjorden. Som en motsetning til de negative kreftene som har truet kilden, 

finner vi samtidig en serie eksempler på kildens evne til å inngi styrke og glede. Rekken 

av "gjester" som har gledet seg ved kilden, illustrerer kildens egenskaper: I strofe 11 får vi 

vite at fyrster har besøkt kilden, det var her kong Erik ga egnen navn og spendte "sit seiers 

Sværd ved Bælte" -kilden representerer altså lykkebringende krefter. I strofe 13 er det 

kong Frederik som har søkt "eensom Roe" hos kilden og løst på formene sammen med 

sine hoffmenn. Her fremmes kildens evne til til å trøste og adsprede - det gis "Tilladelse 

at skiemte". Både den syke og den sunne har besøkt kilden: "Den Syge ved, at du ham 

skader ikke; l Den Sunde lystet ved dit liflig Vand at drikke" (str. 16). Kilden 

61 



representerer her legende og helsebringende krefter. Mens kilden skyr Issefjordens gud, 

den voldsomme og agressive, er den beskyttet av "den milde Vinens Gud og Glædens 

fader"- Dionysos (str. 19). Denne guden ble i antikken ikke bare oppfattet som vinens 

gud, men også som herskeren over naturens fruktbarhet. Evne til å bringe nytt liv blir 

dermed et sentralt aspekt ved kilden. Den foryngende ogfomyende kraften i kildevannet 

understrekes videre i strofe 20, der den "frøsne Gubbe" drikker "Saften af ædle Drue" og 

får sin ungdom tilbake. Mens den gamle får ny livsgnist, blir de unges "lld" roet med det 

kjølige vannet, det har altså en lindrende virkning. Kildens egenskaper kulminerer i 

antitesen i strofe 21, hvor det understrekes at kilden nærmest har alle gode egenskaper: "at 

døve Ungdoms Glød, at dulme Alders Pine!" 

Sammen illustrerer disse eksemplene hvordan kilden representerer egenskaper vi kan 

samle under betegnelsen fornyelse eller livskraft. Kilden dekker imidlertid ikke 

grunnleggende, livsnødvendige behov; den bidrar ikke til den primære overlevelsen, men 

til livskraft i betydningen nytelse. Kildens livgivende krefter er altså forbundet med 

overflod eller luksus, ikke nytte; Thomas Bredsdorff skriver at diktets normer er 

"overdådighed, pikant blanding, overraskelse, kildren, modsat nytte" (Bredsdorff 

1975:173). 

Rekken av eksempler på kildens evne til å glede dem som besøker den, forbereder 

diktjegets direkte møte med kilden i strofe 22. Hittil er kildens betydning som fornyer 

gradvis blitt avdekket, nå får kilden direkte betydning for jeget idet han drikker og hans 

"matte Geist" blir oppløftet (str. 26). Diktjeget forstår seg selv som dikter idet han drikker 

av kilden, men dette innebærer samtidig en fortolkning av selve handlingen, diktjeget vet 

ut i fra sin klassiske skolering at det å drikke av en kilde har karakter av et 

innvielsesritualeo Selvinnsikten er altså ikke umiddelbar, forårsaket av naturinntrykket 

alene, men av diktjegets bevissthet om de kulturelle kodene og de lagene av betydning 

kilden er forbundet med. Kilden betraktes altså av et lærd blikk som setter det han ser i 

sammenheng med det han vet, han gjør sin hjemlige kilde om til "det sande Hippokren" 

(str. 27), kilden i Helikondalen der en dyrket musene i antikken. Kildens evne til å 

inspirere dikteren blir tydeliggjort ved at den sammenlignes med grekernes "Helikonske 

Strømme"; det er altså ikke bare grekerne som har inspirerende kilder, også den hjemlige 
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inspirasjonen besynges: "Her springer tæt ved Eriksholmske Strand, l Et Væld som haver 

Kraft til Geisten at oprømme" (str. 27). 

Her antydes altså ideen om naturens evne til å inspirere dikteren. Jeget kommer imidlertid 

ikke frem til innsikten i dette umiddelbart, som et resultat av naturinntrykket alene. Det er 

altså ikke naturen som har "talt til dikteren", men jeget som har brukt sin klassiske 

lærdom til å fortolke naturen som inspirator. Det er altså et kunnskapsrikt blikk som 

dekoder kildens betydning ved å sette den i sammenheng med antikkens litteratur. En slik 

betrakterholdning er eksklusiv nettopp fordi en må vite at kilden rommer et slikt 

betydningspotensial, det er ikke nok å la seg røre av kilden alene. 

En kan hevde at diktet gjeme kunne ha sluttet her. Hittil har diktet vært en ode til 

Junkerskilden, slik også tittelen tilsier at det skal være. Diktet har fullført "prosjektet" 

med å restituere kildens ære ved at kilden har fått status som inspirator for diktjeget. 

Diktet slutter imidlertid ikke her, men går over i en lengre landskapsskildring. Jeg skal se 

nærmere på denne landskapsfremstillingen, og undersøke hva slags rolle den spiller i 

forhold til fremstillingen av kilden. 

5.4 Landskapet 

Landskapsskildringen kan på den ene siden tolkes som en forlengelse av hyllesten til 

kilden, slik at det ikke bare er kilden, men hele landskapet omkring som danner 

utgangspunktet for diktjegets inspirasjon. Landskapet kan altså oppfattes som "kodet" 

eller ladet med litterære henspillinger som må fortolkes på samme måte som kilden. 

På den andre siden kan en oppfatte landskapsskildringen som radikalt forskjellig fra 

kildefremstillingen; det kan se ut som om landskapet fremstilles på en måte som er 

innrettet mot følelsesmessig effekt. Landskapet krever dermed ingen fortolkningsnøkkel, 

men bare mottagelighet fra betrakterens sinn. Jeg skal ta for meg denne dobbeltheten i 

landskapsfremstilingen. 

Landskapsfremstillingen innledes i strofe 24 med at diktjeget setter seg "bak skyggefulde 

Linde" og opplever "et roesomt Sted" som "fordriver mørke Tanker". Strofen er parallell 
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til strofe 7 i "Majdagen", der diktjeget ønsker å "løse lidt de Tanker som laae før i 

Lænker". Følger vi landskapsfremstillingen i "Ode paa Junkers Kilde" videre, ser vi at det 

også her dreier seg om en variasjon over det klassiske ideallandskapet. Det hele er idyllisk 

og harmonisk, og som i "Majdagen" finner vi myten om det jordiske paradiset uttrykt. 

Flere trekk peker i retning av paradisisk fruktbarhet og oveiflod. Skog- og markguder 

("Syl van og Fauner"), satyrer og kildenymfer befolker landskapet og bringer lykke. 

Naturens ødselhet understrekes av sammenligningen med "Perus Plader" og "Golkondas 

Diamanter", noen av datidens største naturrikdommer. Skogen har tett løv og dalene er 

"fæde" - igjen understrekes det fruktbare og livgivende, og som for kildens 

vedkommende, understrekes naturens evne til å inspirere dikteren. 

Bildene på naturens ødselhet er alle basert i det Peter de Bolla kaller "textuality"; naturen 

har en emblematisk karakter der en må løse opp allusjonene til annen litteratur eller til 

samtidens koder for å kunnne avdekke myten som ligger bak. Det helt sentrale her er at 

naturen betraktes gjennom kunsten, betrakteren legger sitt "lærde blikk" på naturen og 

fortolker den i henhold til de litterære landskap han kjenner. Et eksempel på dette 

"lesende blikket" er at landskapet ses i sammenligning med egnen der "[d]et sande 

Hippokren" render. Det hjemlige landskapet gjøres altså litterært. 

Hittil er landskapet blitt fremstilt som kontrollert av betrakteren, landskapet får betydning 

gjennom betrakterens fortolkende blikk. Idet "Udsigten aabner sig" i strofe 31 og detaljene 

i landskapet stilles til skue for betrakteren, kastes imidlertid dette forholdet om -

betrakteren kontrollerer ikke lenger det han ser, men naturen får makt over ham og 

"bestemmer" hva han skal se. Dette understrekes av uttrykk som at elementene "kneiser 

frem" eller "viser seg"; naturen er altså den aktive parten, mens betrakteren er passiv. 

Mens naturen tidligere er sett gjennom kunsten i en aktiv fortolkningshandling, fremstilles 

nå landskapet slik det er "i seg selv". Jeg vil karakterisere diktjegets møte med dette 

landskapet som et møte med det autentiske. 

Som i "Majdagen" er det fuglene og fuglesangen som tydeligst uttrykker det jeg vil kalle 

det autentiske. Beskrivelsen av nattergalen i strofe 34 samsvarer med fremstillingen av 

lerken i "Majdagen ". I begge tilfeller er det snakk om toner som overgår alt annet og får 

alt annet til å forstumme; møtet med fuglen innebærer møtet med noe genuint eller 
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enestående. I strofe 35 stilles natur og kunst mot hverandre, og på lignende måte som i 

"Majdagen" uttrykkes paragonet som "venlig Strid"; naturen representerer det geniale og 

har dermed forrangen fremfor kunsten, mens kunsten er sekundær og kan "besiele" 

"hendes Træk og Anlæg". Møtet med den autentiske og geniale naturen bidrar her til å 

utdype diktjegets innsikt i seg selv som kunstner. Mens han tidligere har tolket naturen 

som sin inspirator ved å "lese" naturen i lys av tidligere lærdom, har han her møtt naturen 

direkte og uten refleksjon, og han blir inspirert uten fortolkning- det er tilstrekkelig å føle 

umiddelbart for deretter å kunne gjenskape naturen i kunsten. 

Fra strofe 36 er det denne "autentiske" og ikke-emblematiske naturen som fremstilles. 

Denne naturen "betyr" ikke noe slik kilden gjorde, den lar seg ikke fortolke til en 

dypereliggende myte eller forestilling. Diktjeget "leser" ikke landskapet med litteratens 

briller, men lar seg utdanne av landskapet selv. Blikket ledes av "en Bane" som "viser sig" 

og drar blikket først mot en bygning. Her viser hvert "Fied" "ny Føde" for øyet, og han 

ledes videre, av landskapet selv, mot en høyde, inn i en buet gang og videre inn i en 

labyrint. Hele tiden er det naturen selv som leder diktjeget rundt, og han når en forøket 

selvinnsikt fordi naturen er "beqvem til dybe Tanker" (str. 38). Bueformen og labyrinten 

er på samme måte med på å understreke naturens overraskende, mystiske og uforutsigbare 

egenskaper. 

Dette landskapet inngir frihet for diktjeget. Både i strofe 34 og strofe 39 tror diktjeget han 

opplever "Synets Ende", men begge ganger er det snakk om stadig større utvidelser av 

synsfeltet, og i strofe 40 utvides utsikten betraktelig: "En yndig Udsigt flux udvikler sig/ 

Af Agre, Enge, Skov, Strand, Øer, Dale, Høie". Her er det ikke betydningen av dette 

landskapet som får diktjeget til å sette seg av overveldelse, men det faktum at landskapet 

inngir diktjeget en følelse av grenseløse muligheter. Denne grenseløse evnen til å se og ta 

inn omgivelsene når som vi har sett, et høydepunkt i det øyeblikket diktjeget opplever 

"hellig Gysen". 

Her har landskapet fått en helt annen karakter enn det hadde ved begynnelsen. Det 

mytologiske apparatet er forsvunnet, det er landskapet "alene" som ryster betrakteren. Det 

er imidlertid interessant at denne typen landskapsfremstilling ikke vedvarer gjennom hele 

diktet. I diktets avsluttende strofer er vi tilbake i den emblematiske fremstillingsformen. 
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Her inngår nymfen igjen som en del av landskapet, og stedet sammenlignes på nytt med 

Helikondalen der den dirkeiske kilde springer. Igjen uttrykkes stedets skjønnhet indirekte, 

gjennom allusjoner som må fortolkes. Det kan altså se ut til at rammen om det hele er et 

landskap som inviterer til fortolkning, men at en mer moderne landskapsfremstilling 

finner plass i diktets midtparti, 

5.5 Oppsummering 

I "Majdagen" så vi at diktjegets fortolkning av naturen ledet utad mot en innsikt i Gud, 

mens den sentimentale holdningen ledet mot selvinnsikt I "Ode paa Junkers Kilde" er 

imidlertid både fortolkning og sentimentalitet holdninger som er knyttet til jegets 

selvinnsikt som dikter. I første omgang fortolker diktjeget kilden og kommer via annen 

litteratur frem til kildens betydning for ham; han ser på kilden og vet med sin dannelse at 

kilden har evnen til å inspirere dikteren. Deretter prøves det ut en "moderne" oppfatning 

av hvordan subjektet kan bli inspirert av naturen, og nå skjer det direkte og umiddelbart, 

uten fortolkning, I dette diktet prøves det altså ut to veier til det samme målet 

I naturbetraktningen hører "Majdagen" og "Ode paa Junkers Kilde" til innenfor det samme 

"paradigmet", det paradigmet som sier at naturen skal fortolkes fordi den er ladet med 

betydning. Begge diktene åpner imidlertid for en ny betrakterholdning som truer med å 

sprenge det gamle skolerte eller lærde paradigmet. Den nye holdningen kan karakteriseres 

som et mer "demokratisk" blikk i den forstand at det er åpent for dem uten skolering i den 

klassiske litteraturen. I det følgende skal vi se hva som skjer når en for alvor tar steget 

bort fra den fortolkende betrakterholdningen. 
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6 "ST. SYNNEVES KLOSTER PAA SELLØE MED OMLIGGENDE FASTE 
LANDE" 

6.1 Innledning 

I "St. Synneves Kloster paa Selløe med omliggende faste Lande"25 følger vi diktjegets 

opplevelse av naturen som sansning, som barndomserindring og som fantasi. Diktet 

innledes med at diktjeget sanser og opplever den blide sommerdagen (str. 1-3). Denne 

opplevelsen gjør at jeget erindrer sin barndoms landskap, og beskrivelsen av dette 

idealiserte og harmoniske lykkeriket ledsages av diktjegets melankolske lengsel og 

bevissthet om at lykkeriket er tapt. Minnet søkes imidlertid fastholdt, og beskrivelsen av 

barndommens egn utvides til å omfatte fjellet Tarva! og dets omgivelser. Her minnes jeget 

hvordan landskapet var lagt i "skiøn Uorden", og hvordan fjellet representerte trygghet. 

Fremstillingen av disse idylliske omgivelsene brytes imidlertid av beskrivelsen av havet; 

her kommer det usiviliserte, farlige og utrygge inn som et element i diktet. Minnet om 

disse· omgivelsene danner i strofe 33 utgangspunktet for fortellingen av det sagnet som er 

forbundet med Tarva!, sagnet om den irske kongsdatteren Sunniva som mistet sin elskede 

Duncan på havet. Mens Duncan omkommer i stormen, driver Sunniva i land på Selløe. 

Hun vil gravlegge Duncan i en hule i fjellet, men mens hun sørger over sin kjære, faller en 

stein fra berget og stenger dem begge inne. Etter denne hendelsen skinner et lys på 

klippen, Sunniva får helgenstatus av Olav Trygvason, og det grunnlegges et kloster på 

stedet. Når fortellingen avsluttes i strofe 48, har fjellet fått ny betydning; de hellige 

ruinene minner om Sunnivas kjærlighet. Jeget står imidlertid tilbake tom og fylt av 

lengsel, med bevisstheten om at det som har betydning ligger i fortiden. 

I det følgende vil jeg se nærmere på karakteren av jegets opplevelse av omgivelsene slik 

denne fremstilles som henholdsvis sansning, minne og fantasi, og jeg skal undersøke den 

betrakterholdningen som kommmer til uttrykk. Som med de to tidligere diktene, vil jeg ta 

utgangspunkt i det sansende subjektet i teksten, og deretter se på forholdet mellom 

subjektfremstilling og landskapsfremstilling. 

24 Heretter omtalt som "St. Synneves Kloster". 
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6.2 Betrakteren 

I "St. Synneves Kloster" er betrakterens holdning overfor landskapet tvetydig og ikke 

umiddelbart enkel å gripe. Dette skyldes til en viss grad de ulike "bevissthetsnivåene" 

diktjeget befinner seg på. I de første fire strofene er diktjeget tilstede i et nå der han 

betrakter sommerdagen umiddelbart slik han opplever den foran seg. Deretter uttrykkes 

diktjegets holdning på to "nivåer". Dels fremstilles diktjegets opplevelse av omgivelsene 

slik han så dem som barn, dels fremstilles det voksne diktjegets refleksjon over barnets 

blikk på verden. Mot slutten av diktet kommer blikket på landskapet til uttrykk som 

diktjegets fantasi. 

I utgangspunktet kan det se ut som om vi i "St, Synneves Kloster" finner en 

betrakterholdning som klart skiller seg fra den holdningen vi fant i "Majdagen" og i "Ode 

paa Junkers Kilde". Diktjeget møter landskapet med en mer utpreget sentimental 

holdning, og jegets sinnsstemning og følelsesmessige respons på omgivelsene står 

overhodet mer sentralt enn i de to andre diktene. I denne forbindelse blir det et sentralt 

spørsmål om diktet utelukkende formidler en sentimental holdning, eller om vi også 

finner innslag av en fortolkende holdning på samme måte som i de to tidligere diktene. 

Det "følsomme" blikket på landskapet kommer i diktets begynnelse til uttrykk ved at 

diktjeget lar seg inspirere av sommerdagen. Når diktjeget i den første strofen ser den 

"yndefulle Sommer", uttrykkes ønsket om at sommeren skal "quege" hans sjel og 

"besiele" hans strenger. Videre ønsker diktjeget at sommeren skal "male" i hans sjel (str. 

4), og han ønsker at fjellet Tarval skal være hans "Pindus" (str. 10). Betrakteren ønsker 

altså å la seg inspirere til diktning av sommerdagen, han ønsker at det han ser skal speiles 

i sinnet og omformes til kunst. Denne inspirasjonen har snarere utgangspunkt i diktjegets 

følsomme sinn enn i hans evne til fornuftsmessig fortolkning; det understrekes stadig at 

det er sjelen og "Sielens Øie" (str. 11) som ser det hele. Diktjeget ønsker altså ikke å 

forstå sommerdagen i og for seg eller isolert, han ønsker å la seg røre av det vakre 

synsinnstrykket. Blikket er altså personlig og følsomt, det er opptatt av den effekten 

landskapet har på betrakteren. 

Istedenfor å fortolke sommerdagen, projiseres den altså fra strofe 5 inn i betrakterens 

bevissthet og omdannes til hans private og subjektive minne om barndommen. En slik 
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projisering av synsopplevelsen er, i følge Peter de Bolla, det som klarest skiller den 

sentimentale betrakterholdningen fra den fortolkende: "Perhaps the most striking contrast 

between the modes is the seductions of fantasy created by the sentimentallook, in which 

fantasy becomes the terrain upon which looking is played out. In this sense the screen 

onto which the eye projects its image in the look is fantasy itself." (de Bolla 1994:94) 

Synet av sommeren fremkaller minnet om barndommen, og en slik sentimental 

bamdomslengsel er et populært tema mot slutten av 1700-tallet Gfr. Bredsdorff 

197 5: 169), vi finner det både hos Baggesen og hos Ewald, og dessuten i Peder Harboe 

Frimanns dikt "Tanker ved en Flod, en Rhapsodie". Et viktig aspekt ved denne 

sentimentaliteten er melankolien, som i dette diktet kommer til uttrykk gjennom utsagn 

som "Da var jeg lykkelig" (str. 11), og "Til dig, min yndte Stand, seer og min Siel tilbage, 

l Tom efter stald(et Lyst og kun paa Længsel riig" (str. 53). Her stilles fortid og nåtid opp 

mot hverandre; mens fortiden idealiseres, oppleves nåtiden som meningsløs - det beste i 

livet oppleves som forgangent. 

Den sentimentale og melankolske holdningen er dermed forbundet med en særegen 

tapseifaring. Jeg vil hevde at denne tapserfaringen knytter seg til barnets blikk på 

omgivelsene. Barnets holdning til verden idealiseres idet den oppleves som tapt. Hva er 

det som karakteriserer barnets blikk på landskapet? 

Barnets blikk på landskapet kan beskrives som naivt, i betydningen åpent eller 

forutsetningsløst. Han fremstilles som følsom og mottagelig for inntrykk, han nøt 

"Rolighet" i træmes skygge (str. 5), og hans "bløde Hierte" ble rørt av bergene (str. 6). 

Videre fremstilles barnet som en begeistret naturvenn som "ilte" til sin "Løvsal" (str. 7), 

som var "lykkelig" (str. 9), "blomstrende" (str.7) og besatt av "Ungdoms Glæde" (str. 9). 

Hvert øyeblikk fødte en ny "Vellyst-Strøm" (str. 9), og dagen var "alltid klar" (str. 9). 

Barnet karakteriseres nærmest som ureflektert, men åpen for det vakre i omgivelsene slik 

at det også fritt lukker de skremmende inntrykkene ute: "Tit døvet av dens [elvens] Brøl 

jeg lukte for mit Øre, l Og hastede med den til stille V andes Bred" (str. 21). 

Det som idealiseres er altså barnets følsomme, ureflekterte eller naive blikk på verden. En 

slik idealisering finner vi som nevnt i flere dikt fra slutten av 1700-tallet, og en måte å 
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tolke dette fenomenet på, er å betrakte det som en reaksjon mot en verden som er i ferd 

med å bli moderne og mer komplisert, en søker altså et forenklet blikk på omgivelsene når 

verden synes vanskelig å begripe. Er det så en drøm om å slippe bort fra det kompliserte, 

et ønske om bare å la seg bevege refleksjonsløst av omgivelsene, som kommer til utrykk i 

dette diktet? 

På den ene siden kan vi med utgangspunkt i presentasjonen av barnets blikk på 

omgivelsene, svare bekreftende på dette. I første omgang ser det ut til at diktet søker å 

fremme et ikke-skolert blikk på omgivelsene. Vi finner uttrykk for en slik reaksjon mot 

det lærde i strofe 12. Her rådes den som er tynget av sorg til å oppsøke diktjegets 

"Paulun", hans bolig eller barndomstrakter. I dette landskapet finnes Lethe eller 

glemselens flod, den sorgfulle skal altså kunne betrakte dette landskapet og glemme sine 

sorger. Det interessante ved denne strofen er de to siste versene: "Lad Heraklitens Mund 

paa Verden spilde Klager, l Af idel Viisdom han kun høster idel Plager." Her fremmes en 

anti-intellektualiserende betrakterholdning, landskapet skal oppfattes spontant og uten 

filosofering fordi viten bare leder mot nye sorger. Oppfordringen er altså at man skal 

oppfatte naturen spontant og åpent slik barnet gjorde. En slik holdning kan nettopp 

oppfattes som uttrykk for en form for "kunnskapstretthet"; en ønsker ikke lenger å 

fortolke omgivelsene, men å la seg røre forutsetningsløst. 

På den andre siden peker flere trekk i diktet i en motsatt retning. Det k-an se ut som om det 

samtidig insisteres på at verden har en immanent mening som kan fortolkes og avdekkes. 

Det voksne diktjegetfortolker nettopp barndomsstedet og avdekker landskapets 

betydningslag når han tenker tilbake på det. Barnet grep altså intuitivt eller umiddelbart 

omgivelsene som meningsfulle, men det er først i ettertid, som voksen, at diktjeget forstår 

at barnet var fastholdt i et univers som kunne fortolkes. Det stilles altså opp to 

innsiktsnivåer i diktet: barnets blikk på landskapet er naivt og intuitivt, det voksne 

diktjegets blikk er fortolkende og avdekker mening i barndomslandskapet. 

Samtidig som diktjeget som voksen forstår at barndomstraktene var ladet med mening, 

innser han nå at dette paradiset er tapt. Idealiseringen av fortiden blir dermed ikke bare en 

idealisering av barnets naive og ulærde blikk på omgivelsene, men også en idealisering av 
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en tid da landskapet hadde mening. Barndommens verden oppleves paradoksalt nok både 

som meningsfull og som mulig å gripe uten et lærd blikk. 

Mens verden i barndommen lå åpen for en slags intuitiv opplevelse av trygghet og 

mening, ligger det implisitt i fremstillingen at verden ikke lenger kan oppleves som 

meningsfull, og at mulighetene for et barnlig blikk på verden ikke lenger er tilstede. Dette 

kommer spesielt tydelig til uttrykk i opplevelsen av havet, som føles truende og 

uforståelig. Som vi skal se, er det her tilbakeblikket på barndommens egn stopper opp, og 

fantasien tar over. 

Det blir opp til fantasien å kompensere både for tapet av mening og for tapet av et følsomt 

blikk på verden; fantasien blir den evnen som så å si restituerer meningen i verden 

gjennom å fortelle legenden om sankt Sunniva (str. 33-50). Dikterfantasien blir en 

erstatning for barnets blikk på verden, og stedet får igjen betydning gjennom diktjegets 

fantasi. Samtidig måles fantasien opp mot barndommens øy som nettopp var 

betydningsfull: "Mottag den Sang, som jeg, af dig besielet, qvæder; l Gid den kun ligned' 

een af dine Yndigheder" (str. 50). Diktningen er altså et forsøk på å gjenskape den 

opplevelsen barnet hadde av naturen, men diktjeget sitter allikevel tilbake med 

melankolsk savn og bevisstheten om at verden aldri igjen vil fortone seg slik den gjorde i 

barndommen. 

Mens minnet om barndommen er et minne om et blikk som intuitivt griper naturens 

mening, er altså fantasien og fortellingen om sankt Sunniva et forsøk på å gi naturen en 

mening den nå har mistet. I det følgende vil jeg først vise hvordan barndommens landskap 

gjennom det voksne diktjegets blikk betraktes som mulig å fortolke eller forstå. Deretter 

vil jeg vise hvordan fortellingen om sankt Sunniva representerer diktjegets forsøk på å 

fortolke naturen på ny, for slik å overkomme melankolien. 

6.3 Barndommens landskap 

Det voksne diktjeget tolker barndomslandskapet som ladet med mening. Når han tenker 

tilbake på det, ser han det som et ideallandskap. Dalene han tenker tilbake på, omtales 

som "blide Opholdssteder", som steder med "Rolighed" og mulighet for kontemplasjon 
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(str. 5), et sted der diktjeget kunne plukke frukt og hvile i gresset. Elementene ved toposet 

er de samme som de vi har sett i "Majdagen" og i "Ode paa Junkers Kilde": berg, bekk, 

elv, blomster og fugler. 

Landskapet er imidlertid ikke bare en idealtilstand utenfor tid og rom. Det ideelle 

landskapet fremstilles som fortidig eksisterende, locus amoenus-toposet forbindes derfor 

med forestillingen om en gylden tidsalder eller gullalderen - aetas aurea. Hølge Paulus 

Svendsen finnes det både gresk-romerske, jØdiske og norrøne varianter av denne 

forestillingen, men grekeren Hesiod regnes som forfatteren av den gullalderskildringen 

som senerere er blitt omtalt som den klassiske: 

Vi finner hos Hesiod alle vesentlige trekk som er typiske i gullalder-skildringer. Først: urtiden var en 
lykkelig tid, ja den ideelle tid. Både jorden og menneskene var slik som en kan tenke seg dem når der 
ingen skranker og ingen avstand er mellom skaper og skapning. Hverken mennesker eller dyr måtte 
late livet for at andre skulle kunne fortsette å leve. På grunn av ideelle geologisk-meterologiske 
forhold ga jorden - moder jord i dypeste forstand - villig alt som trengtes. Menneskene kjente ikke 
noe utilfredsstilt behov. Denne tilstanden var rådende over hele jorden, den omfattet alle mennesker. 
Det som særmerkte de menneskelige forhold, var fred, kjærlighet og uskyld. (Svendsen 1979: 15) 

Svendsen peker på at samtiden vanligvis settes opp som kontrast til den lykkelige 

opphavstiden, og slik inngår kulturkritikk eller kulturpessimisme som et vesentlig aspekt 

ved gullalderskildringer både hos Hesiod, Ovid, Pindar, Vergil og Horats. De klassiske 

dikternes uvilje mot sjøreiser, handel og "amor habendi" kan vi kjenne igjen i 1700-

tallsdiktemes mange kritiske utsagn om forretningslivet, og knyttet til en slik kritikk kan 

gullalderdrømmen forstås som et ønske om tilbaketrekning fra det urbane og forfalne 

livet. I "St. Synneves Kloster" uttrykkes ikke noen samtidskritikk direkte, men det fremgår 

likevel at den beste tiden oppleves som en tilbakelagt periode, og en slik type indirekte 

samtidskritikk har jeg tidligere vært inne på, da jeg hevdet at diktjeget søker et forenklet 

blikk på omgivelsene. 

I dette diktet kommer varianter både av den gresk-romerske og den kristne 

gullalderforestillingen til uttrykk. I strofe l brukes ordet "Elyseisk" som peker mot den 

gresk-romerske varianten av gullalderen, Elysion, et sted med ufattelig fruktbarhet og 

lykke. Det gullalderlandskapet som fremstilles, forbindes dessuten med med den kristne 

paradisforestillingen. Landskapet omtales som "Paradis" (str. 6) og som "Eden"(str. 8). 
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Disse ordene peker mot den kristne oppfatningen av den ultimate lykketilstand med frihet 

fra sorger og bekymringer. På samme måte som i "Majdagen" og i "Ode paa Junkers 

Kilde", kjenner vi dessuten igjen myten om det jordiske paradiset eller verden som Guds 

hage. Et slikt lykkerike har mening fordi det peker mot Gud, slik vi så det i "Majdagen". 

Som i "Majdagen" blir landskapet fremstilt som et mikrokosmos, en avspeiling av 

makrokosmos -landskapet vitner om Guds "plan". Som i "Majdagen" finner vi bildet av 

solen som speiler seg i det skapte, plantene med dugg reflekterer sollyset (str. 7) og 

vannene er "speileklare" (str. 21). Videre blir ideen om verden som mikrokosmos eller et 

bilde på det sluttede univers uttrykt gjennom sirkelsyrnboler: "En hvid halvcirkled Sand 

den sølvblaae Søe omringer" (str. 15). 

Det voksne diktjeget forstår altså at det landskapet han opplevde som barn, var del av et 

univers med mening; landskapet blir forstått i forhold til klassiske myter eller 

"urforestillinger". Det er imidlertid bare det voksne diktjeget som kan dekode denne 

meningen fullt ut; barnets blikk på verden var naivt og åpent, men kunne være det fordi 

landskapet representerte gode krefter. Barnets åpne blikk henger altså sammen med at det 

var fastholdt i en plan som var god. Landskapet er ikke bare planmessig, men også 

kjærlig. Flere steder understrekes det at naturen representerer trygghet: "Du mig og Hytten 

holdt, o Tarva!! frie og trygge, og ingen fiendsk Orkan du lod os komme nær" (str. 10), 

"Af Vester-Havets Skiød hist Selløe sig ophøier, l[ ... ] En kierlig Arm rundt om dens 

Strandbred Havet bøier" (str. 14), "Den trygge Biergefod en udstragt Skov beklæder" (str. 

16). Naturen representerer altså en beskyttende makt som barnet kan stole på og lære av. 

Naturen er dessuten harmonisk. Når diktjeget fra strofe 20 ser tilbake på landskapet 

omkring fjellet Tarva!, flettes nyttesynspunktet på naturen inn. Jegere fanger de ville 

dyrene, fiskeren fisker "[d]en sparglede Fore!" og små dyr fanges av de større. Alt vitner 

om en natur som går sin gang slik den bør, der alle har sin plass i næringskjeden. Så langt 

tenker diktjeget altså tilbake på en natur som er intelligibel og som kunne fungere som 

veiviser for betrakteren. 

Frem til omkring strofe 27 fremstilles landskapet som ladet med mening som kan 

av kodes. Omkring strofe 29 skjer det imidlertid en endring i landskapsfremstiHingen -

havet går over fra å være forståelig og godt til å bli ikke-forståelig og ondt. Fra å være 
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forbundet med godhet, planmessighet, beskyttelse og håp, blir havet og klippen 

skremmende og meningsløse størrelser. Havet forbindes med "hule Bulder" og "evigt 

brøl" (str. 29), det er kaldt og svart med "troløse" bølger. 

Erfaringen av havet er forbundet med destruksjon. Parallellt med at landskapet går over til 

å bli "skræksomt" og dermed destruktivt for alle som er i nærheten, inntreffer et 

destruktivt øyeblikk for betrakteren på den måten at tilbakeblikket på barndommens egn 

stopper opp. Idet naturen blir destruktiv og uforståelig stopper diktjegets fortolkende blikk 

på naturen opp; her overtar fantasien, og fortellingen om Synneve og Duncan begynner 

(str. 33). Det "skræksomme" landskapet finner ikke sin plass innenfor de klassiske og 

kristne "urfortellingene", de fortolkningsnøklene betrakteren til nå har hatt til rådighet 

opphører dermed å fungere - fortolkningsnøklene brister og det blir opp til fantasien å gi 

naturen mening. Dette øyeblikket er imidlertid ikke utelukkende destruktivt. Ved at 

mulighetene for fantasiflukt åpner seg, innebærer øyeblikket også nye 

utfoldelsesmuligheter for diktjeget. 

6.4 Legenden om sankt Snnniva 

Fortellingen om sankt Sunniva forstås altså her som et forsøk på å gi naturen en mening 

den har mistet; diktjegets melankoli og sorg over meningstapet skal overkommes. De 

traktene som blir forbundet med mening når diktjeget tenker tilbake på barndommen, skal 

igjen bli meningsbærende gjennom diktjegets fantasi. 

Fortellingen settes igang ved synet av det ufattelige og voldsomme fjellet, men istedenfor 

å fortolke fjellet og havet ved hjelp av kodenøkler som Bibelen eller den klassiske 

litteraturen, forklarer diktjeget naturen gjennom sagn fra Norges fortid. Den beretningen 

som fremstilles i strofe 33-51 er derfor ikke diktjegets "frie fantasi", men en variasjon 

over et gammelt sagn, noe som understrekes av det innledende "Fortæl paa ny min Sang, 

hvad Skalden qvad bedrøvet l Om Kongedatteren, som Irlands Strand forlod" (str. 33). 

Det å la gamle sagn eller elementer fra den nasjonale fortiden bli en del av litterære 

fremstillinger er et typisk motefenomen fra den andre halvdelen av 1700-tallet. Omkring 

17 60 begynte den engelske dikteren J arnes Macpherson ( 1736-96) å gi ut en rekke dikt 
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som skulle være forfattet av Ossian, en skotsk dikter som ifølge Macpherson levde på 

200-tallet. Ossians gæliske dikt ble senere avslørt som falsum, men de ville landskapene, 

elskovsparene og middelalderheltene ble svært populære, blant annet hos Thomas Gra y. 

Det er rimelig å sette Synneve-diktet i forbindelse med en slik type diktning, selv om dette 

diktet altså bygger på et konkret forelegg. Det som interesserer oss her, er imidlertid 

hvordan et slikt sagn kan gi mening til et bestemt landskap. Hva skjer når naturen 

forbindes med nasjonale sagn og myter fremfor bibelske eller litterære? Hva slags verdier 

tilfører sagnet om Sunniva stedet? 

For å svare på dette, kan vi ta et kort sideblikk på legenden om sankt Sunniva slik den var 

kjent i middelalderen. 26 I denne opprinnelige versjonen av legenden presenteres Sunniva 

som en from og god kristen, som ikke vil gifte seg med en hedensk mann når faren, en 

irsk konge, blir drept av Håkon Jarl. Hun ønsker å gi seg hen til Kristus, og sammen med 

andre kristne begir hun seg ut på en ferd over havet med Gud som veiviser. Følget havner 

på Selja, der de lever asketisk og tjener Gud. Her må de gjemme seg for nordmennene 

som ønsker å drepe dem, og Gud lar en klippe skjule inngangen til hulen der de befinner 

seg. De som senere kommer til stedet ser et sterkt lys der de omkomne befinner seg, det 

hele tolkes som et vitne om Guds allmakt, og det bygges en kirke på stedet. 

Kontrasten mellom denne opprinnelige versjonen og Peder Harboe Frimanns er merkbar. 

Mens Guds godhet og underverker står sentralt i middelalderversjonen, omskrives 

legenden til en kjærlighetsfortelling i Frimanns dikt. Jeg skal se nærmere på de nye 

verdiene som forfektes. 

Frimanns beretning om Sunniva og Duncan som forlater Skotlands kyst og blir utsatt for 

storm på havet, er forbundet med en rekke verdier som altså er ukjent i den opprinnelige 

versjonen, og som dessuten i liten grad er tatt opp i tidligere landskapsdiktning. For det 

første besynges heltemotet. Prins Duncan omtales som "skiøn og modig", han er 

"[f]orfulgt av Seiers Raab" (str. 36), han er iført den "blanke Brynje" og står med 

"seiervante Fane" (str. 37). Heltemotet forbindes med trofasthet: "Adskilte stode de paa 

hver sit Vrag, og stragte l V æmodig Armene imod hverandre hen; l I Dybet Dun can sank, 

26 Jeg bygger her på den utgaven av legenden som står trykket i Else Mundal. 1995. Legender frå 
mellomalderen. Soger om heilage kvinner og menn. Oslo. 
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og synkende udstragte l Sin Haand mod Synneve, men Bølgen skiulte den" (str. 40). 

Videre besynges kjærlighet, ømhet og vennskap. De to er ment for hverandre, men sorgen 

er nærmest ikke til å bære når det hele ender med tragedie: "Død kommer han til mig,[ ... ] 

l min Brudgom og min Ven! l Lev, Duncan! hør, din Brud til Liv dig kalder; l Svar, 

Elskede! See dog op til din Brud igien" (str. 50). Disse verdiene oveiføres på naturen idet 

Synneves sterke følelser omdannes til et sterkt lys på klippen: "Et lys paa Klippen da med 

udstragt Glands oprinder, l Og sieldne Jertegn snart kundgiør en Helgens Død" (str. 51). 

Gjennom beretningen om sankt Sunniva blir altså landskapet knyttet til nye verdier. Mens 

landskapet tidligere i diktet var forbundet med klassiske forestillinger om det jordiske 

paradiset og med den kristne kosmosforestillingen, gir stedet nå assosiasjoner til 

kjærlighet, trofasthet og heltemot. Forestillingen om at det er en mening i naturen søkes 

altså fastholdt, men naturen "forklares" på en ny måte gjennom en nasjonal-mytisk og ikke 

en klassisk eller bibelsk "urforestilling". Som jeg tidligere har vært inne på, er dette sagnet 

beslektet med Ossian-diktningen. Litteraturforskeren John L. Greenways syn på Ossian

mytens funksjon kan derfor også bidra til å belyse den funksjonen sagnet om Sunniva har 

i vårt dikt: 

The myths of a culture provide an orientation for man's moral experience in that they bestow an 
objective status upon values of the present, preserving them for relativism. Myths of gods and heroes 
show that the paradigms for human action not only exist outside man, but can be a part of genesis 
itself; that is, present values are legitimized, transferred from the profane world to the sacred by 
projecting them in illu tempore (to use Mircea Eliade's term): a static time of creation when a 
culture's truths were estabished. I see Ossian and his imitators as doing essentially the same thing, 
and on a pre-rationallevel of cultural conciousness - legitimizing the values of sentimental 
primitivism through a mythic narrative (the Ossianic poems) which showed that sentimental views of 
human nature, virtue and vice were really present at the dawn ofNorthern, non-classical civilization. 
(Greenway 1986:245) 

Greenway hevder altså at en slik myte bidrar til å legitimere og gi objektiv status til 

nåtidige sentimentale verdier. Etter min oppfatning er det det samme som skjer i "St. 

Synneves Kloster". Gjennom sagnet om sankt Sunniva åpnes det for en mer sentimental 

betrakterholdning, et syn på naturen som ikke er fundert i de bibelske eller klassiske 

kodene. 
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Landskapet blir altså ladet med nye verdier, og dette impliserer at landskapet må møtes 

med en ny betrakterholdning. Når landskapet går over fra å være forbundet med klassiske 

"urfortellinger" til å bli forbundet med nasjonale "urfortellinger", innebærer dette etter 

mitt skjønn en utskiftning av defortolkningsnøklene en møter landskapet med. Når 

landskapet er forbundet med kristne og klassiske forestillinger, krever dette som jeg 

tidligere har vært inne på, en forankring i klassisk dannede miljøer, det krever en skolert 

betrakter. Dette blikket på naturen er derfor ekslusivt, forbeholdt de få som har tilgang til 

de fortolkningsnøklene som kreves for å dekode naturens mening. Når naturen går over til 

å vitne om de dydene jeg har nevnt ovenfor, innebærer dette en demokratisering og en 

"modemisering" av betrakterholdningen. Betrakteren trenger ikke være klassiske skolert 

for å fortolke naturen, han kan bruke de fortolkningsnøklene som sagn og myter 

representerer, og som ikke er knyttet til elitekulturen. 

Vi kan altså kalle betrakterholdningen "modifisert fortolkende". Det gis ikke slipp på at 

naturen har en mening, en søker fremdeles betydning i naturen, men blikket er forenklet 

og i den forstand mer sentimentalt. 

Holdningen til naturen er imidlertid på en fundamental måte forandret i dette diktet. Mens 

diktjeget ser tilbake på et landskapet med en objektivt eksisterende og iboende mening, 

uavhengig av betrakteren, er naturens mening i den andre delen av diktet blitt subjektiv. 

Mening er noe som tillegges naturen gjennom diktjegets fantasi, men denne meningen 

forsøkes altså legitimert som objektiv gjennom et historisk sagn. 

6.5 Oppsummering 

I "Majdagen" og "Ode paa Junkers Kilde" har vi sett at fortolkning og sentimentalitet er 

holdninger som tematiseres side om side uten at det innebærer spenninger eller 

disharmonier i diktet. I "St. Synneves Kloster" skapes det større spenninger i diktet; det 

kan se ut som om landskapsfremstillingen og fremstillingen av subjektets 

betrakterholdning peker i hver sin retning og skaper ubalanse eller disharmoni. 

Landskapsfremstillingen er til en viss grad forankret i det paradigmet som sier at verden 

må fortolkes. Landskapet fremstilles som basert i det Peter de Bolla kaller "textuality" ved 
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at det er knyttet til forestillinger som locus amoenus og forestillingen om gullalderen. 

Landskapet innbyr altså til et fortolkende blikk slik vi så det i de to tidligere diktene. 

Det blikket som idealiseres er imidlertid ikke fortolkende, barnet avdekker ikke 

betydningen i landskapet, men lar seg naivt og åpent bevege av omgivelsene. Det 

fortolkende blikket på landskapet er til en viss grad til stede i diktet ved at det voksne 

diktjeget tenker tilbake på bamdomslandskapet og forbinder det med mening. 

Hovedinntrykket er likevel at diktet fremmer et sentimentalt blikk på omgivelsene; 

barnets enkle blikk på omgivelsene idealiseres og danner grunnlaget for diktjegets sorg og 

melankoli over at den beste tiden er forbi. Fantasien blir imidlertid en kompensasjon for 

det enkle blikket på landskapet, og landskapet bli forbundet med nye enkle verdier 

gjennom beretningen om sankt Sunniva. I den forstand fremmer diktet et mer 

"demokratisk" blikk på omgivelsene, et blikk som gjør at man ikke er avhengig av 

klassisk dannelse eller skolering for å bli rørt av omgivelsene. Dette "demokratiske" 

blikket er dessuten moderne, det peker i retning av den romantiske jeg-følelsen og 

holdningen til omgivelsene. Samtidig som diktet fremmer en ny sentimental 

betrakterholdning, insisterer det likevel på at landskapet har en mening, og slik peker 

diktet både fremover mot et nytt paradigme, og er forankret i eldre landskapsoppfatninger. 
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7 "FIELDET HORNEELEN I NORGE" 

7.1 Innledning 

Hittil har vi sett at "Majdagen" og "Ode paa Junkers Kilde" i hovedsak fremmer et 

fortolkende blikk på naturen, mens "St. Synneves Kloster" åpner for en mer sentimental 

holdning, samtidig som det fortolkende blikket innreflekteres i diktet. I de to diktene om 

Homeelen blir det sentimentale blikket på naturen enda tydeligere. Begge dikt åpner i 

utgangspunktet for et slikt blikk, men som vi skal se utvikler diktene seg etterhvert i ulik 

retning, og kommer til å stå for to ulike paradigmer der ett peker bakover i tid, og ett 

peker fremover og er mer radikalt. 

Claus Frimanns "Fieldet Homeelen i Norge"27 har en lignende struktur som "St. Synneves 

Kloster". Diktet starter med at diktjeget ser fjellet Homeelen og projiserer det han ser over 

i fantasien, der synsopplevelsen omdannes til en fantasi om fjellets tilblivelseshistorie (str. 

1-12). Fjellet er i tråd med konkurranseutlysningens ordlyd "skreksomt", og denne 

skrekksornheten settes i diktjegets fantasi i sammenheng med sagnet om Tor som gjorde 

et troll om til stein. Fra strofe 12 utdypes diktjegets synsopplevelse av fjellet, og idet jeget 

tar fjellet nærmere i ettersyn, forandrer synsopph~velsen karakter. På den ene siden 

oppleves fjellet som rystende og frastøtende, på den andre siden representerer det ufarlige 

og trygge krefter. Denne dobbeltheten i fremstillingen holdes frem til strofe 32, hvor det 

"skreksomme" avløses av en opplevelse av landskapet som vakkert og ufarlig. Diktjeget 

klatrer til slutt opp på fjellets topp og ser utover et landskap som er i fullstendig harmoni. 

Opplevelsen av landskapet skifter altså karakter gjennom diktet; det oppleves først som 

farlig og skremmende, deretter som idyllisk og fredfullt. Jeg vil se nærmere på hvordan 

diktjegets opplevelse av landskapet endres gjennom diktet, og undersøke om jeg kan 

knytte disse opplevelsene til de betrakterholdningene jeg tidligere har vært inne på. 

Deretter vil jeg ta for meg landskapsfremstillingen i diktet og se på hvordan denne endres. 

27 Heretter omtalt som "Fieldet Horneelen". 

79 



7.2 Betmkteren 

I "Fieldet Horneelen" er verken velbehaget eller melankolien det sentrale ved diktjegets 

opplevelse av omverdenen, slik vi har sett det i de tidligere diktene. En helt ny type 

opplevelse kommer til uttrykk, nemlig redselen. Diktjegets opplevelse er i utgangspunktet 

ikke knyttet til refleksjon eller til gode følelser, men utelukkende til følelsen av skrekk. 

Redselen som er knyttet til synet av klippen, kommer til uttrykk i strofe 3: "I Skrek blot 

Mindet hver, som den har skuet, setter, l Og hvo har skuet den, og ikke skialv derved?" 

Det er denne voldsomme virkningen på betrakteren som synes å stå i forgrunnen; fjellet i 

seg selv synes ikke å være så interessant som det faktum at det har en sjokkvirkning på 

som den som betrakter det. Vi kan derfor hevde at det er en sentimental betraktningsmåte 

som kommer til uttrykk i den første delen av diktet. Det dveles ved de følelsene fjellet 

fremkaller. 

På samme måte som i "St. Synneves Kloster" projiseres synsopplevelsen inn i 

betrakterens fantasi; diktjeget ønsker å gi "et Billede" av Horneelen (str. 3), hans øye 

"maler" fjellet idet han ser det (str. 12). Også her er det snakk om at landskapet speiles i 

betrakterens bevissthet fremfor å fortolkes; ved synet av det skrekkelige søker en innover i 

fantasien og ikke utover mot eventuelle svar. Landskapets speiling i fantasien resulterer i 

fortellingen om Olav Tryggvason som besteg fjellet, og i fortellingen om det egenrådige 

trollet som jages av andre troll, for så å bli drept av den norrøne guden Tor. 

Et påfallende trekk ved denne teksten, er at den sentimentale betraktningsmåten raskt 

forlates. Fantasien om trollet og Tor er utfoldet bare over noen få strofer, og utbruddene 

over hvor redselsfullt det hele er, blir færre og stopper etterhvert helt opp. I strofe 13 

skifter diktjegets synsopplevelse karakter; her kommer refleksjon og fortolkning inn som 

elementer ved diktjegets opplevelse av landskapet. Istedenfor å rystes, undres diktjeget 

her over fjellets utseende: "Af nøgne Klipper her sees Høider skudvis satte l Een paa den 

anden op, men hvor uordentlig!" (str. 13, min uth.). Diktjeget lar seg ikke lenger 

ureflektert rive med av egne følelser, han stopper opp og tenker. Jeg vil hevde at dette er 

et blikk styrt av fornuften; blikket er knyttet til tenkning i kategorier som orden, system og 

symmetri. Dette fornuftsmessige blikket er fortolkende nettopp på en slik måte som jeg 

har definert tidligere: det bringer innlærte kulturelle koder med seg ut i landskapet når 

diktjeget hevder at landskapet er "uordentlig". 
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Når diktjeget i strofe 15 er "henrykt", er dette derfor ikke en opplevelse som skyldes 

overflatekvaliteter ved det han ser; jeget blir ikke forført ved landskapets fysiske utseende, 

men fordi hanforstår landskapet- han føler "den Almagts store Haand". Diktjeget trenger 

altså bak de umiddelbare fremtredelsene og dekoder landskapets mening, han forstår at 

det eksisterer en Gud bak det hele. De fØlgende utbruddene over landskapets 

"skræksomhet" blir dermed tomme, det er bare tilsynelatende jeget er skremt når han 

utbryter: "Dog- om du løsnede, Horneel! -jeg ser i Tanker, l Du falder over mig- ha, 

hvor mit Hjerte banker!" (str. 15). Jeget forstår at trusselen ikke er alvor, han føler seg 

egentlig trygg, og utsagnet får dermed en nesten ironisk klang. 

Den fortolkende holdningen som dominerer resten av diktet kommer til uttrykk som 

nysgjerrighet overfor landskapets beskaffenhet. Diktjeget reflekterer over omgivelsenes 

karakter, og blikket søker utforskende hit og dit. Som diktjegets forbilde nevnes Jens 

Andreas Krogh, en prest som levde samtidig med Frimann og som ga ut en topografi over 

området. Krogh representerer nettopp den utforskende holdningen som også karakteriserer 

diktjeget: "Did op paa denne Tid, Krogh! vovet du at stige, l Nysgierig søgte du 

Provintsens rare Ting" (str. 35). Her kan vi altså merke oss at som eksempel til 

etterfølgelse nevnes prototypen på opplysningstidens vitebegjærlige individ, en som er 

interessert i alle detaljer ved skaperverket og som ikke vil etterlate noen flekk uutforsket -

eksemplet er ikke den følsomme poeten som lar seg bevege av inntrykkenes slgønnhet. 

Når diktjeget lar seg henrykke eller begeistre, er dette snarere fordi han forstår og 

avdekker mer og mer av en fornuftig plan. Han forstår at det hele har en guddommelig 

styring. Den fortolkende holdningen er altså knyttet til først å betrakte omgivelsene, 

deretter til å se og å forstå Gud. Slik kan diktjeget mot diktets avslutning utbryte "[m]it 

Øie sielefuldt sig op mod Hirnlen vender" (str. 50). 

Hvis det er slik at normen eller den dominerende betrakterholdningen i diktet er et 

fortolkende blikk slik jeg nå har vist, hvorfor innledes da diktet med en sentimental 

betrakterholdning? Og hvorfor legges det inn sentimentale utbrudd vi kan karakterisere 

som "umotiverte" lenger ut i diktet, når det strider mot den normen som forfektes? 
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Min oppfatning er at den fortolkende betrakterholdingen er dypt rotfestet i dette diktet 

Den sentimentale holdningen som utprøves er mer å betrakte som svar på et 

motefenomen. Sentimentaliteten blir et retorisk forførelsesmiddel, en måte å fange 

oppmerksomheten på, mens tekstens dypereliggende norm er en annen. Teksten formidler 

dermed en tradisjonell fortolkende betrakterholdning, men er gitt en slags "moderne 

innpakning" med sentimentale innslag. Det fortolkende blikket er dermed egentlig aldri 

forlatt i dette diktet, normen er en optimistisk tro på det bestående paradigmet. 

7.3 Homeelen som intelligibel\ størrelse 

Endringen i betrakterholdningen i diktet henger sammen med en endring i 

landskapsfremstillingen. Landskapet fremstilles først som "skreksomt", deretter som trygt 

og harmonisk. 

I utgangspunktet er landskapet utelukkende mørkt og skummelt. Det som skildres, er en 

"rædsom Klippe" som ligger nord for kongesetet (str. 3). Det er høyt, og det er omgitt av 

stormfullt hav. Fjellet har en har en "Fælhed" som en viden kjent (str.4), og det er så 

ugjestmildt at ingen tør å nærme seg stedet- "ei Bjørn, ei blodstænkt Ulv[ ... ] l Tør søge 

hid,- kun her Rovfuglene udklekke l Den sorte Yngel, men hver Sangfugl Stedet skyer" 

(str. 6). Ingenting vokser på fjellet, det ser ikke ut til å være forbundet med mening, det 

fremstilles snarere som en ikke-intelligibel størrelse. Fjellet inviterer altså i 

utgangspunktet ikke til et fortolkende blikk, men til en følelse av gru fordi det hele er 

uforståelig og ondt. 

Jeg har tidligere vært inne på at betrakterens holdning til stedet endres i strofe 13. Her blir 

han optimistisk: og begynner å forstå, han innser at stedet er ladet med mening. Som vi har 

sett, henger denne følelsen sammen med en innsikt i at stedet er beskyttet av "den 

Almagts store Haand" (str. 15). Stedet oppfattes dermed som beskyttet av Gud, som mulig 

å fortolke for diktjeget. Jeg skal utdype hvordan stedet fra og med denne strofen 

fremstilles som intelligibel størrelse. 

Stedet oppfattes som intelligibelt fordi det er skapt av Gud og fordi det dermed er godt og 

fornuftig. Vi finner flere trekk som peker i retning av at landskapet fremstilles som 
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uttrykk for Guds gode og fornuftige plan. I landskaps beskrivelsen trekkes det frem at 

klippene er "med syv Biergtaame overbygget" (str. 14, min uth.). Syvtallet er et tall som 

går igjen flere steder i Bibelen, ikke minst er selve skapelsesverket knyttet til syv dager. 

Om vi forbinder diktets landskapsbeskrivelse med dette hellige tallet, kan den oppfattes 

som uttrykk for forestillingen om at det står en skaper bak; landskapets uttrykker Guds 

ide. Forestillingen om en god Gud bak det hele uttrykkes dessuten i strofe 16: Gud skapte 

havet og "Biergene bandt fast med uopløste Baand". Diktjeget stoler her på at landskapet 

er trygt å ferdes i, fordi det er laget av en fornuftig skaper. Det samme kommer til uttrykk 

i strofe 34, hvor det står at "Han ei dig [Horneelen] har glemt, som alting skabte vel". 

Om vi ser nærmere etter, ser vi at troen på det gode behersker diktet fra begynnelsen av. 

Diktets to innledende strofer slår an en optimistisk tone når diktjeget konstaterer at han 

lever i "Fredens stille Skygge" (str. I) og i "Christians trygge Tid" (str. 2), altså nærmest i 

"den beste av alle verdener". Diktjegets samtid og omgivelser gir ikke grobunn for tvil på 

verden som intelligibel. Troen på at det gode seirer viser seg også i diktjegets fantasi: 

kongen overvinner og bestiger fjellet, og det onde trollet jages av gode krefter. En egentlig 

god plan ligger med andre ord under hele tiden, eller som Thomas Bredsdroff uttrykker 

det: "Redselen finder sin plads i en natur der er fundamentalt under kontrol fra første 

begyndelse." (Bredsdorff 1975:158) 

Naturfenomenene som intelligible og gode uttrykkes videre i strofe 17 og 19. I strofe 17 

fungerer fjellet som peiler for fiskerens "Fiskergrund", fjellet er altså ikke meningsløst, 

men viser fiskeren hvor han kan finne sin føde. Fjellet er dessuten meningsfullt ved at det 

fungerer som ur for fiskeren: "Han til Horneelen seer, og Solen paa dens Isser l Om Tiden 

bedre ham end konstigt Uhr forvisser" (str. 19). Forestillingen om naturen som urverk er 

en populær forestilling på 1700-tallet, og her forbindes Newtons ideer med de kristne: 

Gud har skapt verden som et fornuftig maskineri, og verden følger bestemte lover som 

kan leses. Det fornuftige i denne planen understrekes ved at solen skinner over det hele; 

den lar mennesket forstå, og samtidig vitner den om den fornuftige skaperen bak det hele. 

Gjennom hele diktet stilles det dunkle landskapet opp mot det samme landskapet som 

badet i lys. Landskapet fremstilles som ikke-intelligibelt inntil solen skinner på det og 

avdekker at det hele egentlig er godt og meningsfullt. Det er altså bare tilsynelatende at 
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naturfenomenene er meningsløse, og slik stiller diktet opp en motsetning mellom 

fenomenene slik de virkelig er og slik de kan fortone seg for betrakteren. Dypere sett er 

det hele meningsfullt, tingene kan imidlertid bedra betrakteren og lure ham til å bli 

skremt. Slik fremviser diktet en urokkelig tro på at naturfenomenene har en mening og en 

funksjon, og det er derfor det "skreksomme" kan legges inn som effekt eller tom trussel. 

Det at naturen bare tilsynelatende er farlig, forklarer også et utsagn som "Alt føler 

Sommeren; Homeel! Skal du kun være Ufølsom? o lad nu dog af at være fæl!" (str. 34). 

Her ønsker diktjeget å se fjellet som det virkelig er, det fryktinngytende oppfattes som 

useriøst bedrag. 

Det er landskapet uten dette bedraget som fremstilles i diktet avslutningsdel (strofe 32-

56). Sommerdagen illustrerer fjellets meningsfullhet uten innslag av "skreksomme" 

scener. Her kommer oppfatningen av landskapet som ladet med mening enda tydeligere til 

uttrykk. Som i de tidligere diktene finner vi også her forestililingen om verden som et 

mikrokosmos. Ved synet av de ulike elementene i landskapet utbryter jeget: "O Himmel! 

er saa stor enhver af disse Dele, l Hvad er da Hvelvingen, som gaaer omkring det Hele!" 

(str. 36) Her oppfattes landskapet nettopp som et mikrokosmos, deler som hører til eller 

avspeiler en større helhet. De enkelte naturfenomenene får glans av solen og blir på 

samme måte en avspeiling av gudslyset. Forestillingen om verden som et mikrokosmos 

forbindes·dessuten med nyplatonismens forestilling om at alt det skapte søker tilbake til 

skaperen. Som i "Majdagen" peker hvert element opp mot Gud, representert ved lyset: 

"[ ... ] Solen straaler mild, l Hvert Havdyr skynder sig op fra sin mørke Bolig, l At skue 

glad dens Lys, at qvæges ved dens lld" (str. 41). 

I diktets avslutningsdel uttrykkes dessuten en oppfatning av landskapet som godt fordi det 

er fruktbart. Det forbindes med overflod og godhet. I strofe 34 oppfattes naturen som 

"gavmild", den rekker fjellet "Det grønne Kledebon". Fruktbarheten understrekes videre 

gjennom uttrykk som "fede Dal" (str. 51) og "blanke Lax" (str. 43). Dels er dette uttrykk 

for den tidligere nevnte forestillingen om det jordiske paradiset, men her knyttes naturens 

riksom også til mulighetene for næringsvirksomhet, et element som er tilstede i svært mye 

av 1700-tallets diktning. I strofe 37 stilles spørsmålet "Mon hist Biergsideme med 

Smeltverk er indlagte?", og i strofe 49 nevnes "Hint Kongsberg", hvor "sølvrige 
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Strømme" går i grunnen. Implisitt i fremstillingen ligger det altså at et landskap som byr 

på slike skatter må oppfattes som et uttrykk for en god plan. 

Fremstillingen av landskapet synes altså å peke i retning av at naturen er intelligibel og 

innbyr til fortolkning. Dette kommer klarest til uttrykk i strofene 35 og 40. I strofe 35 står 

det at "Naturen kaldte dig [Krogh], dig drog det Synderlige". Den synlige naturen er altså 

skapt for å vekke en fortolkende respons hos betrakteren, den trekker betrakteren til seg på 

samme måte som når "alnaturen roper Kom" i "Majdagen". Landskapets evne til nærmest 

å kommunisere uttrykkes videre i strofe 40: "Hist Hyrdens Land-Skalmey fra lave Dal jeg 

hører; l Dens Røst, som morer Ham og trivelige Hiord, l Med trefold Gienlyd mig 

lærvillig Egn tilfører." 

7.4 Oppsummering 

Claus Frimanns "Fieldet Horneelen i Norge" åpner i utgangspunktet for en sentimental 

betrakterholdning, men viser seg allikevel å være dypt forankret i det paradigmet der 

landskap fortolkes med kodenøkler som Bibelen og platonsk tenkning. Selv om den 

sentimentale betrakterholdningen legges inn som svar på det en kan kalle et 

motefenomen, sås det aldri tvil om den fortolkende holdningens gyldighet. "Fieldet 

Horneelen i Norge" er dermed et dikt som bevarer det bestående paradigmet for forståelse 

av omgivelsene; diktet formidler en eldre og mer tradisjonell livsfølelse enn den mer 

moderne melankolske stemningen i "St. Synneves Kloster". Denne holdningen kan best 

betegnes som "optimistisk" i 1700-tallets betydning av ordet, med tro på at verden er god, 

trygg, nyttig, fornuftig og hensiktsmessig. Formidlingen av en slik holdning kan også 

forklare hvorfor Det smagende Selskab, som ifølge Welhaven sementerte foreldede 

smaks idealer, kåret dette diktet til vinnerdikt i sin priskonkurranse. I det følgende vil jeg 

vise hvordan det diktet som ikke vant prisen formidler en betrakterholdning som 

kontrasterer vinnerdiktets. 
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8 "HORNEELEN, ET BIERG NORDENFIELDS I NORGE" 

8.1 Innledning 

I Peder Harboe Frimanns "Homeelen, et Bierg nordenfields i Norge"28 finner vi lite av den 

idylliske stemningen som har vært et element ved alle de tidligere diktene jeg har 

gjennomgått. Diktjeget befinner seg ved det voldsomme og skrekkinngytende fjellet 

Homeelen, og det inntrykket fjellet gjør på diktjeget skildres i de første åtte strofene. Fra 

strofe 9 innledes, på lignende måte som i "Fieldet Homeelen ", diktjegets fantasi om 

fjellets tilblivelseshistorie. Et troll skal ha eksistert her i eldre tider, og dette trollet skal ha 

virket destruktivt på alle som kom i dets nærhet. Den norrøne guden Tor dreper imidlertid 

trollet, som forstenes og omdannes til Homeelen, og dette fjellet blir dermed stående som 

et minne om fortidens helter. Når denne beretningen avsluttes i strofe 20, og vi vender 

tilbake til diktjeget, har fjellets karakter endret seg for betrakteren. I diktets avslutningsdel 

(str. 21-29) vil han vil klatre opp mot toppen. Fjellet danner dermed utgangspunktet for 

diktjegets storslåtte synsopplevelse, og jeget får en sterkere bevissthet om seg selv. 

Dette diktet skiller seg fra de tidligere ved at diktjeget kommer frem til en innsikt i sin 

egen mektighet. Som vi skal se, henger denne opplevelsen av mektighet sammen med en 

bestemt opplevelse av naturen. På grunn av dette nye aspektet ved betrakterholdningen vil 

jeg legge hovedvekten av analysen på betrakteren, og gi analysen av 

landskapsfremstillingen mindre plass. Jeg vil starte med å se på landskapsfremstillingen i 

diktet, og undersøke hva slags betrakterholdning fjellnaturen innbyr til. 

8.2 Horneelen som ikke-intelligibel størrelse 

I dette diktet fremstilles ikke naturen som variert landskap slik vi har sett det i de 

tidligere diktene. Vi finner ingen av elementene i det klassiske locus amoenus, ingen 

fuglesang eller rislende bekker. De elementene som utgjør landskapsfremstillingen er så 

få at det hele knapt kan kalles et landskap. Som sentrum i landskapet står Homeelen, ved 

foten av fjellet er det en strand hvor stormfulle bølger fra havet slår inn, og over det hele 

er det mørk himmel. Videre får vi vite at vi befinner oss i "kolde Zoner" (str. 1), og at det 

28 Heretter omtalt som "Homeelen, et Bierg". 
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er midnatt. Jeg skal se nærmere på dette landskapets karakter og komme fram til en tese 

om hva slags betrakterholdning landskapet er forbundet med. 

Diktets første strofe antyder fjellets mest sentrale karaktertrekk: det er omringet av 

"Skrek". Slike markører på at forfatteren har valgt konkurranseutlysningens "skræksomme 

Landskab" som sitt emne finnes det flere av: "min Egn paa Skrek er riig" (str. 2), han 

hører "fæle Stormer", "vrede Bølger" og "Aften-Ravnes Skrig" (str. 2). 

Det "skræksomme" understrekes av at landskapet er vertikalt. Homeelen er svært høyt, det 

er et fjell som "halv i Hav og halv i Skyer boer" (str. 1). Skikkelsen går "[f]ra dybet af op 

til det Høieste", fjellet strekker seg i "Hirnlens Blaae", "(m]ed Mile-Maal høit over 

Naboe-Bierge" (str. 3), og det skyter dristig opp mot stjernene (str. 3). 

I "Majdagen" så vi at en slik vertikal ordning av landskapet pekte mot Gud; landskapet 

vitnet om en kosmisk og hierarkisk ordning. I "Homeelen" kan vi ikke fastslå at naturen 

har en slik tegnfunksjon. Ikke på noe sted forbindes fjellet med Gud, det forbindes heller 

ikke med håp eller godhet- det fungerer ikke som veiviser for subjektet. Det kan altså se 

ut som om det vertikale landskapet snarere har som funksjon å fremkalle en bestemt effekt 

enn å peke mot en plan eller ordning. 

Fremfor å være forbundet med håp og godhet, er landskapet forbundet med destruksjon. 

Her ser vi altså en parallell mellom denne fjellfremstillingen og fremstillingen av havet i 

"St. Synneves Kloster". Fjellet støter i likhet med havet alle ting fra seg, det er goldt og 

ufunksjonelt. Homeelen er "glat og steilt", slik at "Ravnen selv ei Rister fandt deri", 

fuglen må fly forbi fordi den "ingen Pynt til Hvilested fandt levnet" (str. 4). Berget 

representerer hardhet og ugjestmildhet, det støter fra seg lyn og torden og bringer død over 

dem som kommer i nærheten. I motsetning til det landskapet som viser til Gud gjennom 

lyset og solen, er dette et landskap som bare viser til egen meningsløshet ved at det er 

svart, "sortglinsende" og "graanende", og dekket av tåke (str. 3). 

Fjellandskapet innbyr dermed heller ikke til det klare blikket som eksempelvis 

"Majdagens" lyse landskap innbød til. Landskapet er ikke som i de tidligere diktene 

forbundet med mening, det peker ikke mot noen plan eller er knyttet til bestemte 
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kulturelle koder eller litterære forestillingsmøstre. Vi kan dermed si at landskapet er en 

ikke-intelligibel størrelse, det er ikke tilgjengelig for det betraktende subjektets 

fortolkning. Det kan snarere se ut som om det "skreksomme" fjellet har en eneste 

funksjon: å fremkalle sterke følelser hos det betraktende subjektet. Fjellandskapet innbyr 

dermed til et sentimentalt blikk. Dette vil jeg utdype i det følgende. 

8.3 Betrakteren. 

Innledningsvis hevdet jeg at diktjeget opplever landskapet i tre etapper; først ser han 

landskapet i de første åtte strofene, deretter fantaserer eller dikter han om fjellets 

tilblivelseshistorie i strofene 9-21, og til sist stiger han opp på fjellets topp for å utvide 

synsopplevelsen. Jeg skal ta for meg hver etappe og vise hvordan diktjegets holdning kan 

knyttes til et sentimentalt blikk. 

Allerede i den første strofen er det den uskolerte betrakteren som trer frem. Diktjeget 

bringer ikke sin klassiske eller tekstlige dannelse med seg ut i landskapet, han ser ikke 

landskapet med et lærd blikk. Dette understrekes ved at han er "[l]angt bort fra Leeg, 

uvant til muntre Toner" (str. 1). Diktjeget tar avstand fra den elitistiske og dannede 

betrakterholdningen, han vil utdannes av naturen alene, han slår an sin "vilde Stræng" 

(str. 1). Det er utelukkende naturinntrykket som skal inspirere diktjeget, ikke medbrakt 

kunnskap: "Min Harpe-Klang er vrede Bølgers brusen, l Min Harmonie er Aften-Ravnes 

Skrig" (str. 2). Her ser vi altså en kult av det primitive eller ville som er ukjent i f.eks. 

"Majdagen". 

Betrakteren ønsker ikke å forstå eller fortolke naturen, men å bli beveget og rystet av den. 

Diktjeget har vært "[a]f Rædsler ringet om", han har sett syner, hørt skrik og fæle rop (str. 

6). Synet av lynet som slår mot fjellveggen vekker angst og redsel hos betrakteren, men 

samtidig er det en følelse det dveles ved, og redselen nærmest besynges i strofe 7: "Men 

see! den [lynet] paa det haarde Bryst blev brudt, l Og styrtede, o Rædsel! ved min Side". 

Det som vekker avsky og angst er samtidig tiltrekkende eller spennende, som når diktjeget 

utbryter: "[ ... ] skjelvende jeg saae Afgrunden aaben" (str. 7). Det kan altså se ut som om 

selve følelsen av å bli rystet er det sentrale. 
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Slik uttrykkes det en betrakterholdning som ikke er innstilt på å finne mening. Når det i 

strofe 4 stilles spørsmål om hvem som har skapt fjellet så glatt og steilt, er dette et 

spørsmål som snarere understreker det meningsløse ved landskapet, enn et spørsmål som 

faktisk ønsker et svar. Svaret er uansett ikke å finne i naturen selv, den gir, som vi har sett, 

ingen tegn, den innbyr ikke til fortolkning. 

Jeg har tidligere gjort rede for Peter de Bollas karakteristikk av den sentimentale 

seererfaringen, og pekt på projisering inn i fantasien som et helt sentralt aspekt ved dette 

blikket. På samme måte som det sette i "St. Synneves Kloster" projiseres inn i 

betrakterens bevissthet og omdannes til subjektiv fantasi, omdannes synet av Homeelen i 

dette diktet til diktjegets private fortelling om fjellet. Den meningen som mangler idet 

diktjeget umiddelbart opplever landskapet, tillegges også her av subjektet selv. Det er 

fantasien som gir mening til stedet, med det resultatet at meningen blir subjektiv, ikke 

objektivt eksisterende som en egenskap ved fjellet. Istedenfor å stille spørsmål til naturen 

eller til Gud om naturens mening, stilles spørsmålet i strofe 9 til diktjegets egen muse: 

Men du, hvis Røst min Haand min Aand til Sang opvakte, 
Som raader for det ædle Skalde-Sprog, 
Og Hedenolds ugranskelige Bog 
Udlegge kan, min Muse! sig, hvo strakte 
Sin Guddoms Arm ud mod Horneelens Krop 

Istedenfor å søke fra fjellet og ut mot en skaper som står bak, søker altså betrakteren inn i 

sin egen fantasi. Fjellet kaster dermed betrakteren tilbake mot seg selv, istedenfor å lede 

ham ut mot en høyere mening. Diktet tydeliggjør slik deler av den utviklingen Klaus P. 

Mortensen kaller naturens "metafysiske endring", som jeg har vært inne på i kap. 2.1. Der 

naturen oppleves som meningsløs, blir det opp til fantasien å gjøre den meningsfull. Jeg 

skal se på hvordan dette skjer i strofene 9-20. 

I strofene 9-20 fortelles det på samme måte som i "St. Synneves Kloster" og i "Fieldet 

Homeelen" et sagn om landskapets tilblivelse. Sagnet som berettes her er identisk med 

sagnet i "Fieldet Homeelen". Det handler om et vanskapt troll som var var stygt og ondt 

og trosset alle andre med sine ugjerninger. Til og med andre troll hatet dette egenrådige 

vesenet, men til slutt greier guden Tor å drepe det og omdanne det til fjellet Homeelen, 

"En skrekfuld Varsels-Steen" som skal "skrekke Skabningen" (str. 16). 
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Sammenligner vi denne versjonen av sagnet med den i "Fieldet Homeelen", legger vi 

merke til at sagnet brer seg over langt flere strofer i dette diktet. I "Fieldet Horneelen" 

legges beretningen inn som tre knappe strofer, her fortelles den mer detaljert i elleve 

strofer. Siden sagnet i "Fieldet Horneelen" berettes så summarisk, er det grunn til å hevde 

at det ikke har noen vesentlig eller fundamental betydning i diktet, det legges snarere inn 

som et "obligatorisk innslag". Etter min oppfatning forholder det seg annerledes i 

"Homeelen, et Bierg"; her bringer sagnet inn noen nye sentimentale verdier på samme 

måte som i "St. Synneves Kloster". Jeg skal se nærmere på disse verdiene. 

For det første blir fjellet stående som et minne om heltemotet til Tor. Tor blir et eksempel 

på menneskets evne til å beherske naturen, han underlegger seg den gjennom 

maktutøvelse. Samtidig dveles det ved selve effekten av fjellets "evig fæle Dragt" (str. 20). 

Fjellets evne til å skrekke omgivelsene blir helt sentral, og på denne måten innbyr det 

nettopp til en sentimental betrakterholdning. Fjellets mening blir dermed å bevege dem 

som nærmer seg det, noe som bryter med de eldre oppfatningene av landskap som ladet 

med mening som peker utover mot større sammenhenger. På samme måte som i "St. 

Synnevs Kloster" skifter en altså ut de klassiske og kristne mytene om naturens mening, 

og setter inn nasjonale og sentimentale. Fantasien blir dermed en fantasi om heltemot, og 

dernest om et landskap som innbyr til en sentimental betrakterholdning. Disse elementene 

forbereder diktjegets bevissthet i diktets avslutningsdel. 

Når denne "skapelsesberetningen" avsluttes i strofe 20, kan det se ut som om diktjegets 

bevissthet er endret, han har fått nytt mot. I strofe 21 ønsker diktjeget seg opp mot fjellets 

topp: "Men skal jeg blot ved dine Bredde hvile? l Er her ingen Stie, som fører til dig op?" 

Hva skyldes dette motet? Hvorfor er ikke diktjeget lenger redd? Etter min oppfatning 

ligger svaret i at diktjeget innser at han selv er en skaper. Han har gjennom sin fantasi gitt 

mening til naturen, og han kan betrakte seg selv som en gud. En slik selvoppfatning 

kommer til uttrykk i strofe 21, hvor diktjeget ønsker seg opp på fjellets topp: 

Hvor, halv en Gud, ved Morgen-Solens Glands 
Mig selv jeg skal paa Himlens vestre Bue, 
Fra Jordens Muld høit løfted op, beskue, 
Mit Hoved smykked med en Straale-Krands 
(mine uth.) 
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Her blir diktjeget nettopp det Klaus P. Mortensen kaller en himmelstormer, et jeg som tar 

Guds egen plass. Ved at diktjeget selv er den som har gitt naturen mening, innser han sin 

egen mektighet. Diktjeget behersker naturen gjennom å gi den mening, han er ikke lenger 

redd, men føler en økt grad av frihet: "Mod Skyerne sig da min Aand opsvinger, l Liig 

Ørnen i sin Flugt om Fieldene" (str. 23). Fra sin nye posisjon som opphøyet individ skuer 

han ut over nye store områder, han opplever en enorm frihet: "Hos dig Horneel! jeg troer 

mig Himlen nær" (str. 26). Til slutt løses han fra alle bånd: "Kom hæv dig, bløde Skye, 

som nær mig flyder, l Og hastig mig til andre Zoner bær!" (str. 29). 

8.4 Oppsummering 

Dette diktet er det som tydeligst forfekter en sentimental betrakterholdning. Vi finner ingen 

forsøk på å "redde" den fortolkende holdningen, slik tilfellet var i det forrige diktet. Den 

sentimentale betrakterholdningen besynges tvert i mot fordi den inngir diktjeget en følelse 

av økt selvbevissthet, evne til å skape, og evne til makt og beherskelse over naturen. 

Landskapet kan altså ikke uttolkes, men domineres. Slik blir også individet mektig. 

Analysen viser at idet naturen mister mening, jakter individet på stadig sterkere 

opplevelser. Subjektet opplever ildce at det er fastholdt i en kosmisk plan, men kjenner 

derimot sin eksistens ved at det føler sterkt. Diktet tar i en viss forstand altså avstand fra 

en objektivt eksisterende eller immanent mening i landskapet uten at det "sørges" over det. 

Fokus forskyves i sterkere grad over på det betraktende subjektet, og vi finner et langt mer 

selvbevisst jeg enn det vi har sett tidligere. Dette radikale aspektet ved diktet kan være en 

viktig bakgrunn for å forstå hvorfor dette diktet ikke vant noen pris i sin samtid, men ble 

oppfattet som et godt dikt i romantikken på 1800-tallet. 
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9 FRA FORTOLKNING TIL SENTIMENTALITET- FRA DET SKJØNNE TIL 
.DET SUBLIME 

9.1 Innledning 

I de fem diktene jeg har tatt for meg har vi sett en spenning mellom et fortolkende og et 

sentimentalt blikk på landskapet Mens landskapet i "Majdagen", "Ode paa Junkers Kilde" 

og "St. Synneves Kloster" i utgangspunktet oppfattes som meningsfullt og åpent for 

fortolkning, ser vi i de to Homeelen-diktene, men også i "St. Synneves Kloster", en 

dreining mot en mer sentimental betraktningsmåte; landskapet begynner å bli oppfattet som 

truende og uforståelig. I "Fieldet Homeelen i Norge" søkes det sentimentale blikket på 

landskapet overkommet, mens det i "Homeelen, et Bierg" formidles som en ny mulighet 

for subjektet. 

I det følgende vil jeg sette de to formene for møte mellom landskap og betrakter inn i et 

større perspektiv. Målet er å knytte de betrakterholdningene jeg har sett på til et mer 

allment og kjent utviklingsmønster i 1700-tallets mentalitet, nemlig utviklingen av en 

tenkning omkring menneskets estetiske erfaring av omverdenen. Jeg vil karakterisere 

subjektets møte med den ytre naturen slik vi har sett det i diktene, nettopp som en estetisk 

erfaring for subjektet. Med estetisk erfaring mener jeg en type blikk som vurderer noe som 

vakkert eller stygt, fremfor godt eller ondt, nyttig eller unyttig. En slik betraktningsmåte 

innebærer dessuten at omgivelsene betraktes som en avgrenset helhet eller komposisjon. 

De begrepene jeg vil bruke i karakteristikken av diktjegets estetiske opplevelse av 

omverdenen, er det skjønne og det sublime. Det jeg vil undersøke, er om vi kan knytte den 

fortolkende holdningen til diktjegets opplevelse av det skjønne, og om vi kan knytte den 

sentimentale holdningen til diktjegets opplevelse det sublime. Jeg vil først gå nærmere inn 

på hva jeg mener med estetisk erfaring, deretter vil jeg gjøre rede for noen av 1700-tallets 

definisjoner av det skjønne og det sublime. Til sist vil jeg vise hvordan det skjønne og det 

sublime kan oppfattes som dimensjoner ved de tekstene jeg har tatt for meg. 
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~U Estetisk erlaring 

Den første filosofen på 1700-tallet som bruker begrepet estetisk, er Alexander Gottlieb 

Baumgarten. I Aesthetica (1750/1758) definerer han den estetiske erkjennelsen som en 

gnoseologia inferior, altså en lavere, sanselig form for erkjennelse som eksisterer ved 

siden av, eller utdyper, den rent fornuftsmessige. Estetikken defineres i tråd med dette 

som vitenskapen om sanselig erkjennelse av det skjønne slik det kommer til uttrykk i 

naturen og i kunsten - Baumgarten tar altså utgangspunkt i mennskets sanselige 

erkjennelse av det naturskjønne og setter denne i forbindelse med erkjennelsen av det 

skjønne i kunsten. 

Når Baumgarten bruker begrepet "estetikk" er dette imidlertid ikke et nytt ord; 

Baumgarten henter begrepet fra den europeiske tanketradisjonen, men gir det en snevrere 

betydning. Termen stammer fra det greske aisthesis, som betyr sansning, fornemmelse 

eller følelse. I tråd med denne definisjonen var antikkens aistetike episteme nettopp en 

vitenskap om sansning (Krogh 1996:309). Dernest er estetikken blitt forstått som en lære 

om det skjønne som en fullkommenhet ved verden som kan sanses eller anskues. Til sist, 

og med Baumgarten, har estetikk i tillegg til å bety læren om det skjønne i naturen, blitt 

definert som en lære om det skjønne i kunsten, og en bruker i dag termen synonymt med 

"kunstteori" (Beardsley 1975:14). 

Når jeg i det følgende skal bruke uttrykket "estetisk erkjennelse", skal jeg imidlertid ikke 

la det omfatte erkjennelsen av det skjønne i kunsten, jeg skal utelukkende konsentrere 

meg om individets estetiske erkjennelse av det skjønne i naturen. På den andre siden skal 

vi se at en slik erkjennelse av naturen som estetisk objekt ofte impliserer at individet 

betrakter omgivelsene som om de var kunstverk. Den estetiske holdningen til landskapet 

innebærer altså at betrakteren bringer med seg "kunstkjennerens blikk" ut i landskapet, 

noe jeg også tidligere har påpekt som typisk for 1700-tallsmennesket (jfr. kap. 2.2). 

Landskapet betraktes med koder fra billedkunsten; det er en peresepsjonsform som i følge 

Chris Fitter karakteriseres ved at en leser "Art into Landscape" (Fitter 1995:23).29 

29 Her må det presiseres at det ikke er bestemte, faktisk eksisterende bilder betrakteren ser i landskapet, det 
er mer snakk om at landskapet får billedkarakter for det betraktende subjektet ved at han ser det som 
"innrammet", "malt", som "bilde" eller som "scene". Jean Hagstrum bruker termen pictorialism om en slik 
betraktningsmåte som egentlig ikke er konkret påvirket av billedkunsten lenger: "It is a way of seeing and a 
way of speking that, in its Iong history, has created conventions and habits of it own that are sometimes quite 
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De filosofiske verkene jeg vil omtale i det følgende handler om erkjennelsen av det 

skjønne og det sublime i naturen slik jeg har beskrevet det ovenfor. Det er hovedsakelig i 

den britiske filosofien at teorien om en sansebasert skjønnhetsopplevelse vokser frem, og 

siden det er den britiske filosofien som har satt tydeligst spor i 1700-tallets 

landskapsdiktning, er det særlig to filosofer fra denne retningen jeg vil presentere her: 

Joseph Addison og Edmund Burke. Jeg vil imidlertid også nevne Anthony Shaftesbury og 

Francis Hutcheson. Når nettopp disse er valgt ut, er det fordi deres skrifter vanligvis 

oppfattes som de mest sentrale innenfor 1700-tallets estetikk; de ble lest hyppig både i 

samtiden og i ettertiden. Det sies imidlertid ikke eksplisitt i noen av verkene at de tar opp 

en rent estetisk erkjennelse, og ingen av filosofene bruker uttrykket "estetisk". En regner 

heller ikke med at Baumgarten har vært kjent for noen av dem. Selv om Baumgarten er 

den første som kaller en slik type erlgennelse estetikk, er han altså likevel ikke den første 

til å befatte seg med det en etter ham kaller estetiske erlgennelse - flere av tidens filosofer 

drøfter den estetiske nytelsens karakter. 

9.3 Det skjønne og det sublime i 1700-tallets estetikk 

1700-tallsfilosofene drøfter både menneskets erfaring av det skjønne og av det sublime. 

Her føyer de seg dels inn i en lengre europeisk tanketradisjon, og dels gir de begrepene 

nytt innhold. Teorier om det sigønne finnes i filosofien og kunstteorien helt tilbake til 

antikken, og antikkens definisjoner av det skjønne har vært livskraftige gjennom 

århundrene. Spesielt gjelder dette Platons bestemmelse av det slgønne som ett med det 

gode og det sanne, hvor det skjønne blir et aspekt ved det guddommelige. Ved å betrakte 

sanselig jordisk skjønnhet, skulle en dermed kunne skue en intellektuell skjønnhet bak de 

umiddelbare fremtredelsene, og en skulle kunne nå den ultimate visjon om verdens 

sannhet. Fra Platon og Aristoteles og middelalderfilosofene har en også definisjonen av 

det skjønne som orden, symmetri, harmoni og enhet. Det skjønne er dermed ofte 

beskrevet i matematiske termer og er knyttet til en intellektuell forståelsesmodell. Frem til 

1700-tallet regnet en som en selvfølge at det skjønne hadde en objektive ekstistens -

skjønnhet ble betraktet som en egenskap eller kvalitet ved objektene. Denne tradisjonen 

unrelated to particular works ofvisual art." (Hagstrum 1958:XVI) Når jeg hevder at den estetiske erfaringen 
av omgivelsene på 1700-tal!et ofte arter seg som en opplevelse av omgivelsenes billedkarakter støtter jeg 
meg forøvrig til Hans Lund (1982:65). 
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brytes delvis på 1700-tallet, en blir også opptatt av et subjektivt aspekt ved 

skjønnhetsopplevelsen; en blir opptatt av menneskets indre disposisjon for å oppfatte 

skjønnhet, og en blir opptatt av hvordan det skjønne virker på individet. 

Parallelt med overgangen fra et objektivt til et delvis subjektivt skjønnhetsbegrep oppstår 

en økende interessse for det sublime. Mens det skjønne har vært en filosofisk term 

gjennom hele historien, var det sublime opprinnelig et begrep innenfor retorikken og 

poetikken. Mens alle mulige objekter kunne omtales som skjønne, var det først og fremst 

språklige formuleringer som kunne være sublime. Den første undersøkelsen av "det 

storslagne" eller "sublime" i litteraturen er verket Peri hypsous eller Om det opphøyede i 

litteraturen, et verk som angivelig skal være skrevet av den greske retoren Longinos ca. år 

50 e. Kr. Med utgangspunkt i den klassiske retorikkens skille mellom høystil, mellomstil 

og lavstil, undersøker Longinos hvilke kvaliteter som gjør et verk sublimt. De fem 

viktigste kildene er for det første "store tanker", dernest en sterk og entusiasitisk følelse, 

en "nobel" bruk av figurer og troper og til sist en ærverdig og høyreist 

setningskonstruksjon, altså en setningskonstruksjon der en unngår det trivielle eller 

hverdagslige (Longinos 1996). Sentralt hos Longinos er at han vektlegger virlmingen av 

det sublime på mottakeren. Ifølge Longinos har det sublime eller opphøyede den 

virkningen at det setter oss i en tilstand av begeistring eller henrykkelse.30 Det sublime 

"river oss ut av oss selv", det har en sjokkvirkning på tilhøreren. 

I forbindelse med det sublime har en også senere primært vært opptatt av mottakeren og 

den virkningen det sublime har på individet; den følelsesmessige reaksjonen har derfor 

alltid stått sentralt når en snakker om det sublime. Når "the rhetorical sublime" på slutten 

av 1600-tallet avløses av "the natural sublime" (Nicolson 1959) og en omtaler ikke bare 

litteratur, men også landskap som sublimt, har dette sammenheng nettopp med begrepets 

evne til å uttrykke individets sterke følelsesmessige reaksjon på omgivelsene. Som vi skal 

se, blir Longinos' definisjon av det sublime som noe som "river oss ut av oss selv", 

overtatt av 1700-tallsfilosofene når de beskriver opplevelsen av visse typer landskap. 

30 Longinos bruker ikke uttrykket sublim, men opphøyet. Når den kvaliteten Longionos beskriver som 
opphøyet senere er oversatt til sublim, har dette sammenheng med det latinske ordet "sublim", som nettopp 
betyr "opphøyet" eller "overveldende". 
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Mens det skjønne og det sublime er begreper med ulik forhistorie frem til 1700-tallet, blir 

de altså på 1700-tallet omtalt som parallelle begreper. De uttrykker begge dels en kvalitet 

ved sansbar virkelighet, dels en reaksjon på denne virkeligheten. Samtidig blir det 

skjønne, i tråd med den eldre filosofiske tradisjonen oppfattet, riktignok sterkt forenklet, 

som en fornuftsmessig begripbar størrelse, mens det sublime er knyttet til en mer 

modeme,følelsesmessig reaksjon på omgivelsene. Disse tendensene finnes hos alle de 

filosofene jeg vil presentere i det følgende. 

En av de mest sentrale skikkelsene i 1700-tallets estetiske og litterære debatt er Joseph 

Addison. I flere essays om "The Pleasures of the Imagination", trykt i The Spectator i juni 

1712 ( 1966), drøfter han estetisk erfaring og estetisk nytelse, selv om disse termene aldri 

brukes av Addison selv. Addison er opptatt av at den estetiske nytelsen setter 

innbilningskraften i sving, og som jeg tidligere har vært inne på, hevder han at det er de 

objektene vi ser som er gjenstand for vår estetiske nytelse. Den estetiske nytelsen kan 

stimuleres både gjennom kunst og gjennom naturinntrykk, og ofte intensiveres nytelsen 

ved at naturen oppleves som kunstverk.31 

De objektene vi kan ta inn gjennom synet og som slik er gjenstand for estetisk nytelse, er 

ifølge Addison av ulik karakter, og han skiller mellom det som er stort (Great), nytt 

(Uncommon) eller skjønt (Beautiful). Det store kjennetegnes ved følelsen av "that rude 

kind of Magnificence" en får ved å betrakte høye fjell, ørkener, store åpne landskap og 

overveldende vannmasser, fenomener som egentlig er for store for den menneskelige 

kapasitet. Addison bruker ikke begrepet "det sublime", men som vi skal se, ligger hans 

beskrivelse av det som er "great" tett opp til Burkes senere beskrivelser av denne 

opplevelseskategorien. 

Det som er nytt eller uvant gir sjelen en følelse av overraskelse, nysgjerrighet og 

forfriskning, og eksempler på dette er vekslende landskap med åser, bekker og åkre. Det 

karakteristiske er altså det skiftende. 

31 I Italian Landscape in Eighteenth Century England viser Elizabeth Wheeler Manwaring hvordan Addison 
ikke bare i filosfiske artikler, men også i sin egen reise beretning fra Italia er influert av italienske 
landskapsmalere som Claude Lorrain når han beskriver hvordan han studerer landskapet. (Manwaring 
1965:10) 
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Opplevelsen av det skjønne kjennetegnes ved at det gir sjelen en stille glede, en følelse av 

tilfredsstillelse og velbehag. Det skjønne kan både finnes i naturen og i kunst, og 

kjennetegnes ved variasjon i farger, symmetri og proporsjoner slik at det utgjør et 

harmonisk hele - en definisjon av det skjønne som vi har sett har lange røtter i den 

europeiske tanketradisjonen. Den maksimale estetiske nytelsen ligger i å finne alle disse 

kvalitetene i det samme objektet, og følelsen intensiveres av at synsinntrykket får 

assistanse av de andre sansene. Ifølge Addison blir synsinntrykket på denne måten 

sterkere når det kompletteres av et luktinntrykk eller et hørselsinntrykk, en teori som kan 

være sentral i forbindelse med 1700-tallets forkjærlighet for alle former for synestetiske 

opplevelser. 

Addisons definisjon av det skjønne som harmoni og orden finner vi også igjen hos andre 

1700-tallsestetikere, uten at jeg skal gå grundig inn på disse her. Nevnes kan imidlertid 

Anthony Ashley Cooper, oftest kalt Earl of Shaftesbury, og Francis Hutcheson. I ulike 

skrifter samlet under tittelen Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times 

(171411900) gjør Shaftesbury blant annet rede for sitt skjønnhetsbegrep, som bærer sterkt 

preg av nyplatonsk tankegang. Med Shaftesburys nyplatonske panteisme betraktes Gud 

som virksom i naturen, og det er denne planen eller sjelen i naturen som gjør den skjønn. 

Dette innebærer samtidig at skjønnheten i naturen oppfattes som harmonisk, og den 

oppfattes som organisk fullkommen eller formålstjenlig og derfor god. Shaftesbury skiller 

ikke som Addison mellom det som er skjønt og det som er stort eller sublimt, det sublime 

kjennetegnes snarere som en høyere form for skjønnhet. Ifølge Shaftesbury er målet for 

opplevelsen av det skjønne og det gode en bevissthetstilstand som kjennetegnes som en 

absolutt kontemplasjon. Siden naturen og det skjønne i tråd med den nyplatonske 

tankegangen er en såkalt emanasjon eller utstråling fra Gud, kan mennesket gjennom en 

slik kontemplasjon få en ultimat innsikt i og bli ett med Gud. Gjennom en opplevelse av 

det store i naturen dannes det altså en slutning om det store i universet. Det er i en slik 

sammenheng det sublime kan forstås hos Shaftesbury- det sublime blir en religiøs og 

mystisk eifaring. Ved å knytte det sublime til skjønnhet og til Gud, gir Shaftesbury en 

definisjon av det sublime som vi skal se skiller seg fra Burkes beskrivelse. 

I Enquiry into the Original of O ur Ideas of Beauty and Virtue (1725/1973) gir Francis 

Hutcheson på samme måte som Addison og Shaftesbury en definisjon av det skjønne som 
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harmoni. Skjønnhetsopplevelsen er ifølge Hutcheson fundert på objekter som har en egen 

evne til å glede oss, på ting som preges av regelmessige former, orden og harmoni - av 

"enhet i mangfoldet". En slik uniformitet eller lovmessighet mener han å finne både i 

naturen og i vitenskapelige sannheter. Det karakteristiske ved skjønnhetsopplevelsen er 

dermed at den er forbundet med en fornuftsmessig betraktning av omverdenen, og når 

estetisk erfaring for Hutceson ikke dreier seg om det å bli følelsesmessig rystet eller 

"henrykket", er han heller ikke opptatt av den sublime opplevelsen. Denne vektleggingen 

av det fornuftsmessig aspektet ved den estetiske erfaringen får sin skarpeste kritiker i 

Edmund Burke. 

Edmund Burke er kanskje den av 1700-tallsestetikeme som er mest påvirket av 1700-

tallets nye psykologiske tenkning. IA Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas 

of the Sublime and Beautiful (1757/1958) ser han ikke bare på hvilke objekter som 

forårsaker estetiske opplevelser, han knytter også disse opplevelsene til bestemte sjelelige 

tilbøyeligheter eller følelser. Opplevelsen av det sublime kan ifølge Burke knyttes til 

menneskets selvoppholdelsesdrift. Når vi ser noe vi oppfatter som sublimt, reagerer vi 

med følelsen av smerte og redsel, og denne følelsen bidrar nettopp til å bevare og beskytte 

oss ved at de varsler om fare og trusler. Opplevelsen av det skjønne angår på den andre 

siden våre sosiale tilbøyeligheter. Når vi ser skjønne objekter, reagerer vi med glede og 

kjærlighet, følelser som er rettet mot andre og mot samfunnsbevaring. 

De ytre årsakene til sublime opplevelser er synet av alle slags typer "terrible things" -alle 

ting som er skrekkinnjagende. Slike objekter kjennetegnes ved at de har voldsomme 

dimensjoner i høyde eller dybde, de er uproporsjonerte og uryddige, og de er mørke og 

uklare. Noen av eksemplene Burke nevner faller sammen med Addisons eksempler på det 

som er stort - brusende hav og forrevne klipper og fjell. En viktig kvalitet ved slike 

objekter er at de representerer uendelighet- de oppleves som svimlende og fyller sinnet 

med "delightful horror". De representerer dessuten styrke og dermed destruksjonskraft slik 

at jegets eksistens trues og blir utsatt. De samme kvalitetene kan finnes i lyder, men 

primært i voldsomme eller skarpe lyder som torden, artilleri, klokker eller trommer. Burke 

nevner også kroppslig smerte som kilde til opplevelsen av det sublime, noe som 

understreker hans hovedsynspunkt på den sublime opplevelsen - den er forbundet med 

muligheten for tap av selvet. Når jeget presses til sin ytterste grense, produserer det 
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voldsom sinnsbevegelse eller ubehagsfornemmelse, men altså et ubehag som er forbundet 

med en gledesfølelse fordi jeget overskrider sine vante begrensninger - det opplever en 

frihet fra alle vante bindinger. 

Mens den sublime opplevelsen frigjør individet fra felleskapet, knytter opplevelsen av det 

skjønne individet tettere til omgivelsene ved å vekke individets evne til kjærlighet og 

sympati: "By beauty I mean, that quality or those qualities in bodies by which they cause 

love, or some passion similar to it", skriver Burke om det skjønne (Burke 1958:91). Han 

vektlegger dessuten at erkjennelsen av det skjønne er en følelsesmessig og ikke en 

fornuftsmessig erfaring. Når Burke sier at det skjønne ikke kan oppfattes med fornuften, 

tar han samtidig avstand fra de tradisjonelle oppfatningene av skjønnhet som vi finner hos 

Addison og Hutcheson. Ifølge Burke har ikke skjønnhet noe å gjøre med symmetri, 

proporsjon eller orden. Skjønnhet kan ikke være gjenstand for matematiske undersøkelser, 

kalkulasjon eller geometri. Skjønne objekter definereres snarere som motsetninger til de 

sublime, de er små og yndige, har en jevn overflate, er lyse og delikate og varierer uten å 

ha klare bruddflater. Skjønne objekter kan dessuten tas inn gjennom berøring, som jevnhet 

og mykhet, og gjennom hørsel, som klare, dempede toner. 

1700-tallsfilosofenes utredninger om det skjønne og det sublime ble lest i vide kretser i 

samtiden. Det er derfor grunn til å anta at de var kjent for tidens landskapsdiktere og kan 

betraktes som en resonansbunn for forståelsen av landskapsdiktene. Dette innebærer 

imidlertid ikke at det er et mål å "spore" de ulike teoriene i hvert verk. Påvirkninger fra de 

ulike filosofene kan være tydelige eller mindre tydelige, oftest er det snakk om allment 

tankegods som ligger i tiden og som dikterne plukker opp uten at det kan uttrykkes 

eksplisitt hva som er kildene. Når jeg villa 1700-tallsestetikken kaste lys over 

landskapsdiktene, er dette derfor ikke som en påvisning av kilder eller direkte innflytelser, 

det er mer for å utdype og presisere karakteren av de betrakterholdningene jeg tidligere 

har funnet tematisert i diktene. 

9.4 Det skjønne og det sublime i 1700-tallets landskapsdikt 

Som jeg tidligere har vært inne på, betegner det skjønne og det sublime dels kvaliteter ved 

landskapet, dels jegets reaksjon på disse kvalitetene. Hovedspørsmålet i det følgende vil 

være om den fortolkende holdningen kan knyttes til diktjegets opplevelse av skjønnhet, og 
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om den sentimentale holdningen kan knyttes til diktjegets opplevelse av det sublime. Jeg 

vil ta for meg diktene i samme rekkefølge som tidligere. 

Vi har sett at diktjeget i "Majdagen" i hovedsak betrakter landskapet med en fortolkende 

holdning. Landskapet "leses" som Guds bok, og gjennom en betraktning av landskapet får 

diktjeget innsikt i makrokosmos. Samtidig finner vi innslag av en mer følsom eller mystisk 

erkjennelse som både leder mot innsikt i Gud og mot en økt innsikt i selvet. Hvordan kan 

disse betrakterholdningene knyttes til de estetiske betrakterholdningene jeg har vært inne 

på ovenfor? Dreier diktjegets opplevelse av landskapet seg om en opplevelse av det 

skjønne eller av det sublime? For å få svar på dette, vil jeg i lys av de teoriene jeg har 

presentert ovenfor, se både på karakteren av individets opplevelse og på 

landskapsfremstillingen i diktet. 

Diktjegets opplevelse av landskapet er ikke på noe punkt forbundet med smerte eller 

redsel, den estetiske opplevelsen er utelukkende knyttet til velbehag. Som vi har sett, 

vandrer diktjeget til stadig nye og overraskende scener som vekker hans nysgjerrighet, og 

opplevelsen av det uventede understrekes ved at jeget er "[t]orgabt, henrykket og fornøjet" 

(str.8), øyet ser "[t]orundringsfuldt" (str.lO), jeget blir "med ny Henrykkelse fornøjed" 

(str. 11) og "til ny Forundring rykket" (str. 19). Beskrivelsen av denne opplevelsen ligger 

nær den karakteristikken Addison gir av opplevelsen av det nye. Som vi har sett, sier 

Addison at det nye eller uvante nettopp gir sjelen en følelse av overraskelse, nysgjerrighet 

og forfriskning. 

Tullins skildring av vårlandskapet gir også assosiasjoner i retning av den kategorien 

Addis on kaller "the new or uncommon". "Majdagens" landskap er kledd i "Morgendragt", 

plantene er "Nyfødde"(str. 12), spirene er "nys udsprungne"(str. 15), og overalt er det solen 

som har vært en virksom kraft og fått is til å smelte og farger til å komme til syne. Det hele 

bærer preg av å være nytt, det er en "ny Natur" som viser seg. Samtidig er det et landskap 

preget av bevegelse: bølgene triller inn på stranden, vannet i bekken iler avsted, fuglene 

svermer omkring. I følge Addison er det nettopp vårlandskapet som er spesielt godt egnet 

til å vekke inntrykket av det nye: 
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Groves, Fields, and Meadows, are at any Season of the Year pleasant to look upon, but never so 
much as in the opening of the Spring, when they are all new and fresh, with their first Gl oss upon 
them, and not yet too much accustomed and familiar to the Eye. For this Reason there is nothing that 
more enlivens a Prospect than Rivers, Jetteaus, or Falls of Water, where the Scene is perpetually 
shifting, and entertaining the Sight every Moment with something that is new. We are quickly tired 
with looking upon Hills and Vallies, where every thing contiues fixt and settled in the same Place and 
Posture, but tind our Thoughts a little agitated and relieved at the Sight of such Objects as are ever in 
Motion, and sliding away from beneath the Eye of the beholder. (Addison 1966:210) 

Ved siden av opplevelsen av det nye fremstilles opplevelsen av det skjønne. I tråd med 

Addisons og Hutchesons forskrifter er landskapet harmonisk, det opppleves som 

geometrisk formet i sirkel, pyramideform osv. og det fremstilles som variert. 

Skjønnhetsopplevelsen er dessuten særlig knyttet til fremstillingen av fargeinntrykk: I 

landskapet taper det grønne seg i det blå, "fra Havet var et Teppe lagt, l Hvor Grunden 

grønt i grønt skatteret, med guult og rødt, og blaat stafferet" (str. 12). 

Skjønnhetsopplevelsen og opplevelsen av det nye eller uvante er primært koblet til synet, 

slik Addison understreker. Samtidig er den estetiske opplevelsen i "Majdagen" også 

koblet til de andre sansene, skueplassen er "[t]or lugt, for Syn og alle Sanser" (str.9). 

Opplevelsen av det skjønne forsterkes altså ved at en sans bidrar til å forsterke inntrykket 

fra en annen sans, lukten av ambra og balsam og det at han hører fuglenes sang, bidrar til 

å gjøre synsinntrykket enda sterkere. Denne synestetiske opplevelsen gjør at betrakterens 

bevissthet blir skjerpet og fornyet, nettopp slik Addison legger det frem: 

[The Fancy] is still more pleased the more it finds of these Perfections in the same Object, so it is 
cabable of receiving a new Satisfaction by the Assistance of another Sense. Thus an y continued 
Sound, as the Musick of Birds, or a Fall of Water, awakens every moment the Mind of the Beholder, 
and makes him more attentive to the several Beauties of the Place that lye before him. Thus if there 
arises a Fragrancy of Smells or Perfumes, they heighten the Pleasuers of the Imagination, and make 
even the Colours and Verdure of the Landskip appear more agreeable; for the Ideas of both Senses 
recommend each other, and are pleasanter together than when they enter the Mind separately 
[ .. ].(Addison 1966:212) 

Slik jeg har beskrevet opplevelsen av det skjønne og det nye i dette, diktet faller den 

sammen med en fortolkende holdning til omgivelsene. Skjønnhetsopplevelsen kan knyttes 

til den fortolkende holdningen ved at begge deler en er en reflekterende aktivitet, 

betrakteren opplever det skjønne ved å sammenligne størrelser, avdekke en underliggende 

harmoni. Blikket for det skjønne er dessuten et skolert blikk som bringer med seg 

101 



kulturelle koder ut i landskapet, betrakteren ser "Blomstersenge" (str. 8), "en Saphirblaa 

Vælving" (str. 10), "Blomstersal" (str. 15) osv.- det er et blikk som projiserer elementer 

fra dekorasjonskunsten over på landskapet. 

Etter min oppfatning har denne altomfattende og skjerpende skjønnhetsopplevelsen i 

"Majdagen" som funksjon å forberede det jeg vil karakterisere som diktjegets opplevelse 

av det sublime. Diktet har imidlertid ingen overveldende naturscener eller fremstillinger 

av destruktive øyeblikk, det fremstiller dermed ingen sublim erkjennelse i Burkes 

forstand. Diktet fremstiller snarere den sublime erfaringen slik Shaftesbury definerer den, 

som en religiøs erkjennelse. Når diktjeget i strofene 22-23 opplever fuglesangen, rykkes 

han nærmest ut av seg selv, men ikke ut i intet. Han blir besatt med "hellig lld" (str. 23), 

han opplever møtet med det hellige. Som jeg tidligere har vært inne på, er dette en 

mystisk erfaring som intreffer i forlengelsen av refleksjonen; på samme måte kan 

opplevelsen betraktes som en opplevelse av en høyere form for skjønnhet som oppstår i 

forlengelsen av den jordiske skjønnheten. Skjønnhetsopplevelsen og den sublime 

opplevelsen er derfor også hos Tullin av nyplatonsk karakter, individet ledes mot Gud og 

det sanne. 

I "Majdagen" tematiseres altså et estetisk blikk på landskapet. Ved at betrakteren opplever 

landskapet som "nytt", "skjønt" og "sublimt", ser vi at dette er en betraktningsmåte med 

forankring i 1700-tallets estetiske tenkning. Etter min oppfatning må denne estetiske 

holdningen primært oppfattes som et aspekt ved det jeg tidligere har omtalt som en 

fortolkende holdning. Landskapet oppfattes som vakkert fordi det er intelligibelt, det har 

en mening- skjønnhetsopplevelsen leder mot gudsinnsikt. Ved å betrakte den jordiske 

skjønnhet skjerpes altså individets evne til fortolkning, det vakre oppfattes som nedfelt i 

objektene for å vekke en fortolkende impuls hos betrakteren. 

Jeg har tidligere vist at vi finner både en fortolkende og en sentimental betrakterholdning i 

"Ode paa Junkers Kilde". Mens diktjegets forståelse av kilden er knyttet til en 

intellektualiserende og fortolkende holdning, blir opplevelsen av landskapet i stadig 

sterkere grad knyttet til følelsesmessig nytelse eller sentimentalitet. Jeg vil se på hva som 

karakteriserer disse opplevelsene som estetiske erfaringer. 
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Vi finner flere uttrykk for at det dreier seg om en estetisk betraktning av landskapet i 

diktet. Diktjeget ser landskapet fra stadig nye utkikkspunkt og avgrenser det som betraktes 

slik at det utgjør en billedmessig komposisjon. I strofe l er det fra "Vinderup" øyet kan 

skue "den vidtutstragte Egn", i strofe 24 er det "[f]ra grønne Forgaard" han ser ut, og til 

sist er det utsikten fra en "Høi" som skildres (str. 35). Signaler om at det hele oppfattes 

som billedstruktur, finner vi i uttrykk som "her" og "der" eller "hit" og "dit", uttrykk som 

understreker perspektiv.32 Betrakteren avgrenser dessuten det hele og ser det nærmest som 

et innrammet bilde når han ser landskapet gjennom en imaginær dør: "[Seidelin] Templets 

Døre os med venlig Haand oplukker" (str. 23). Hans Lund peker på at en slik avgrensning 

er svært vanlig i 1700-tallstekster, og at den markerer at det dreier seg om estetisk nytelse 

av omverdenen som om den var et bilde. Lund nevner forøvrig at en slik teknikk i 

forskningen både er kalt "Rahmenschau" og "framing" (Lund 1982:61,63). 

Opplevelsen av naturen er på samme måte som i "Majdagen" preget av tilfredsstillelse og 

velbehag, diktjegets oplevelse er en skjønnhetsopplevelse i Addisons forstand. Den 

estetiske opplevelsen er i utgangspunktet knyttet til synet, men i tråd med Addisons teorier 

blir synsopplevelsen supplert av de andre sansene, og totalopplevelsen er forbundet med 

lyst. 

De objektene som er gjenstand for diktjegets estetiske nytelse er skjønne på den måten 

Addison, Hutcheson og Shaftesbury definerer denne kategorien. Landskapet er "yndig", 

"stille", og med "Buer", "Kranser", "Lys og Skygge" slik at det utgjør et hannonisk hele. 

Karakteristisk for dette skjønne landskapet er bruken av farger. Disse er aldri mørke eller 

uklare, men snarere glitrende eller skimrende, som "gylden", "guldfarvet", "guldstribet" 

"grønt" og "brunt". En slik bruk av farger er ifølge Marjorie Hope Nicolson typisk for 

1700-tallets landskapsdiktning. I boka Newton demands the Muse. Newton's Opticks and 

the Eighteenth Century Poets (1946) hevder hun at interessen for Newtons Opticks ledet 

1700-tallsforfatteme mot denne fokuseringen på farger: 

32 Slike markører på at det dreier seg om en estetisk erfaring av omgivelsene er svært vanlige i landskapsdikt 
fra 1700-tallet. Som et eksempel kan nevnes William Cowpers diktning. Litteraturforskeren Patricia Meyer 
Spacks skriver: "Like many eighteenth-century poets, Cowper often perceives landscapes as spatially 
organized like paintings [ ... ].A typical passage is full of indications of spatia! relationships: there, he re, the re, 
far beyond. But it also expresses the perceiver's concious- or almost consious- pleasure in having discovered 
a point of view from which nature and people in the natura! world can be considered as pure! y aesthetic 
phenomena." (Spacks 1986:220) 
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With Newtonian eyes, the poets dicovered new beauties in the most familiar aspects of nature, which 
had always been the stuff of poetry: in individual colors seen through the prism, in the rainbow, in 
sunrise and sunset, in the succesion of colors throughout the day. There entered into eighteenth 
century descriptive poetry what might be called a "symbolism of the spectrum," which came to its 
height in Thomson, yet which was suggested by various poets. (Nicolson 1946:25) 

Den "symbolismen" Nicolson snakker om, og som er karakteristisk for Thomson, går ut på 

at farger ble assosiert med skjønnhet, mens lys ble koblet til det sublime. Det sublime 

forstås her som "the religions sublime" i Shatfesburys forstand, og har sammenheng med 

lyset som Guds første mirakel og dessuten oppfatningen av Gud selv som lys og logos. 

Fargene og det skjønne ble oppfattet som en lavere eller jordisk variant av det sublime, 

nettopp fordi farger i Newtons lære er brutt lys. Både opplevelsen av det slgønne og det 

sublime, av farger og rent lys, er derfor knyttet til gudserkjennelsen. Lys og farger blir slik 

intelligible størrelser som vitner om Gud, og størrelsene er åpne for menneskets fortolkning 

fordi mennesket har sitt "indre lys" som korresponderer med de ytre- nemlig fornuften. 

I "Ode paa Junkers Kilde" finner vi både en opplevelse av det skjønne som er forbundet 

med farger, og en opplevelse av det sublime som er forbundet med lys. Igjen finner vi altså 

det sublime i Shaftesburys forstand, en opphøyet skjønnhet som ikke er forbundet med 

destruksjon, men med det å skue Gud eller en større kosmisk sammenheng. En slik 

opplevelse av det sublime er uttrykt i strofe 39. Individet opplever en overskridelse av 

vante begrensinger: "Men Himmel! hvilken pludselig l Forandring for mit nys indskrenket 

Øie!" Det sublime karakteriseres ved et utvidelse av synsopplevelsen til å omfatte "Agre, 

Enge, Skov, Strand, Øer, Dale, Høie" (str. 39), men det er altså ikke skremmende. Likevel 

kan vi karakterisere dette som en sublim erfaring; diktjeget setter seg, deretter ser han 

"[m]ed uafvendte Øine" "Glædskabs Løsnet, dog med hellig Gysen" (str. 42). Denne evnen 

til å overskride sine vante begrensninger er, som vi tidligere har sett, ledsaget av en innsikt 

i egen skaperverne. Gjennom den sublime opplevelsen løftes han og innser sine muligheter. 

Det sublirne opplevelsen innebærer dermed en økt selvbevissthet. 

Her ser vi igjen at den fortolkende holdningen faller sammen med en estetisk erfaring av 

det skjønne, mens den følsomme eller sentimentale holdningen faller sammen med 

erfaringen av det sublime. På samme måte som vi i den tidligere analysen så at den 

sentimentale holdningen utdyper eller supplerer den fortolkende holdningen, ser vi her at 
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opplevelsen av det sublime kan oppfattes som en høyere form for skjønnhet Den sublime 

erfaringen står ikke i motsetning til skjønnhetserfaringen, men gjør den fullkommen. På 

samme måte som i "Majdagen", henger altså opplevelsen av det skjønne og det sublime 

sammen med at verden oppfattes som intelligibel og mulig å fortolke eller forstå. Men 

mens den estetiske opplevelsen i "Majdagen" både er knyttet Gudserkjennelsne og til det å 

bli løftet bevissthetsmessig, synes diktjegets utvikling alene å stå mer sentralt i dette diktet. 

I "St. Synneves Kloster" tematiseres i første omgang diktjegets skjønnhetsopplevelse på 

samme måte som i "Majdagen" og i "Ode paa Junkers Kilde". Barndomserindringen i 

diktet er en erindring om et skjønt landskap. I omtalen av landskapet finner vi en av 1700-

tallets populære formuleringer, det at landskapet er lagt i "skiøn Uorden" (str. 13). Dette 

innebærer ikke at landskapet oppleves som sublimt, men at det som tilsynelatende er 

uordentlig, egentlig er uttrykk for en orden eller harmoni. Vi finner flere uttrykk for at det 

hele er skjønt i betydningen harmonisk eller symmetrisk, som pyramideform, sirkel og 

halvsirkel. På samme måte som i "Ode paa Junkers Kilde", er opplevelsen av farger del av 

skjønnhetsopplevelsen; "grønt", "gylden", "purpur" og "mørkblaa" er farger som går igjen. 

Den estetiske holdningen kommer også her til uttrykk ved at diktjegets blikk er "malerens" 

eller "kunstkjennerens". Selve minnet "maler" seg i hans bevissthet (str. 4) som om det er 

et bilde han tenker tilbake på og som fester seg i bevisstheten. En lignende oppfatning av 

den estetiske nytelsens karakter finner vi hos Addison: "It is but opening the Eye, and the 

Scene enters. The Colours paint themselves on the Fancy, with very little Attention of 

Thought or Application of Mind in the Beholder." (Addison 1966:207) 

Mens barndomserindringen er et minne om den skjønne naturen, oppleves havet som 

sublimt. Her kommer imidlertid en ny oppfatning av det sublime til uttrykk. Det sublime er 

ingen høyere form for skjønnhet, slik Shaftesbury beskrev det, men snarere en opplevelse 

av det destruktive og skremmende, i tråd med Burkes oppfatning. I "St. Synneves Kloster" 

angis havets karakter med ordet "skreksomt" (str. 28), fargen som dominerer er svart, og 

det hele forbindes med voldsom lyd- "evigt Brøl" og "hule Bulder" (str. 29). Det 

karakteristiske ved dette havet som sublim størrelse er at det forbindes med endeløshet. 

Synet mattes av bølgenes vidde; hav og himmel blir ett "og ingen Ende faaer" (str. 29). Det 

horisontale landskapet som knyttes til det skjønne avløses at et vertikalt landskap: "En 
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Klippe sort sig hist og her opskyder" (str. 29). Det hele er en opplevelse som sprenger det 

betrakteren er vant med, han står ved grensene for hva han kan ta inn. 

Det vi ser i dette diktet, er at naturen oppfattes som sublim i det den ikke lenger er 

forståelig. Mens skjønnhetsopplevelsen akkurat som i de to tidligere diktene er knyttet til 

en intelligibel verden og til kosmiske sannheter, er den sublime opplevelsen knyttet til det 

som er blottet for mening. Møtet med sublime er dermed heller ikke forstandsmessig, men 

fØlelsesmessig. Det sublime kan ikke uttolkes, men bare føles. Resultatet av den sublime 

opplevelsen er altså ikke at individet vender seg utover mot videre fortolkning av verden, 

men innover i sitt eget sinn,fantasien må ta over. Dette innebærer på den ene siden 

tapsfølelse og melankoli, på den andre siden en frigjØring, en opplevelse av nye 

muligheter. 

I de to diktene om Horneelen finner vi to ulike holdninger til den sublime opplevelsen. I 

"Fieldet Horneelen i Norge" har vi sett at den sentimentale betraktningsmåten raskt 

forlates; diktjeget er i utgangspunktet besatt av redsel, men denne redselen avløses tidlig av 

en fortolkende og fornuftsmessig holdning til omgivelsene. Som vi skal se, har dette 

sammenheng med at omgivelsene primært oppfattes som skjønne. 

Diktjegets betraktning av fjellandskapet kan karakteriseres som estetisk fordi fjellene 

vurderes som komposisjon ut fra bestemte kriterier som har med motsetningen vakkert

stygt å gjøre. Diktjeget ser fjellet nedenfra: "Jeg fra din Fod seer op til dine Tindinger" (str. 

13), "Som henrykt staaer jeg paa Horneelens nedre Bredde" (str. 16). Ved at diktjeget står 

nede på bakken, trygt forankret på landjorden, er ikke synsopplevelsen forbundet med 

svimlende erfaringer. Jegets eksistens er ikke utsatt, han står ikke i fare for å falle. Det er 

derfor ingen sublim opplevelse det er snakk om her. Samtidig som diktjeget bokstavlig talt 

har bena på jorden, beskrives den estetiske opplevelsen som alt annet enn skjellsettende, 

diktjeget vurderer snarere den estetiske komposisjonen kjølig eller nøkternt- som jeg 

tidligere har vært inne på, vurderer han komposisjonen som uordentlig (str.l4). Blikket 

søker altså en klassisk skjønnhetsopplevelse fremfor sublime rystelser. Diktjegets 

opplevelse er da også i resten av diktet en opplevelse av skjønnhet. 
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Landskapet i dette diktet er altså ikke "virkelig" sublimt, det gir ikke betrakteren noen 

opplevelse av å bli rykket ut av det vante. Det er snarere skjønt på samme måte som i de 

tidligere diktene - egentlig harmonisk og godt. Dette fullkomment skjønne landskapet 

beskrives og oppleves av diktjeget i diktets avslutningsdel. Landskapet oppleves som 

ordnet med trær i "rader" (str. 40) og med fjelltopper som former seg som myke bølger (str. 

42). Som i de andre diktene står bruken av farger sentralt når det skjønne landskapet 

beskrives. Karakteristisk er samspillet mellomfarger og lys. Det gjentas flere ganger at det 

er solen som gjør det hele levende og vakkert, og som får fargene til å komme til syne; det 

er den "majestetiske Soel" som skinner over landskapet (str. 35), "Solens Guld" spiller pa 

"nøgne Bierge-Rygge l Og klæder dem med Glands" (str. 41), "Solen straaler mild" (str. 

44), og selve synsopplevelsen avsluttes når solen daler (str. 54). 

Forutsetningen for det vakre og fargerike landskapet er altså solen. Solen får farger som 

gult, rødt, blått, grønt og gull til å komme til syne (str. 34), og samtidig skaper den skygger 

og fargenyanser som brunblått, lysgrønt og rødlig (str. 41). Her uttrykkes både den 

newtonske og den kristne takegangen i ett. I tråd med Newtons optikk oppfattes fargene 

som brutt lys, og i tråd med den kristne tenkningen får det skjønne sin forklaring i Gud som 

samtidig er logos. Det skjønne er altså intelligibelt, og det kan oppfattes med en estetisk 

sans som er mer fornuftsmessig enn følelsesmessig. 

Denne estetiske opplevelsen av lyset kommer også til uttrykk ved at diktjeget ser det hele 

som om det var et bilde. I strofe 45 betraktes fjellene "som i speilblank Indfatning", vi 

finner altså en form for innramming, på samme måte som i "Ode paa Junkers Kilde". 

Uttrykket "Den majestetske Soel" kan dessuten oppfattes som en allusjon til konkret 

billdekunst.33 I svært mange landskapsdikt fra 1700-tallet finner en solen omtalt som 

personifisert, som konge, majestet eller lignende, og Jean Hagstrum peker på at det har 

vært vanlig å knytte slike formuleringer til Claude Lorrains bilder. Hagstrum skriver 

eksempelvis at James Thomsons beskrivelse av" [ ... ]the rising ofthe sun as a royal 

progress [ ... ]has been considered a Claudian sunrise", noe også Elizabeth Wheler 

Manwaring har påpekt tidligere (Hagstrum 1958:262, Manwaring 1965:102). 

33 Her må det understrekes at jeg kaller en allusjon her like gjerne kan være en vanlig konvensjon i 
landskapsdiktningen, så utbredt at den ikke egentlig sikter til et bestemt kunstverk. 
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I vårt dikt understreker en slik allusjon at skjønnhetsopplevelsen er en fortolkende aktivitet 

der en ser landskapet med et skolert blikk, en overfører blikket en har på malerkunsten til 

blikket på landskapet. Dette bekrefter dessuten Peter de Bollas beskrivelse av den 

fortolkende holdningen som et blikk som ser på landskapet, "hoping thereby to 'see' a 

Claude Lorrain image" Gfr. kap. 3.3). 

Den estetiske opplevelsen i dette diktet er altså del av den fortolkende holdningen til 

omgivelsene. Begge deler er forbundet med å se ting klart. Når diktjeget i strofe 39 klatrer 

opp på fjellet for å betrakte landskapet som en estetisk avgrenset helhet, er ikke dette for å 

oppp1eve svimlende rystelser, men for å få en opplevelse av sammenheng. Det som ses 

vektlegges fremfor selve opplevelsens karakter. Diktjeget rystes ikke over å oppleve "Hvad 

Afgrund" det er under ham (str. 39), han er opptatt av harmonien i det han ser- at det betår 

av et stort "Rum", med "Dele" og "Hvelving". 

Diktjeget i "Fieldet Homeelen i Norge" får derfor aldri noen egentlig sublim erfaring; 

blikket er forankret i det skjønnes estetikk og i fortolkning av omgivelsene. Han rystes ikke 

på noe punkt over landskapets meningsløshet og dermed dets sublimitet. Som vi skal se, 

forholder det seg annerledes i det andre Homeelen-diktet. 

I "Homeelen, et Bierg nordenfields i Norge" har vi sett at landskapet beholder den 

"skreksomrne" karakteren diktet ut. Diktjeget opplever landskapet som sublimt slik vi har 

sett Burke definerer det sublime. Homeelen er nettopp skrekkinngytende ved sin 

voldsomme høyde, ved sin svarte dysterhet og ved de skumle lydene som omgir fjellet. Jeg 

har tidligere hevdet at Homeelen er en ikke-intelligibel størrelse, og nå vil jeg hevde at det 

er nettopp dette som gjør fjellet sublimt. Som i "St. Synneves Kloster" blir landskapet 

sublimt når det ikke lenger kan oppfattes som forståelig. Idet fjellet ikke kan forstås, står 

det bare igjen for subjektet å la seg bli rystet. Kjernen i den sublime erfaringen er nettopp å 

gi seg hen til rystelsen, og det er det som skjer i dette diktet. 

På en annen måte enn det vi har sett i de tidligere diktene, dveles det ved diktjegets følelse 

av landskapet som skremmende og uforståelig. Mens diktjeget i "Fieldet Homeelen i 

Norge" sto på fjellets topp og fikk et overblikk over hvor harmonisk sammensatt det hele 

var, ser vi her at diktjeget rystes over et landskap uten mening: "Mens skielvende jeg saae 
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Afgrunden aaben, l Og Haabets sidste Glimt min Siel forlod" (str. 7). Den sentimentale 

betrakterholdningen løper altså sammen med en opplevelse av omgivelsene som sublime. 

Opplevelsen er knyttet til redsel og smerte, og mangelen på håp kan knyttes til Burkes 

beskrivelse av den sublime opplevelsen som en risiko for tap av selvet. Samtidig som 

diktjeget rystes over det svimlende synet, er det dette som danner utgangspunkt for hans 

fantasiflukt, og som vi har sett ender diktet med diktjegets overveldende følelse av frihet. 

Det sublime erfaringen forklarer altså den følelsen av mektighet som diktjeget opplever. 

Denne følelsen kommer ikke av skjønnhetopplevelse eller av opplevelsen av å forstå 

omgivelsene, men gjennom innsikten i egen styrke og evne til å motstå farer. 

Vi har sett at skjønnhetsopplevelsen står like sentralt som opplevelsen av det sublime i de 

fire første diktene, mens opplevelsen av det sublime er helt dominerende i det siste diktet. 

Skjønnhetsopplevelsen er nært knyttet til den fortolkende holdningen ved at den avhenger 

av betrakterens skolering. Blikket for det skjønne er et blikk som reflekterer, måler 

størrelser opp mot hverandre, sammenligner proporsjoner og setter landskapet i 

sammenheng med billedkunst Sansen for det skjønne er altså avhengig av innlærte koder -

begrep om proporsjoner, arrangement, billedstrukturer osv. Det å oppfatte noe som skjønt 

innebærer videre en form for intellektuell abstraksjon, en leter etter underliggende mønstre 

og harmonier. Det å oppleve naturen som skjønn, innebærer altså at en opplever den som 

intelligibel, en finner tilfredsstillelse ved å avdekke en immanent orden. 

Det sublime oppstår på den andre siden når verden ikke lenger oppleves som meningsfull. 

Når landskapet ikke lenger kan forstås gjenstår rystelsen, individet kan ikke trenge 

gjennom fremtredelsene, men det kan la seg bevege av dem. Den estetiske erfaringen leder 

ikke utover mot videre innsikt, men er knyttet til sterke følelser og fantasi. Jegets følelser 

blir altså mer sentralt enn det som betraktes, det subjektive blir viktigere enn det objektivt 

eksisterende. Opplevelsen av det sublime kan videre knyttes til et sentimentalt blikk ved at 

det er en refleksjonsløs opplevelse. Jeget beveges uintellektuelt og uten å sammenligne det 

som betraktes med noe annet. Betrakteren kastes tilbake mot seg selv i voldsom 

henrykkelse. Et slikt blikk krever ingen skolering, det dreier seg kun om å oppleve noe 

sterkt og dermed få en økt opplevelse av egen eksistens. 
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10 AVSLUTNING 

I oppgavens innledning hevdet jeg at landskapsdiktene kan betraktes som et interessant 

stykke litteratur fra tiden mellom 1750 og 1800, fordi de tar opp en hel rekke tidstypiske 

fenomener. Jeg hevdet også at målet med oppgaven ikke var å vise klare tendenser i en 

teleologisk utvikling. Analysene har imidlertid avdekket trekk av en utvikling som er 

typisk for tidsrommet 1750-1800. 

Vi har sett at de tidlige diktene i hovedsak fremmer et fortolkende blikk på landskapet, og 

at landskapet oppfattes som skjønt og intelligibelt. Samtidig har vi sett at alle diktene har 

innslag av en følsom eller sentimental betrakterholdning, og at denne tendensen blir 

sterkere i de senere diktene. Denne tendensen henger sammen med et nytt syn på 

landskapet som sublimt og egnet til å fremkalle affekter. 

Denne spenningen i diktene kan betraktes som uttrykk for et paradigmeskifte i perioden 

1750-1800. Mens den fortolkende holdningen er forankret i et eldre paradigme for 

forståelse av omgivelsene, peker den sentimentale betrakterholdningen mot et nytt 

paradigme. Jeg mener at de ansatsene til et nytt paradigme som finnes i disse diktene kan 

knyttes til periodebegrepet preromantikk. Både den våknende interessen for den sublime 

hav- og fjellnaturen, og interessen for den nasjonal-heroiske fortiden, er aspekter som gjør 

diktene kvalifisert til en slik betegnelse. Det mest sentrale er likevel dreiningen bort fra det 

intellektuelle og forstandsmessige og over mot en vektlegging av følelser, entusiasme og 

fantasi. Diktene tematiserer dessuten preromatikkens fokusering på det subjektive. Som vi 

har sett, skifter diktene fokus fra det objektivt eksisterende landskapet og over på de 

subjektive reaksjonene og følelsene landskapet fremkaller, noe som gjør at diktene kan sies 

å forberede romantikken. Disse diktene hører dermed med når en skal skissere den 

litteraturhistoriske utviklingen som går forut for romantikken. En større oppmerksomhet 

omkring denne typen diktning og omkring de aspektene disse diktene tar opp, ville etter 

mitt skjønn kunne bidra til å skape et klarere bilde av preromantikken i Norge. 
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SAMMENDRAG 

I denne oppgaven tar jeg for meg fem landskapsdikt fra den andre halvdelen av 1700-tallet: 

Christian Braunmann Tullins "Majdagen" (1758), Peder Christopher Stenersens "Ode paa 

Junkers Kilde ved Eriksholm i Juli Maaned 1762" (1762), Claus Frimanns "Fieldet 

Homeelen i Norge" ( 1777) samt Peder Harboe Frimanns to dikt "St. Synneves Kloster paa 

Selløe med omliggende faste Lande" (1777) og "Fieldet Homeelen i Norge" (1777). 

Prosjektet knytter seg til diktenes tematisering av møtet mellom landskapet og et sansende 

subjekt, og går ut på å kartlegge hva slags betrakterholdninger vi finner i diktene. Den 

første typen betrakterholdning kaller jeg "fortolkende", den andre "sentimental". Det 

fortolkende blikket er forstandsmessig og intellektualiserende og "leser" landskapet som 

ladet med mening. Det sentimentale blikket ønsker å la seg røre, landskapet blir interessant 

fordi det gir opphav til bestemte følelser knyttet til velbehag, nytelse eller en følelse av 

skrekk. 

De to formene for møte mellom landskap og betrakter settes deretter inn i et større 

perspektiv; de belyses ut fra 1700-tallets estetiske teorier om det skjønne og det sublime. 

Det fortolkende blikket på landskapet knyttes til diktjegets erfaring av det skjønne, det 

sentimentale forbindes med erfaringen av det sublime. 

Analysene viser at den fortolkende holdningen og opplevelsen av omgivelsene som 

skjønne, tilhører et eldre paradigme for oppfatning av omgivelsene, mens den sentimentale 

holdningen og opplevelsen av omgivelsene som sublime, peker fremover mot et nyere 

paradigme. Avslutningsvis antyder jeg at dette paradigmet forbereder romantikken, og at 

diktene dermed hører med når en karakteriserer preromantikken i Norge. 
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1 Peder Christopher Stenersen: Ode paa Junkers-Kil.de ved Eriksholm i Juli Maaned 
1762 

Fies nobilium tu quoque Fontium 
Horat. 

Du! som hvirvler dig herop 
Fra dybe Grund tæt under bratte Banker, 
Hvor Øiet fra det fordums Vinderup *) 
Den vidtudstrakte Egn i yndig Udsigt sanker. 
O alt for rar i Glemsels Flod at spilde, 
Værd Efterslegtens Agt, du ædle Junkers-Kilde! 

*) En gammel Hovedgaard, som nu ligger under Eriksholm. 

Erindrer du, hvad du var før? 
Hvor skiær du end udlodes af din Hule. 
Den giftig Vandkalv krøb blant fule Rør; 
Seit Paddeleeg dig saaes med sure Mos at skiule. 
Nedqvalt i Dynd var du en skiden Søle, 
Hvor sig uhumske Soe omvelted, sig at køle. 

Saa stod du hen en langsom Tid, 
Lig døde Hav, hvis Beeg-beblandet Bølge 
Kun sees (o sære Syn!) med dorske Skrid, 
Letvinged Nordenvinds det voldsom Træk at følge. 
Dit brune Vand Kristal og Smag strax krænkte; 
Men paa din Prydelse og Renhed ingen tænkte. 

Nu vælder du Kristalle-klar 
Af hvide Sand igiennem stride Aarer, 
Mon vel Naiden nu Skiels-Aarsag har 
Til tvungen Skilsmis og væmodig Afskeds-Taarer? 
I sit ny Tempel hun sig tit opskyder, 
Og sig ved hvelvet Tag og gyldne Vartegn fryder. 

Jeg hende saae, ak hvilken Lyst! 
Grønt guldbetrukne Skærf fra Skuldre svæved; 
En Blomsterkrands laae strøet om trinde Bryst, 
Som ved hvert Aandedrag sig aabned op ophæved; 
I favre Lok de fine Muskelskaller 
Indflettedes blant Guld, blant Perler og Koraller. 

Saa stod hun, som Gudinder staae, 
I Fæstens Dragt, den skiønne Ericine, *) 
Og giennem malte Sprinkel oversaae 
Sit V æ l ds forn y ed Dragt med en fornøiet Mine. 
Saa sad hun ned paa nys indviet Sæde, 
Og vendte Synet mod sit Eriksholm med Glæde. 

*) Saa Kalder Digteren Kildens Nymphe, i Anledning av Herre-Sædets Navn 

Velsignede med udstragt Haand 
Og Ord, som ei en Dødlig kan udsige, 
Sin Egn, og Seidelin, den ædle Mand, 
Som hende Tempel gav, og Kilden Liv tillige. 

118 



Om Nymphen samledes et Chor Naider, 
Dryaders Echo kom fra alle Skovens Sider. 

Bøi, Skiønne! Øret til min Sang, 
Mit Bryst er fyldt med en Phøbeisk Varme. 
Saa hørte mig din Yndling mangen Gang, 
Som du velsigned nys med de udspændte Arme; 
Saa vredes Guder ei, naar vi dem bære 
Tak-Offer, skiønt de ei behøve vores Ære. 

Pindar høistemmed Harpeklang 
Til Vandets Priis, og Vandets Priis døer ikke. 
Saa varig som Horazes geistrig Sang, *) 
Saa varig Lysten afBlandusisk Væld at drikke. 
O maatte ved min Sang din Kildes Hæder 
Udbredes længst hen i de seene Evigheder! 

*) Horat. L. ill. Od. XIII. Ad Fontem Blandusiae 

Dog, skiønne Nymphe! Du er selv 
Din evig Roes. Ei mere kiølig flyder 
Fra Dovrefield min raske Dale-Elv, 
Som over steile Sarp sig dundrende nedskyder; 
Ei renere udgaaer af hellig Kilde 
Det V and, som agtes værd i Kongens Glas at spille. *) 

*) Fons etiam ri vis dare nomen idoneus, ut nec Frigidior Thracam, nec purior ambiat Hebrus. 

Du har og selv den Ære haft, 
At Fyrster før har været dine Gieste; 
Her qvæget sig Kong Erik ved din Saft, *) 
Her gav han Egnen Navn og Bygget Borg og Fæste. 
Her spændte han sit Seiers Sværd ved Belte, 
Naar han i Leding drog med Nordens raske Helte. 

Hor. L. I. Epist. XVI. 

*) I Arild Hvitfeld har jeg læst, at en Kong Erik har eiet Eriksholm, men hvilken af Erikeme kan jeg ei 
erindre. 

Da snedig Munk ved Overtroe 
Fordeler fandt, og Dumhed maatte bøde 
Med Jord og Fæ, at skaffe Sielen Roe, 
Blev du og given hen at sone Høiheds Brøde. 
Den skalded Munk stod ved den Steen og messed, 
Hvor Skiald qvad Biarkemaal, og Kæmpen Spydet qvæssed. 

Den seiersalig Friderik *) 
Har, efter Marsklands Tog og syv Aars Krige, 
Paa Græsgroet Bænk søgt eensom Roe hos dig 
Af ædel Omhu for sit vidtudstragte Rige. 
Han Jod og her som han sin Høihed glemte, 
Og glade Hofmænd gav Tilladelse at skiemte. 

*) Kong Friderik Il. fik Vinderupgaard ved Mageskifte 1573. See Danske Magazin T. I. p. 208. 

Du siden sank i Mudder hen, 
Anseelsen berøvet, og uyndet, 
Indtil du fandt i Seidelin en Ven, 
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Som skiønned paa din Dyd, og letted dig af Dyndet. 
Gid og hans Æt beholde dig saa længe 
Som du ei lader dig fra Væld og Aarer trænge. 

Selv er du dig jo meer end nok, 
Du betler ei om Hielp til dine Strømme, 
Naar de vansmægtende Naiders Fl ok 
Sit Hoved skiule, og i inderst Kammer rømme. 
Ei mindskes du ved Hundestiernens Tørke, 
Ei vaade V andmands Slud forøger sig din Styrke. 

Du ei fra en fordervet Grund 
Medfører det, som kielne Sundhed saarer, 
Saa nær du end staaer Havets fule Bund, 
Saa har dens Sylthed dog ei skiendet dine Aarer. 
Den Syge veed, at du ham skader ikke; 
Den Sunde !ystes ved dit liflig V and at drikke. 

Den muntre Issefiordens Gud 
Saae dig; i ham strax lumred Elskovs Varme. 
Hvad Suk har ei din Haardhed pressed ud? 
Hvor ofte har han ei mod dig strakt grønne Arme? 
Med hvilke ømme Ord har han sin Pine 
Ei bønlig klaget dig, o yndig Ericine! 

Kied af at spilde flere Ord, 
Naturens hidsig Drift han ene følger, 
Og jager ind igiennem bugtet Fiord 
De fra din dybe Grund oprørte Nordsøes Bølger, 
At kaste sig med Magt i dine Arme, 
Han evig Anfald giør, og maa sig evig harme. 

Men derimod du hænger ved 
Den milde Vinens Gud og Glædens Fader. 
Jeg ofte seer ham til dig stige ned, 
Og hvor velvillig du i Grotten ham indlader. 
Han holder dig, du ham, i hulde Arme, 
Ei af en ublu Ild, men begge gavnlig Varme. 

Den frøsne Gubbe stytter sig 
Med Staven frem, hans Haand og Hoved ryster; 
Han kun ved Vand vil qvæge sig hos dig, 
Men deri Saften du af ædle Drue kryster; 
Han drikker, og opvaagner som afDvale, 
Med Ungdoms Rødme sig de gustne Kinder male. 

De unge hist med stolte Trin 
Omtræde, dem om Hiertet Blodet spiller; 
De legge Ild til Ild ved stærke Viin, 
Dens hidsig Brand du med det kiølig Vand formilder. 
O værdigt Par! O vorder stedse mine, 
At døve Ungdoms Glød, at dulme Alders Pine! 

Saa Kan du, fri for Overfald, 
Ufrygtsom see paa Havets stolte Brusen, 
Imidlertid jeg under høien Hald 
Smaamorer Sindet ved din Kildes venlig Susen. 
Du tvende Glas i Haanden har, og vinker, 
Her rødmer Druens Saft, og hisset V andet blinker. 
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See der vor kiere Seidelin, 
Den beste V ert, mildminet til os træde. 
Han presser i Japanske Porcelin 
Guldfarvede Citrons den liflig-sure V æde; 
Med sig han løser op det Indisk Sukker, 
Og Templets Døre os med venlig Haand opluklcer. 

Fra grønne Forgaard, hvor jeg seer 
Det blanke V and med sagte Ras len rinde, 
Indlades jeg i høie Chor, og nær 
Din Throne setter mig bak skyggefulde Linde. 
Det roesomt Sted fordriver mørke Tanker, 
Og ved et moersomt Glas, adspredte Sind sig sanker. 

Nysgierrig seeg Dryader ned 
I skimrende Kristal fra Skovens Toppe. 
De laadne Satyrer ei blues ved 
I Engens bløde Græs at tumle sig og hoppe. 
Blant Buskerne Syl van og Fauner dandse, 
Paa dem skalkagtige Napæer kaste Krandse. 

O Kilde! du min Ganes Lyst! 
Jeg nyder dig, ei blot for Tørst aleene, 
Nei, matte Geist du hæver i mit Bryst, 
Du Leve-Aanderne opmuntrer i hver Sene. 
Jeg Harpen slaaer, men for uvante Fingre 
I vilde Toner tit de høie Strænge skingre. 

Du fordum geistfuld Grækeland! 
Prael ene ei med Helikonske Strømme! 
Her springer tæt ved Eriksholmske Strand, 
Et V æld, som haver Kraft til Geisten at oprømme. 
Ja siger mig, i hvilken Egn skal rinde 
Det sande Hippokren, er det ei her at finde? 

Her, hvor den gunstige Natur 
Med gavmild Haand har lagt i alle Kanter 
En uudtømlig Skat, mod hvilken duer 
Ei Perus Plader, ei Gollcondas Diamanter; 
Hvor for begierligt Syn hun mild udbreder 
En yndig Samling afudsøgte Deiligheder! 

Snart tæt beløvte Skove snoe, 
Snart Banker slutte sig om fede Dale, 
Hvor gylden Kabelhat og Kløver groe, 
Og alle Farver det beblomstert Grønne male. 
Udsigten aabner sig mod Strandens Sider, 
Hvor Solen zittrende paa glatte Bølge glider. 

Snart kneiser frem af dybe Strand 
En oddet Øe, som Havets Tumlen spæger, 
Snart viser sig et jevnt og dyrket Land, 
Hvis tætte Ax for Vind sig bølgeviis bevæger. 
Fiern blaaner Synet ved de blege Høie, 
Hvis dunkle Træ'r sig, som en Krands, om Egnen bøie. 

Her glad sig under gule Sky 
Fra brune Jord aarvaagne Lerke svinger, 
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At lede der om Dagens første Gry; 
En venlig Velkomst-Sang hun Morgenrøden bringer. 
Snart daler hun, snart høiere sig hæver; 
En tonefuld Musik os over Hoved svæver. 

Nu muntert fløiter en Dompap, 
Nu kukker Gøg, nu Ringelduen kurrer, 
Snart Bokfink slaaer med Stillidsen omkap, 
Snart quiddrer Sisiken, snart flittig Bie omsurrer. 
Der Haren sprat, men hisset Hinden krasJer, 
Og her i grønne Busk den milde Zephyr rasler. 

Endog den kielne Nattergal, 
Den fiædred' Sappho, søde Sangerinde, 
Slaaer an i den bebusket stille Dal 
De Toner, hvilke Priis fra alle Toner vinde. 
Naturen standser, og sig henrykt glemmer 
I høie Harmonie afmageløse Stemmer. 

O deiligt Sted! O venlig Strid! 
Natur og Kunst! Hvo har af eder begge 
Størst' Evne, og hvo viser ferdigst Flid, 
Et Verk det rette Lys og Skygge at tillegge? 
Ei denne kan, hvad hin formaaer, meddele; 
Men veed dog hendes Træk og Anlæg at besiele. 

Fra kunstig Høi, hvor sure Røn 
Og søde HesJe os mod Solen dekke, 
En Bane viser sig saa lang som skiøn 
Imellem tætte og i Høiden trukne Hekke. 
Den tørner paa en Bygning og maa vende, 
Her, tænker jeg, har Syn og Stedets Smukhed Ende. 

Jeg iler did, men ved hvert Fied 
Jeg nyder en ny Føde for mit Øie. 
Et Lyst-Korteer med nydelige Beed! 
Sig mindre Blomster for sølvbladet Lillie bøie. 
En Ambra-Duft den stille Luft opfylder; 
Her prnnker Negliken, hist Rosen sig forgylder. 

En Høi, omflødt afVand, hvorpaa 
De tykke Træ'r sig om et Lysthuus sanker; 
En Rad av Linde, som i Buer gaae; 
En mørk og stille Gang, beqvem til dybe Tanker; 
En aaben Plads, som zirligt Løv-verk pynter; 
Et Vilderede afDædalske Labyrinther. 

En mængde ædle Træ'r, som ved 
Den høie Hek mod Norden sig beskiermer; 
Guldstribet Frugt mod Jorden tynger ned 
Den understyttet Green, og sig vor Læbe nærmer. 
Jeg gaaer, jeg staaer, jeg undrer mig, jeg Jenter, 
Tilsidstjeg Maalet naaer, og Synets Ende venter. 

Men Himmel! hvilken pludselig 
Forandring for mit nys indskrenket Øie! 
En yndig Udsigt flux udvikler sig 
Af Agre, Enge, Skov, Strand, Øer, Dale, Høie. 
Jeg setter mig; dybt under mine Fødder 

122 



De matte Bølger gaae, og slikke Skovens Rødder. 

Omkring mig Dødens Redskab staae, 
Cyklopiske Kanon, ætneisk Gryde, 
Som faste Vold med Tordenkræfter slaae, 
Og en beængstet Bye i Brand og Grus nedskyde. 
Men her det bange Giøn med Spøg dem tænder, 
Og fæle Morderbrand til Frydeblus sig vender. 

Saa aabnes Glædens Skuespil, 
Kanonen dundrer, og det om mig lyser. 
Raqvetten steeg, og gik ad Skyen til, 
Dens Løb i mørke Luft en flammet Stie os viser. 
lldfuglen sig i tusind Straaler løser, 
Og over blanke Strand en Ildregn sig udøser. 

Med uafvendte Øine seer 
Jeg Glædskabs Løsnet, dog med hellig Gysen. 
O Mødern' Land, næst Himlen mig meest kier, 
O søde Egn og Sted! den vrede Krigs-Guds Fnysen 
Med Morder-Sværd og Bly dig aldrig true! 
Til dine Grændseskiel ei naae Kosakkisk Lue! 

I værdig Skiønheds høie Glands 
Naiden, som en Dronning, paa sin Throne 
Sig setter og fortryller Sind og Sands 
Med milde Lader, og med Stemmens yndig Tone. 
En Timon selv maa her sin Surhed glemme, 
Og stumme Caloyer *) til Frydesang sig qvemme. 

*) Græske Munke, som følge meget strenge Regler. 

Saa skiønt det Sted, hvor Seidelin 
har Grundet for sin Æt et Arvesæde! 
Hvis høie Themis ham ei kaldte sin, 
I Apollonisk Chor forlængst han skulde træde, 
Med Purpur svøbt, og Laurbærkronen bære. 
Dog hvad? Han Krandsen har, men dølger selv sin Ære. 

Saa af den græske Helikons 
Begeistret Væld, Dircæisk Kilde springer; 
Saa er den Egn, hvorfra Bellerophons 
Forvovne Hest opfoer paa raske Ørne-Vinger. 
Med skarpe Hov han haarde Klippe flakte, 
Strax et Pierisk V æld af hellig Grund sig strakte. 

Fra høie Pindus som Pindar 
Og har sin evig-grønne Krone; 
I Haanden klang den gyldene Zithar, 
Om ham et lyrisk Chor sang Sapphos søde Tone. 
Hans Eftermand, skiønt seent hen udi Tiden, 
Horaz, den Romer, gik ham smidskende ved Siden. 

Han vinked venligen ad mig; 
Kom, sagde han, et Sønne-Navn at bære! 
Os begge du attraa'r at vorde lig; 
Fat Mod og syng! Du skal vor Geistes Arving være, 
Skiønt du ei faaer saa høi en Digter-Gave; 
Ei alle Helte kan Herkulisk Styrke have. 
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Han Harpen i min skielvend' Ann 
Selv lagde, og de bange Fingre bøied 
Til skarpe Greb paa den udspendte Tarm. 
Tab, sagde han, ei Mod og vord ei misfomøiet, 
Om du ei strax kan slaae de høie Toner; 
Med første Sange ei erlanges Laurbærkroner. 

Han med sit Chor derefter gik 
I høitids Pomp om Kilden trende gange 
Og vi ed den paa Apollinsk Skik 
Med Festens sære Ord og ugemeene Sange. 
Naiden saae fornøiet af sin Throne, 
At hendes Gunstlinge fik Ret til Skialdrekrone. 

Tre Glas af det indviet Væld 
Han skienkte i, og bød at være mine. 
Jeg drak, og fandt strax Lyst, men gid og Held, 
At synge til din Lov, o geistrig' Ericine! 
Dog hvo kan vel din Herlighed udtrykke, 
O du Dryaders Lyst! o du Naiders Smykke! 

2 Peder Harboe Frimann: St. Synneves Kloster paa Selløe, med omliggende faste 
Lande 

Du, som qvægende fra Himmelen nedkommer, 
Og klæder Dalens Eng med Elysæisk Dragt! 
Qvæg ogsaa du min Siel, o yndefulde Sommer! 
Jeg gierne daane vil i dine Anne lagt; 
Med dine Blomstre jeg min Harpe vil behænge, 
Lad din Fortryllelse besiele mine Strenge! 

Utallig er den Hob, som dine Saligheder 
Med fyrigt Favnetag i Møde sees at gaae, 
Hver vinterfængslet Slegt husvalende du leder 
Af trange Giemmer frem, din Overflod at naae; 
Du kalder, strax opstaae de dvaledøde Flokke, 
Du aander, og til Liv kan Myriader lokke. 

Klar skinner Solen nu, og yndig Dagen smiler, 
En sagte Vesten-Vind afkiøler Solens Brand; 
Nu synger hver en Fugl og rundt om Marken iler, 
Mens Fisken springer glad og leger i sit Vand; 
Hvert Blomster hæver sig, hver Green sig geil frernskyder; 
Den hele Mark er Lyst, som ødsel sig tilbyder. 

Velkommen, glade Tid, som i min Siel kan male 
Mit Tempe grønnende og blornsterfuldt igien. 
Velkommen hver en Drøm om eder, Fædres Dale! 
Hvor jeg mit Lives Vaar paa Roser bragte hen. 
Til eder flyer jeg hen i vellystfulde Tanker, 
Og Honning for min Siel af eders Minde sanker! 
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Modtager eders Ven- I blide Opholdssteder!
Som kalder, men omsonst, paa sin forsvundne Roe! 
Og du, min Alders Gran! hvis Skygge nu bereder 
Den Fryd, som blomstrer trygt, hvor dine Rødder groe, 
Dig vil jeg tænke paa; da føler jeg aleene 
Den Rolighed, jeg nød hist ender dine Grene. 

Jeg trolig følge vil hver Tanke, som mig fører 
Paa hvert et Sted igien, den grant afbilder mig; 
Did, hvor et rædsomt Bierg det bløde Hierte rører, 
Og strax et Paradis næst ved udvikler sig, 
Hvor hist den stille Bæk paa glatte Stene flyder, 
Og her den raske Elv ned over Klippen skyder. 

Der jeg i Ungdoms Aar hen til min Løvsal ilte, 
Og, blomstrende som den, saae Morgen-Solens Pragt, 
Naar den mildtstraalende paa Bierge-Toppe smilte, 
Og klædte Himmelen i purpurblandet Dragt, 
Man snart i udstrakt Glands paa de bedugte Planter 
Afbildede sig selv i tusind Diamanter. 

Der Skovens Sangere paa skyggefulde Grene 
Til Elskovs Klagemaal de kielne Triller sJog, 
Og mellem Blomstrene en sagte Hippokrene 
Sit flydende kristal igiennem Engen drog, 
Mens Løvet flagrede for milde Vestenvinde, 
Og, hvor mit Øie saae, at et Eden var at tinde. 

Da var jeg lykkelig, da var min Morgenrøde 
I varig Purpur klædt, og Dagen altid klar; 
Hvert Øieblik forsvandt, kun for paa ny at føde 
En større Vellyst-Strøm, end den forløbne var. 
Farvel, henfløine Tid! med al min Ungdoms Glæde; 
I Drømme kan jeg kun paa dine Roser træde! 

I Drømme vandrer jeg i Skovens dunkle Skygge, 
Og hist ved Tarvals Fod Løvhytten blomstre seer; 
Du mig og Hytten holdt, o Tarva!! frie og trygge, 
Og ingen fiendsk Orkan du Jod os komme nær; 
Vær du mit Pindus nu; min Sang saa liflig flyde, 
Som Kildeme, der fra din Isse sig udgyde! 

Vel er jeg langt fra dig, men dog med Sielens Øie 
Den Himmel seer igien, som hvelver sig om dig; 
Jeg aander end din Luft, jeg vandrer paa de Høie, 
Som med den ranke Gran høimodig krone sig; 
Jeg plukker af din Frugt, jeg i dit Græs mig hviler, 
Og slumrer ved den Bæk, som glad langs Marken iler. 

Gak did, min Ven, hvis Sorg staaer malt paa blege Kinder, 
Flye Katakomben, skynd til mit Paulun dig hen! 
Ved en beskygget Bæk du der et Lethe tinder, 
Hvor Sorgen synkes ned, og fl yder bort som den; 
Lad Heraklitens Mund paa Verden spilde Klager, 
Af idel Viisdom han kun høster idel Plager. 

Kom, mæt dit Øie her - lad al din Siel sig mætte 
Paa vidtstrakt Syn, med Val i skiøn Uorden lagt; 
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See Skovens grønne Dragt mod Søens mørkblaa Slette, 
Og nøgne Fieldes Værn om Enges gyldne Pragt; 
Flyv om paa Høiene, og ned til næste Dale, 
Og føl da selv, hvad ei min svage Sang kan male! 

Af Vester-Havets Skiød hist Sel!øe sig ophøier, 
(Af Olufs Andagt kiendt i Norges Krøniker;) 
En kierlig Arm rundt om dens Strandbred Havet bøier, 
Hvor Søemænd søge Lye mod bistre Vindes Hær; 
Den kloge Styrmand tit med sit forvovne Følge 
Her stavner glad til Lands paa en formildet Bølge. 

En hvid halvcirklet Sand den sølvblaae Søe omringer, 
Og atter sluttes ind afF!oras grønne Arm; 
Et pyramidisk Bierg staaer hØit i Nord, og tvinger 
Dens kolde Vindes Gift fra Ceres's gyldne Barm, 
Som høsteferdig, nu sig bøier, nu sig hæver, 
Naar Zephyr legende dens fulde Frugt ornsvæver. 

Den trygge Biergefod en udstragt Skov beklæder, 
Mørk som Dodonas Lund, og hellig mig, som den. 
Her tvivlsom Jægeren i Labyrinther træder, 
Og til den mindste Lyd sig sagte lister hen; 
Brat standser ham et Syn, han stirrer, undres, gruer, 
Og i en levnet Rod en Troldmann bange skuer. 

Hist skielver Æspens Løv, og Ellens mørke Grene 
Blant Rønnen flettes ind, som Purpur-Klaser bær; 
Her Skovens Eremit, en gammel Eeg, aleene 
Brøstfældig staaer, og dybt til Jorden bøiet er; 
Der staaer det Træ, hvis Frugt dig, Stenersen, har qvæget, 
Og i hvis Bark du har i din Ungdoms Elskov præget *) 

*) See Stenersens Brev til en Ven med et Par Flasker Heggebær-Viin. 

I Skovens mørke Løv den spæde Solsort synger, 
Naar Solen rinder op og naar den gaaer i Hav; 
Mens Bækkens klare Sølv blant Blomstrene sig slynger 
Forbi ved Huldars Høi, (en mægtig Kiempes Grav) 
Hvor El ve-Kongen nu har valgt sit vaade Leie, 
Og tit af Gubben sees, som vandrer disse Veie. 

Mod Himlen reyser sig det øde Tarvals Tinde, 
I Skyer ofte skiult, utraadt afFolke-Fied, 
Forhadte Rovdyr her i tause Skiul kan finde 
En uforstyrret Roe, og Ørnen Yngle-Sted; 
Nær ved en kronet Hiort sig søger eensomt Leie, 
Langt fra den aabne Dal og fiendske Jægres Veie. 

Vee ham; naar Jægeren sin visse Flint opspænder 
Og sigter knælende hen paa hans trinde Krop; 
En stakket Torden han i MØde Dyret sender, 
Og skrekket af dens Knald det hastig springer op, 
Langt bort det, kneisende med greenfuldt Hoved, render, 
Og fnyser for det Bly, som i dets Side brænder. 

Jeg lyden endnu kan afDale-Elven høre, 
Som styrtes tordnende fra steile Klipper ned; 
Tit døvet af dens Brøl jeg lukte for mit Øre, 
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Og hastede med den til stille V andes Bred, 
Hvor nu det fierne Bierg med Skov og næste Lande 
Stod hovedkuls udi de speileklare V ande. 

Paa Breddens fede Græs omvanker Hiorden rolig, 
Og fordrer brølende et kiøligt Grene-Tag; 
Aarvaagen Fiskeren hist lokker af sin Bolig 
Den spraglede Fore! med lykkelig Bedrag; 
Snart i det stride Fald, snart i det dybe Leie, 
Forfløger han sin Fangst paa dens forborgne V eie. 

Følg Flodens Løb, min Geist, langs Eng og gylden Ager, 
Blant skyggefulde Træer ned fra den krumme Dal, 
Til den i Vestens Hav sit rige Vand neddrager, 
(Thi Perler har min Flod i talrig Muskel-Skal.) 
Jevnt Floden glider hen, smaabølget Søen triller, 
Mens Solen gnistrende paa Vandets Flade spiller. 

I Fiorden tumle sig de fyldige Delphiner, 
Som fulgt' af Springeren i Kamp mod Hvalen gaae; 
Den salte Søe i Skum af dennes Næse hviner, 
Og Røgens Straale sees mot Himlen høit at staae; 
Forjaget Silden flyer foran i Myriader, 
Og tusende maa døe, naar den sit Gab oplader. 

Den Rest, som nu blev fri, flyer ind til Strandens Bredde, 
Og frelst fra Scyllens Svælg den i Charybden kom. 
Een eneste sprang op, og strax er Folket rede 
Med dødelige Gam at fængs!e Flokken om; 
Hist nagle høit i Stavn den ind i Kredsen jage, 
Mens under Frydeskrig de andre Baaden drage. 

Fornøi dig, hvo der kan, ved meer end Millioner, 
Som cirkelløbende vil undflye fælles Nød! 
Snart falmer deres Sølv, og alles Blod forsoner 
Først Morderen, der seer sin Gavn i deres Død. 
Saa kastes deres Lod; nu blir de Mængdens Føde, 
Nu fører Døden dem en graadig Hval i Møde. 

Saa nærer Folket sig i milde Sommer-Dage, 
Paa Eng og stille Søe flye Timerne i Lyst; 
Endog naar Vinteren sig velter mørk tilbage, 
Og Sneen driver ind paa Gubbens blotte Bryst, 
Han trodser Kuldens Magt og Elementers Vrede, 
Og dybt i Havets Skiød sin Ungdom vil oplede. 

Nu pløier han et Hav, hvis Vidde Synet matter, 
Et skreksomt Øde langt fra Nord til Sønden gaaer. 
Hvor Horizonten lavt dets Grændser indbefatter, 
Blir Hav og Himmel eet, og ingen Ende faaer; 
Sneesvangre Skyer tungt i Vesten sig ophæve, 
Og langsomt glidende hen over Himlen svæve. 

En Klippe sort og fæl sig hist og her opskyder, 
Og skiules strax igien afreyste Bølgers Skum, 
Som Havet over den med evigt Brøl opbryder, 
Hvis hule Bulder gaaer den hele Himmel om; 
Afmægtig falde ned de sønderslagne Bølger, 
Men snart paa dem igien en meer forbitret følger. 
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Det vrede Ocean optaarner Pyramider, 
Hvor høit paa troløs Top opslynget Baaden staaer; 
I Søens glatte Dal den nu igien nedglider, 
Og med forJettet Fart igiennem Bølgen gaaer, 
Mens Kiølen surrende i Havet Furer pløier, 
Og Skummet hvis! ende om Aarene sig dreier. 

Hvor svagt er ei det Skrog, hvori han rolig vover, 
Orkaner trodsende, at tumle paa et Hav! 
Hvor let forglemmer han, naar Reisen Held hun lover, 
At han hvert Øieblik beseiler tryg en Grav! 
Spar, Himmel, disse Vrag (Udrederen var Mangel!) 
Løb, Fisk, ind i hans Garn, bid graadig paa hans Angel! 

Her tit Hav-Nympherne, som paa de sølvblaae Bølger 
Med rnuskelprydet Haar af deres Skiød fremkom, 
Kundgiør de Hendelser, en uldendt Fremtid dølger, 
(Saa lyder gammel Sagn) og varsle Skiebnens Dom; 
Tit, ski ult' i Bølgerne, med bitter Klage-Stemme 
Bejamre de den Mand, som Dybet snart skal giemme. 

Fortæl paa ny min Sang, hvad Skalden qvad bedrøvet 
Om Kongedatteren, som Irlands Strand forlod, 
Og blev sin Elsker her af Havets Svælg berøvet, 
Da Stormen deres Skib en Banke drev imod; 
Fortæl, hvor Synneve, paa Bølgen bragt til Landet, 
Sin Duncan stiv og død saae fl ydende paa V andet. 

I Heltes roste Tid ( saa hørtes han at qvæde) 
Blant Konge-Døttrene den skiønneste var din, 
Hibernia!- Hver Prinds kom glad til dine Bredde, 
Hver Prindses Ønske var, at kalde hende sin; 
En Kreds om Beilerne da Kongen slaaer, og byder: 
Dens blive Synneve, som Seier-Krandsen pryder. 

De drabelige Mænd de blanke Gla vind svinge, 
Og Lantser hvislende i Luften fløi afsted; 
De tunge Kiempeslag paa Ski old og Hielme klinge, 
Og Helten med sit Haab til Jorden segner ned; 
Held følge dig! min Prinds, for hvem Prindsessen bæver, 
Naar mægtig Arm sit Sverd imod dit Hoved hæver. 

Den Skotske Kongesøn, Prinds Duncan, skiøn og modig 
De sterke Kiemper sJog med elskovstyrket Arm, 
Og Elskov kronte ham, imens hver Beiler blodig 
Sit sidste Øiekast ham sendte fuldt af Harm. 
Forfulgt af Seiers Raab, han iler til den Skiønne, 
Hvis Øine Seieren med trefold Værd belønne. 

Til biergfuld Skotlands Kyst sit gyldne Skib han vender, 
Paa bløde Hynde høit sad den høibaarne Møe; 
Tungsindig grunder hun, og stundom Iønlig sender 
Et traurigt Øiekast til sine Fædres Øe, 
Mens froe den unge Helt, de stærke Kiernpers Bane, 
I blanke Brynje staaer med seiervante Fane. 

Som Pilen Skibet fløi, og Skummets hvide Hale 
Paa kløvne Bølger langt i Slange-Bugter laae; 
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I Havet dulgte sig de fierne Bierg' og Dale, 
Mens spendte Seil og Tov hang knagende i Raae. 
Med sin Formælte han i Høitid hiem vil drage; 
Vee ham, den unge Helt! han aldrig kom tilbage. 

Paa Nattens Vinger brat en skrekfuld Storm udbryder 
I Vestens vilde Hav med idelige Lyn, 
Høimælet Tordenen om Himlens Hvelving lyder, 
Og Mørket synligt er af idelige Lyn; 
Tung brød en Bølge ind - nu brast den stærke Planke, 
Og Skibets halve Deel stod paa den blinde Banke. 

Adskilte stode de hver paa sit Vrag, og strakte 
Væmodig Armene imod hverandre hen; 
I Dybet Duncan sank, og synkende udstrakte 
Sin Haand mod Synneve, men Bølgen ski ulte den; 
Hun stirrede derhen med Sielen i hvert Øie, 
Og saae kun Bølgerne sig over V raget bøie. 

Afmægtig sank hun ned paa sit troløse Leie, 
Og Døden svævede paa hendes blege Kind; 
Da Stormen hende drev paa dødelige V eie, 
Blant Skier og Klipper, frelst til Selløes Strandbred ind. 
Usalig Brudefærd! hvis Fakler Lyn antænde, 
Mens Tordener og Storm er Bmdens Følgesvende. 

Den kummerfulde Nat hang endnu tung paa Jorden, 
Mens Synneve fortabt paa Klippen sad og græd; 
Tit hun i Afmagt laae, tit vaktes af en Torden 
Og fæle Bølgers Vraal, som ind paa Klippen brød. 
Hvi straffes, Himmel, dog saa haardt det ømme Hierte, 
Som dannedes af dig til Elskovs søde Smerte! 

Omsider Stormen flyer og Nattens Mulm adspredes, 
Svagt murre Bølgerne, og Morgenen er nær. 
Fortie, min Sang, det Stød, som Synneve beredes, 
Det Syn, som Havets Strøm mod Klipperne frembær! 
Med stadigt Øiesyn det fl ydende hun følger, 
Og- Duncan skylles frem af Søens store Bølger. 

O Sorg! -Til Bierg og Dal udhyler hun sin Klage, 
Men ak! den Trøst, hun faaer, er Gienlyds tomme Svar; 
Saa kurrer ynksom Fugl, omcirklende sin Mage, 
Som Skyttens sikre Piil i Flugten truffet har, 
Til den, af Jamren mat, paa knudret Stub nedsynker, 
Og, eene med sin Sorg, den lange Nat henklynker. 

Død kommer han til mig, (saa klager hun og falder 
Paa Duncans kolde Liig) min Brudgom og min Ven! 
Lev, Duncan! hør, din Brud til Liv igien dig kalder; 
Svar, Elskede! see dog op til din Brud igien! 
Ak evig er han død og kold som denne Klippe! 
For evig er han død! -brist, Hierte! knuus mig, Klippe! 

Til Bierget flyer hun hen, og der en Hule finder 
Til Fristed for sig selv og for sin døde Ven, 
Og mens hun vogter ham, den varme Taare rinder, 
Og vugger tit den Ven, hun aldrig faaer igien; 
Mens hun ved Liget sad og sig til Døde sukte, 
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En Steen afBierget faldt og Gravens Indgang lukte. 

Et Lys paa Klippen da med udstrakt Glands oprinder, 
Og sieldne Jertegn snart kundgiør en Helgens Død; 
Til Øen Tryggeson af Andagt kaldet, tinder 
Det uforkrænkte Liig i hulens mørke Skiød. 
Med Pomp skrinlegges strax den hædrede Prindsesse, 
Og Stedet Kloster faaer med mangen Sielemesse. 

Saa tit den gamle Skiald qvad for sit stille Følge, 
Som foer i Pilgrims andægtig om den Strand, 
Hvor under Klippeme den fæle Dødnings-Bølge, 
Som Duncans Legem bar, før veiledes til Land. 
Der bendes Tempel staaer i hellige Ruiner, 
Med forgylt Gienlyds Suk, naar Storm fra Norden hviner. 

Til dig, min yndte Strand, seer og min Siel tilbage, 
Tom efter stakket Lyst og kun paa Længsel riig; 
Saa sees den Elskede vort Syn sig at unddrage, 
Med dobbelt Savn, jo meer hans Vei forlænger sig; 
Og naar med Vinget Seil han flyver fra vort Øie, 
Med Sporet af hans Vei vil det sig dog fomøie. 

Ophold min Siel, du Glimt, som speiletroe afmaler 
Hver kiendt og yndet Plet, hvor Tanken nys fløi hen! 
Og du, modtag den Priis, som ikkun svagt betaler 
Din Glædes Overflod, min Øe, min Ungdoms Ven! 
Modtag den Sang, som jeg, af dig besielet, qvæder; 
Gid den kun !igned' een af dine Yndigheder! 

3 Claus Frimann: Fieldet Homeelen i Norge 

Alt groer og blomstrer skiønt i Fredens stille Skygge; 
Hver Evne spirer op, fremlokket i dens Skiød. 
Da Templer Geist og Smag for hver en Muse bygge, 
Da qvæder Digteren hvad heldigt Indfald bød. 
Saa Skovens Sangere de glade Triller nynne, 
Naar yndig Foraars Soel begynder mildt at skinne. 

Ja, Nordens Skalde-Chor! omhegnet Roe dig minder 
I Christians trygge Tid, at gaae af Slumren ud. 
Vi kaldes; op enhver, som Digter-Kræfter finder! 
Een synge Heltene, den anden synge Gud. 
Hin male prægtig Egn, hver Yndes Opholdssteder; 
Jeg male vil med Sort, min Sang er Skreksomheder. 

En rædsom Klippe sees langt Norden for de Sletter, 
Hvor Kongesædet staaer (det staae paa dem i Fred!) 
I Skrek blot Mindet hver, som den har skuet, setter, 
Og hvo har skuet den, og ikke skialv derved? 
Horneel! et Billede af dig min Sang skal gi ve; 
Kom Rædsel, Mulm og Nat! og hielp mig at beskrive! 

Ved dig, hvis Fælhed vidt er kiendt i Norges Rige, 
En Konge fordum har fortient en Ærekrands. -
Den Mand, som Spidsen hist først kan og tør bestige, 
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Saa raabte Tryggeson, see, dette Skold er hans! 
Hans Mænd paa Skioldet saae, nu Klippen de beskuede; 
Og alle, Sigmund selv, for denne Prøve gruede. 

Men Kongen, som var vant i konstig Leeg at vinde, 
(Saa ferdig hvo, som han, paa Aarer danste før, 
Og fangte Spyd?) høit op sit Purpur lader binde, 
Og gaaer - knap Øiet ham saa Høit opfølge tør; 
Sit blanke Ski old han snart til Tegn fra Klippen viste, 
Og nedkom, - Skalden qvad, og alle Kongen priste. 

Ei Biørn, ei blodstænkt Ulv (Tyranner som forskrække 
med Brøl og graadig Svælg de andre stille Dyr) 
Tør søge hid, - kun her Rovfuglene udklekke 
Den sorte Yngel, men hver Sangfugl Stedet skyer; 
Kun hører fæle Hulk af Ravne og Natugle, 
Her voxer ingen Busk for Skovens spæde Fugle. 

I Norden var et Trold (min Muse skal gientage 
den første om Horneel, som Skalde qvædet har) 
I Fælhed og i Vext man kiendte ei dets Mage, 
Paa brede Skuldre det et vanskabt Hoved bar, 
Paa lange Kiæder ned hang sorte Øienbryne, 
Ei Trolde-Flokken selv fordrog dets bistre Mine. 

Dets stolte Selvmagt giør, at de omsider vredes, 
De raabe himmelhøit, de slaae i Steen og svær: 
Fra denne Dag blant os skal Smalser aldrig fredes! 
Med vældig Kampesteen bevæbner sig enhver, 
De slaae, de jage ham, forskrekket skielver Jorden; 
De brøle, og hvert Brøl er grummere end Torden. 

Hen ud til Havet saa Troldskaren ham forfølger, 
Langt ligger Heien fuld af galdeblandet Blod, 
Han tungt i Søen steeg, til Beltet op gik Bølger; 
Da kom den høie Thor, han slog ham og han stod. 
Uhyret blev til Steen; herfra Horneelen stammer, 
Spor endnu staaer af den guddommelige Hammer. 

Sort er dit Navn, Horneel! af skumle Signe-Qvinder 
Besøgtes oftere ei noget Sted i Nord; 
I Konsten dannedes de her til Mesterinder, 
Som dræbte Folk og Fæe med lumske Tegn og Ord, 
Useete giennemgik tillukte Ruses Døre, 
Og underfulde Ting ved Troldom saaes at giøre. 

Naar dem i Søvnens Skiød de sikre Mænd ei savnte, 
Tre gange korste de det lange sorte Træ, 
Strax i den høie Luft de til Horneelen stavnte, 
Og ved Steenbordet her udhvilte trætte Knæ. *) 
Nu holdes deres Fest, hver priser sine Rænker, 
Og ny Fortryllingskraft dem Trolddomds Fader skienker. 

*) Høit opp paa Horneelen findes virkelig et Bord af Steen, dannet med Konst, og rundt om Steenbænke at 
sidde paa. 

Forfærdelige Krop! dig maler nu mit Øie, 
Jeg fra din Fod seer op til dine Tindinger; 
At hæve sig did op end Ørnen selv har Møie, 
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Din Høide halve Deel afHimlen naaer,ja meer; 
Demanterne, som høit paa Himlens Hvelving funkle, 
Du vender sorte Ryg og søger at fordunkle. 

Af nøgne Klipper her sees Høider skudviis satte 
Een paa den anden op, men hvor uordentlig! 
Een staaer, een hænger; her det Skiæve, der det Bratte; 
En Side fuld af Sort langt ind ad krummer sig, 
Et andet Stykke Bierg udstrekker sig krogrygget; 
Det Hele er med syv Biergtaarne overbygget. 

Rundt om de sorte Horn den tykke Taage driver, 
Og, naar den skyder ned, i Røg alt Bierget staaer; 
En voldsom Nordenvind tilsidst den sønderriver, 
Naar ei den stille Soel alene det formaaer. 
Hvor brøles fælt daud af Biergets lange Huler, 
Naar Stormen Himmelen med Nat og Skyer skiuler! 

Som henrykt staaer jeg paa Homeelens nedre Bredde, 
Jeg' seer, jeg føler her den Almagts store Haand, 
Som med det Flydende Afgrunden overklædde, 
Og Biergene bandt fast med uopløste Baand; 
Dog - om du løsnede, Horneel! -jeg seer i Tanker, 
Du falder over mig- ha, hvor mit Hierte banker! 

Til Himlen, om du faldt, sig Søen rense skulde, 
Den sammendrevne Luft sig hvirvle i Orkan, 
Opvoxne Bølger frem som store Bierge rulde, 
Og ikke hvile før i næste Ocean; 
Søe-Bunden blive land, og Søe igien det Faste, 
Og V andet qvalte Fisk op paa det Tørre kaste. 

Hvor langt i Havet ud er du, Homeel, i Syne! 
Dig kiender Fiskeren; paa Vaar- og Sommer-Dag, 
Naar han et rolig Døgn afHirnlens blide Mine 
Han spaae, han spender Arm i lange Aaredrag. 
Hvor, som en Søestak stor, du rører ved din Odde, 
Der er hans Fiskergrund, og der først maa han lodde. 

Med Helleflyndren han sin Havbaad da betynger, 
Som tager bugnende mod den velkomne Last, 
Indtil den ei forrnaaer at bære større Dynger. 
Glad ved sit Bytte han nu vender Hiem i Hast; 
Kun ei Storrnskyerne bestige Hirnlens Høie! 
Kun Taagen dig, Homeel, ei tage fra hans Øie! 

Han hilser Landet glad, gaaer op til gyldne Sletter, 
Med Leen legger dem i grønne Flammer ind; 
Og hviler Staalet her, han da med Riven setter 
Hist smaa Høe-Bierge op; Sveed drypper af hans Kind; 
Han til Homeelen seer, og Solen paa dens Isser 
Om Tiden bedre ham end konstigt Uhr forvisser. 

Hvor Fielde-Ryggen sig til Morgen-Solen vender, 
Gaaer mellern Landene en sort og farlig Stie. 
Sort Øen ud og ind i denne Strube render; 
Mon den for dig, Homeel, sig skynder saa forbi? 
Indfalder Mod vind her, hvor V andet da sig topper, 
Og i indbyrdes Strid mod Bølge Bølge hopper! 
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Naar rumme Jagte da, afBergens Forraad fulde, 
For trindt opblæste Seil i Samling komme hid, 
I Haab, det glade Hiem de snart nu hilse skulde, 
Og Strømmen snoer sig mod, o farefulde Strid!
Hist truer Klippens Pynt, hvor nær paa den at støde! 
Hvor Øiet seer, det kun Ulykker seer i møde. 

Da blandes fæle Skrig med raadvild Støi og Klammer, 
Da krydses om og om! - Een Roret bær i Arm, 
Een vender Seilene, een løse Takkel strammer, 
Den skovler grønne Søe, den blir ved Vaaren varm; 
Til Vindens Overmagt omsider dem uddriver, 
Og hen til aabne Søe fra Duft og Trængsel driver. 

Ondt havde den fortient og vaandefulde Dage, 
Som stedse om Horneel at reise fik til Dom; 
Den maa med Huus og Hiem vaadøiet Afsked tage, 
Som veed, Horneelens Fod han har at seile om; 
Bag Biergefkløfterne Orkaner her sig skiule, 
Her lurer Døden selv i sin forborgne Hule. 

Hvor mangt et Hierte har ei for Horneelen klappet! 
Et svagt oppustet Seil hid aabne Baad frembær, 
Til Masten Seilet nu tilbage kommer slappet, 
Det hænger ørkesløst, ei Bølge høres meer; 
Nu Baaden staaer, man ud de røde Aarer stikker, 
Man skiertser glad, og troer den jevne Bane sikker. 

Hvor kan de glemme saa de nys undfly'de Farer, 
Og, rolig leegende, det falske Havblik troe? 
De maatte tænke, dem en Planke slet forsvarer, 
Naar reyset Storm til Skrek omskifter laante Roe. 
Saa værgeløse Faar paa Marken sorgfrie møde, 
Hvor de for Ulvens Tand Staldbrødre saae at bløde. 

Tys! hvilken Brusen!- ale! forhaanden er Ulykker! 
Fra Bierget bryder ned en storrnfuld Tordensky, 
Om Baaden hvirvler sig og Seilet dybt nedtrykker, 
Den langt paa Ribberne inddrikker Vand som Bly, 
Orndrevne Søe staaer op i Røg og hvide Stytter, -
Frels, Himmel! om du vil; al Stræben intet nytter. 

Saa, sagte surrende, sølvvinget Flue føres 
I Sildegarnet ind til lumske Edderkop; 
Han merker ei saasnart, de spendte Traae røres, 
Før over Rovet han nedkaster sorte Krop, 
Hun skielvende nu seer den Fiendske, hvor han kommer. 
Og alle Fødderne med eet om hende krummer. 

At paa Horneelens Grund afHyrden fæstes Hytter, 
Det seer jeg- Himmel! men hvo skulde dette troe? 
Dog af Naturen saa fri Nordmand sig benytter, 
Han Bolig der opslaaer, hvor Græs kan neppe Groe; 
Kan Klipper skrekke dem, som bær i nøgne Bryste 
Nedarvet Kiempemod, og holde Biøme-Dyste? 

End meere, Faarene, sig overladte, springe 
Paa disse Klipper om og finde Gange-Vei; 
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Paa deres Silde-Bryst mens Kaaber-Bielder klinge, 
Dem treffer Eieren, de selv adsperedes ei. 
Paa Brinken Tyren staaer med Horn i bistre V ande, 
Og brøler nødig hen til Hav og næste Lande. 

Sig stundom lille Flok dog her for dristig vover; 
De Engestykker, som hist hænge, de vil naae; 
Af Regn opsvolmte Flod her skal nu vades over, 
Een setter første Fod, strax efter alle gaae. 
vanheldige Forsøg!- det Vand, som ned ad haster, 
Dem bliver mægtigt og paa dybe Søe nedkaster. 

Hyrdinden slaaer sit bryst, og hendes Jammer-Klager 
Paakalde Hielp; hvor nu fordobles Hyl og Graad! 
Hast, frels vor Eiendom, før Dybet hen borttager! 
Saa raaber hver, og flux de styrte sig i Baad; 
Forgieves! - alt det Kræ, de tinde, qvalt hiernføres, 
Og ingen brægen meer i tomme Stalde høres. 

Gienkornne Sommer nu hver Eng og Mark forskiønner, 
Med guult og rødt og blaat isprengt det Grønne staaer, 
Nu rødmes Krandsene paa de velvoxne Rønner, 
Nu Birken glitrende sin grønne Fernis faaer; 
I Bekken sig Viol og Purpur-Rose speiler, 
Guldnebbet Trost i Sang, med spendte Vinger, beiler. 

Nu spraglet Sommerfugl omflagrer Dalens Enge, 
Hvor den tit mørke Svøb nys fro har kastet hen; 
Nu surrer strævsom Bie omkring paa Blornster-Vænge, 
Og Livet kommet er til hvert et Kræ igien; 
Den majestetske Soel ad Bierg og Dale smiler, 
Og paa det øvre Blaa, af Glands usynlig, iler. 

Alt føler sommeren; Horneel! Skal du kun være 
Ufølsom? o lad nu dog af at være fæl! 
Den kierlige Natur nu også dig vil lære, 
At han ei dig har glemt, som alting skabte vel; 
Din Nøgenhed den saae, nu gavmild den dig rekker 
Det grønne Klædebon, som langs din Ryg sig strekker. 

Did op paa denne Tid, Krogh! vovet du at stige, 
Nysgierig søgte du Provintsens rare Ting; 
Naturen kaldte dig, dig drog det Synderlige, 
Og over Bierg og dal din Fod gik vidt omkring. 
Jeg følge vil de Fied, du paa Horneelen satte; 
Kom, Vinger, hielper mig! hvor er dens Sider bratte! 

Horneelens Skulder jeg nu alt har under fØdder. 
I hvilken Skueplads!- hvor stor al Vesten om 
Landstrekningen, jeg seer! -Fra mig til Biergets Rødder, 
Hvad Afgrund er ei det! - og Havet hvilket Rurn! 
O Himmel! er saa stor enhver af disse Dele, 
Hvad er da Hvelvingen, som gaaer omkring det Hele! 

Jeg seer i Øst en Rad afMarker ud sig strekke; 
Har, Himmel! Smalserhorn saa smukt et Naboelav? 
Styx, Muse, Penslen her, at den maa heldig trekke, 
Og giv mig farver, du, som Lyst at male gav! 
Mon hist Biergsiderne med Smeltverk er indlagte? 

134 



Mon det Tapeter er, som konstig Haand frembragte? 

Her hænge Høiene, og kaste brunblaa Skygge 
Paa lysgrøn Eng, der gaaer afLyng en rødlig Skier; 
Her spiller Solens Guld paa nøgne Bierge-Rygge 
Og klæder dem med Glands, klart rinder Sølvet der; 
Hist stolte Fyrreskov gaaer hen i lange Rader, 
Indtil blant Biergene den Øiet slet forlader. 

Jeg seer herfra (hvad Rum!) hen over hine Bierge, 
Hvis sortblaae Toppe langt som store Bølger gaae; 
De Jængst bortliggende kun vise sig som Dverge, 
Endeel, der fiem og nær med hvide Isse staae, 
Beholde Vintren længst, som de den først modtage, 
Og skiules end med Snee i Sommers hede Dage. 

Hist Hyrdens Land-Skalmey fra lave Dal jeg hører; 
Dens røst, som morer ham og trivelige Hiord, 
Med trefold Gienlyd mig lærvillig Egn tilfører. -
Men hvilken Bierge-Rad hist reyser sig i Nord! 
Hvi tøver Øiet der, og seer hver Plet forskiønnet? 
Jo, Flid blev her ved Falch*) fremkaldet og belønnet. 

*) Sorenskriver over Sønmør. 

Nu Søen heromkring- for Vinden nu hvor rolig! 
Hver Skye har Himlen rømt, og Solen straaler mild, 
Hvert Havdyr skynder sig op fra sin mørke Bolig, 
At skue glad dens Lys, at qvæges ved dens lld; 
Det glatte Marsvin tit sig tumlende opskyder, 
Mens paa det stille Vand guldhaaret Sælhund flyder. 

Der Hvalen brølende forfølger Silde-Tropper, 
Som bryde Søen ned, men finde intet Skiul; 
Høit Hvalens A vindsmand, den glubske Hugger hopper, 
Og Søen er afBlod og Galde rød og guul. 
Hav-Maagen slaaer med Sang i Søen sine Vinger, 
Og med forsølvet Sild sig snart igien opsvinger. 

Den blanke Lax, som hist til landet Veien tager, 
Indbilder sig en Elv i alt, hvad kun er lyst. 
Med et anstrøget Hvidt ham Fiskeren bedrager; 
Fra høie Træ, hvor han paa Byttet lurer tyst, 
Han seer det nærmer sig, (o saae og de hans Rænker!) 
Og strax indslutter det i sine Hampe-Lænker. 

Jeg seer mod Vesten ud,- der gaaer en Rad af Jagte; 
Med Havets Rigdom de forlod det fieme Nord. 
I deres høie Seil mens Vinden puster sagte, 
For Lyst gaaer Folket op paa de høilagte Bord*) 
De stemte Lirer frisk med Hulder-Stykker **) klinge, 
Og Jet de muntre Mænd i Dands hinanden svinge. 

*) Med disse Bord forstaaes de sanunenføiede Bræder, 
som den opstablede Fisk bedekkes med. 

**) Huldrenes eller de Underjordiskes Musik pleier af mangen bedaget Landmand at anprises. Man synger 
endog adskillige Melodier, som holdes for at være i deres Smag, og kaldes Huldre-Slotter eller Huldre
Stykker. 
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Hvor Vester-Havet sig ind mot det Faste streld<er, 
Adspredte lande kun mit Øie fæstes paa, 
Et viser Albuen, et andet høit sig rekker, 
Men som i speilblank Indfatnig, alle staae, 
Og evig skillede ved Søens trange Grene, 
Forgieves stræde sig indbyrdes at foreene. 

Der, Sild, din krumme Ryg mod havet ud nu vender; 
Hvor mangen Søemand har du favnet i dit Skiød! 
Vee den, der ikke dig som Frelserinde kiender, 
At han, naar uden for ham truer visse Død, 
Da kan, med revne Seil paa sønderbrudne Maste, 
Sig giennem Storm og Lyn i dine Arme kaste. 

Og, skiønne Selløe! du, som end dig modig bryster 
Af Kongedatteren, der hos dig søgte Lye. 
Saa Iænge Bølgen slaaer, og Vinden Skove ryster, 
Saa længe skal om dig bestaae et helligt Rye. 
Nys til din kiendte Strand mit Minde foer tilbage, 
Da Synneve gientog ved Skaldens Mund at klage. 

Jeg sang om Smalserhorn, men kan min Sang fornøie? 
En Biergekrop, et Trold paa Skuepladsen bragt!
Kan en Gestalt saa grim fordrages af et Øie, 
Som kun er vant at see Naturen i sin Pragt? 
Dog har min Muse selv mig dette Val befalet, 
Skiønt Haanden skie! vende har idel Fælhed malet. 

Hint Kongsberg, (denne Steen, som Norges Krone zirer,) 
Hvor langt, al Grunden om, sølvrige Strømme gaae, 
Og end det søgte Guld i mangen Aare spirer; 
De syv Biergtindinger *);hin Torg med Hatten paa; **) 
Den Sognske Hænge-Vei; ***)hin Dovre- Norske Skalde! 
Mig kald te Smalserhorn, men eder disse kalde. 

*) De kaldes de syv Søstre, og ere beliggende i Helglands Fogderie. 
**) Torghatten, et Bierg i samme Fogderie, hvis Overdeel synes at ligne et Hoved med Hat paa. 
***) Hallerne, en farlig vei under Filefield, i Indre-Sogns Fogderie. Atbildninger paa Gallerne, Torghatten 
og de syv Søstre findes hos Pontoppidan i Norges Natur-Historie. 

Jeg Solen dale seer, og dig, Horneel, for lader; 
Dog, Strekning heromkring, du først velsignet vær! 
End for det Danske, som har Christian til Fader, 
Og Navn afDan og Nor til verdens Ende bær, 
Mit Øie sielefuldt sig op mod Himlen vender, 
Og Ønskets Fyrighed hver Sielens Evne tænder. 

Paa Held og velmagt der gi ør, Himmel, alle rige! 
Qvæg svømme giennem Græs i nedre fede Dal! 
Høit paa Biergsiderne de favre Enge stige! 
Frygt hvile Fieldets Steen, at den ei løsne skal! 
Opelskte Skove tyst de øvre Dale fylde! 
Og Moser, sorte nu, snart moden Sæd forgylde! 

Lad, himmelgivne Fred, lad over Dal og Bierge 
Din Fryd, din Overflod i Secler gydes ned! 
Lad Øxen, som i Strid er Norske Plovmænds V ærge, 
Kun fælde Træ'r! - Men skal vi savne dig, o Fred! 
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Da Staalet Fiendens Magt fra vore Grændser drive, 
Og som Horneelen stærk hver Borg og Skandse blive! 

4 Peder Harboe Frimann: Homeelen, et Bie:rg Nordenfields i Norge 

Langt bort fra Leeg, uvant til muntre Toner 
Med Festers Fryd, til sindrig Vedde-Sang 
I Guders Sprog ved gyldne Harpes Klang, 
Min vilde Streng jeg slaaer. - I kolde Zoner, 
Mod Midnat hen, paa Ørnens fæle Spor, 
Min Muse sig blant steile Fielde svinger 
Høit op til dig, Horneel! som Skrek omringer, 
Som halv i Hav og halv i Skyer boer. 

Og undres ei, I, som med Trylle-Tunger 
Og kielent Spil til Lyst hver Siel indbød, 
Om Scythens Streng ei bæver Lydisk sød, 
Om jeg min Sang med hæse Toner synger! 
Vand er min Drik, min Egn paa Skrek er riig, 
Min vante Lyd er fæle Stormes Susen, 
Min Harpe-Klang er vrede Bølgers brusen, 
Min Harmonie er Aften-Ravnes Skrig. 

Driv, Stormvind, bort den Taage, som bedekker 
Mit sorte Bierg, og viis dets Skikkelse 
Fra Dybet af op til det Høieste, 
Som graanende i Himlens Blaae sig strekker! -
Sortglinsende dit Horn, uhyre Krop! 
Med Mile-Maal hØit over Naboe-Bierge, 
(En Kiempe liig blant lavt nedtrykte Dverge) 
Mod Stierneme du dristig skyder op. 

Siig, hvo dit Bryst saa glat og steilt har jevnet, 
At Ravnen selv ei Rister fandt deri, 
Som klynkende saa tit dig fløi forbi, 
og ingen Pynt til Hvilested fandt levnet? 
Med hvasse KJøer den hugger i dit Bryst, 
De fæste ei; og vred den flyer tilbage 
Lavt til den Fod, hvor Ynglen og dens Mage 
Gienkalde den med hæs uafbrudt Røst. 

Stig, Vandringsmand, fra fieme Fieldes Tinde 
Til Poden ned, skiul dig i Dalene, 
Faer havet om, dig dog forfølgende, 
I hver en Kant Horneelen vil oprinde. 
Fiern nævner man med Frygt det Navn, den bær; 
Nærhos man for dens Fald og Døden gruer, 
Den Usle liig, som blodig Bøddel truer, 
Som over sig hans Sværd at blinke seer. 

Nær ved dens Strand, som Mulm og Mørke skiulte, 
Mens Spøgelser og Varsels-Fugle skreeg, 
Mens Bølgeme mod Døden kom og veeg, 
Og Storm og Hav med fælles Strube hylte, 
Jeg tumlet har. AfRædsler ringet om, 

137 



Jeg Syner saae og leede Trildes Skare, 
Jeg hørte Skrig ved Længst-omkomnes Fare, 
Og fæle Raab, der ned fra Stranden korn. 

En Torden foer igiennern Hirnlens Vidde, 
Og Lynets Piil mod Biergets Bryst blev skudt, 
Men see! den paa det haarde Bryst blev brudt, 
Og Styrtede, o Rædsel! ved min Side. 
Uhyre Bierg! uryggelig du stod, 
Du trodsede med Hirnlens tændte V aaben, 
Mens skie! vende jeg saae Afgrunden aaben, 
Og Haabets sidste Glimt min Siel forlod. 

Nær ved din Strand, naar Dagens Lys dig blottet, 
Og tryg min Baad igiennern Sundet gleed, 
Jeg skued tit din fæle Nøgenhed 
Og haarde Krop, som frek med Tordner spottet. 
Skiønt Øiet da jeg gruende nedslaaer, 
Og nu ei rneer dit sorte Horn mig skrekker 
Blant Skyerne, i Søens Speil de strekker 
Din Fælhed frem og knuseferdig staaer. 

Men du, hvis Røst min Haand min Aand til Sang opvakte, 
Som raader for det ædle Skalde-Sprog, 
Og Hedenolds ugranskelige Bog 
Udlegge kan, min Muse! sig, hva strakte 
Sin Guddoms Arm ud mod Horneelens Krop, 
(Et Trold tilforn, og ypperst blant dens Lige;) 
Siig, hva ham tvang til havet ud at vige, 
Hvor han i Steen af Dybet kneiser op. 

Saa hørtes Zevs med Jetter før at stride, 
Som Bierg paa Bierg mod Hirnlen tyngede, 
Og af sin Magt opblæste, trodsede 
Hans Lynild og Tritonias Egide. 
Ei mindre Strid kundgiør min Harpes Klang, 
Og I, som seent i Efterverdens Dage 
Nær denne Strand med ængstet Hierte drage, 
Skal mindes mig, og undre paa min Sang! 

I Midnats Egn blant Nors besneete Fielde 
Et vanskabt Trold af Jordens Skiød stod op, 
V ed daglig V ext opsvolrnede dets kro p, 
Ved dagligt Mord steg dets forhadte Vælde; 
Tre Hoveder dets brede Skuldre bar, 
Og trefold flød en Ildstrørn af dets Strube, 
Meer fælt og grumt, fra Heklas Svovel-Strube, 
Ei no gen Tid Afgrunden fnyset har. 

Hvad rnægtig Helt drog troldet kiek i Møde, 
Og roeste sig af sin forvovne Færd? 
Her døvedes det siervante Sværd, 
Og Dristighed med Livet rnaatte bøde. 
Saa seer tilsidst den Søernand Døden nær, 
Som Havet Trods i tusind Farer byder; 
Den reyste Storm hans Roer og Mast afbryder, 
Og Bølgen ham i Dybet død nedbær. 

Uhyrets Vold selv Troldene forbande, 
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Og sværge det en ufortøvet Død; 
Bierg-Stykker hvert til vaaben sig nedbrød, 
Som slyngtes flux ud mod dets haarde vande; 
Fortvilte Strid! med mordisk Ilen flye 
Utalte Kast, en Hagl af Stene rulder 
Høitskraldende paa Troldets brede Skulder, 
Som brølende i Havet søger Lye. 

Forgieves det at myrde Skaren stræber, 
Hver Steen bortgleed, og hvert afslagen Lem 
Kom skrekken de paa ny af Troldet frem. 
Bespottelser flød af dets grumme Læber: 
"Lodd, hvo der tør, min Afgrunds dybe Vei! 
"Kom, Helvede, og hvert et Trold paa Jorden! 
"Her er jeg tryg; sprud, Himmel, Lyn og Torden! 
"Jeg trodser dig, din Ild mig skremmer ei. 

Da vredes Thor, som Troldets høie Raaben 
Forhaanede og ned til Jorden drog; 
Til Asgaards Hevn sin Hammer Guden tog, 
Og evig Død geleidede hans Vaaben. 
Mørk var hans Færd; den sorte Tordenskye, 
Hvori han stod, forkyndte Gudens Vrede; 
Misgiemingsmænd sig løs afLænker sleede, 
Hver hasted did, hvor Frygt ham bød at flye. 

Vee dig! (saa talte Thor) o Trold, som stammer 
Fra Helvede! dit Lives sidste Dag 
Udrunden er, føl Guden i det Slag, 
Som dødende nu strax dit Hoved rammer! 
A gt paa din Dom: En skrekfuld V arsels-Steen 
Du blive skal, nær ved dit fiendske Følge, 
Omringe dig, og skrekke Skabningen. 

Tungt faldt et Slag paa Troldets bistre Pande, 
Som brølende i Dødens Svælg sig vreed; 
Fortvivlede løb Skovens Dyr afsted 
At søge sikkert Skiul i fierne Lande, 
Opjaget fløi hver Fugl om Høiene, 
I Jordens Skiød en langsom Rysten hørtes, 
Af Bølgerne den stille Søe oprørtes, 
Og Tegn om Storm hver Søemand varslede. 

Paa ny blev hørt et rædsomt Slag at klinge, 
Da skrekket Fugl paa Bølgen livløs flød; 
Den kronte Hiort man saae i Havets Skiød 
Fra bratte Field af Rædsel ned at springe; 
Al Havets Slegt det stille Dyb forlod, 
Hvert Menneske det andet Død bebudet 
Og Troldet selv for sidste gang udsprudet 
I Dødens Strid sit sorte Edder-Blod. 

Endnu engang sl og Guden i sin Vrede, 
Og Troldet med sit Følge til Steen; 
Da (er det sagt) kom Dødninger igien 
Fra Graverne, nye Giemsler at oplede; 
Mørk Himlen var, igiennem Mørket kom 
En blandet Lyd, liig den af brudte Bølger, 
Liig den, som huul med Nordens Storme følger, 
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Der tumle vildt med Skovens Graner om. 

Nu Troldet stod blant mindre Bierges Skare 
En evig Steen, og Thor til Aasgaard drog, 
En Nordenvind fra Himlen Mørketjog, 
Og fra hvert Bryst forsvandt al frygt for Fare. 
Nu skindte frem dets evig fæle Dragt; 
Dets Minde snart de dybe Runer viiste, 
Og Gudens Hevn geistrige Skalde priiste, 
Hvis Sang er ned til seene Slegter bragt. 

Men skal jeg blot ved dine Bredde hvile? 
Er ingen Stie, som fører til dig op? 
Hvor øiet fra din himmelhøie Top 
Om vandre kan en Kreds Af lange Mile; 
Hvor, halv en Gud, ved Morgen-Solens Glands 
Mig selv jeg skal paa Himlens vestre Bue, 
Fra Jordens Muld høit løfted op, beskue, 
Mit Hoved smykket med en Straale-Krands. 

Saa Tryggesen før paa din forte Tinde 
Stod skinnende, og let om Hornet sprang; 
(I Biergets Ryg han baned' Giennemgang, 
Og Fiorden bød, hvor Fieldet stod, at rinde.) 
Tre gange klang hans gyldne Skiold, og bleeg 
Krøb Jetten frem, afhver forborgen Hule 
Fløi Dragerne, som rige Skatte ski ule, 
Og Trolde dybt i Mørket for ham veeg. 

Mod Skyerne sig da min Aand opsvinger, 
Liig Ørnen i sin Flugt om Fieldene, 
Som mangen Kreds omflyver granskende, 
Og folder paa en Pynt de brede Vinger; 
Stolt speider han den vide Cirkels Rum, 
Og fyrstelig opthronet paa sit Sæde, 
Beseer sin Egn, som snart med Vinter-Klæde, 
Snart Sommer-Dragt, forskiellig vexler om. 

Forvovne Flugt, som Siel og Syn forvirrer! 
Hvad useet Egn udfoldes rundt omkring! 
Hvad Slegter boe i dens vidtstrakte Ring! 
Umaalte Dyb, hvori mit Øie stirrer, 
Du synkede min usle Hytte ned. 
Den høie Skov i dunkle Skygger giemmes; 
Hvert Field er jevnt; i snevre Rende klemmes 
Den Fiord, der flød som Oceanet bred. 

Det stolte Skib blant Bølgers Skum sig taber, 
En udstrakt Øe indsvinder til et Skiæer; 
Den kiendte Havn og Søekyst er ei meer, 
Hvor du, Horneel, nyt Hav, nye Lande skaber. 
Indsekten liig, en Biørn i Dalen gaaer; 
Det stroe Qvæg liig Orme sees at vrimle; 
Lavt Ørnene som Myg i Luften stimle; 
En vinget Elv liig lis i Klippen staaer. 

Her Luftens Flod sig Æther-reen udgyder, 
For giftig Damp af Jordens Hule frie. 
Her oversees den himmelvante Skye, 
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Som uldenfarvet lavt i Luften flyder. 
Hos dig, Horneel! jeg troer mig Himlen nær; 
Nu Dagens Lys med Aften-Skumring strider 
Og Maanen frem paa Himlens Hvelving glider, 
Jeg trefold stor dens blanke Klode seer. 

Mildstkinnende den lyser over Jorden, 
Som Natten taus til hvile dysser ind, 
Mens en aarvaagen Styrmand ved dens Skin 
Fremstavner langsom fra det høie Norden, 
Hvor Solen tit i Havets Skiød ei gaaer. 
Det trinde Seil, som hist liig Pilen iler, 
For Øiet her, som Klippen stadig, hviler, 
Skiønt det indsvundne Seil knap Synet naaer. 

Dyb Taushed nu min sorte Egn omringer, 
Og Rædsel langs dens øde Strækning boer. 
Paa steile trin, paa Signe-Qvindens Spor, 
Jeg vanker om, og hører Vindens Vinger 
(Som aldrig her sin Den standset har) 
Sig hvinende igiennem Luften trænge 
Med sorgfuld Hyl; urørte, Harpens Strenge 
Med Klagelyd dens Hylen gi ve Svar. 

Jeg fra dig flyer, du fæleste blant Fielde! 
Hvor Spøgelser omflagre hver en Stie; 
Du haler mørk med Troldoms Koglerie, 
Og kun med Skrek din Sanger kan giengielde. 
Dit Laurbærtræ en vandskabt Stee-Eeg er, 
Hvis visne Blad hans Tinding du tilbyder;
Kom, hæv dig, bløde Skye, som nær mig flyder, 
Og hastig mig til andre Zoner bær! 
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