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FORORD

Udgangspunktet for denne bog er iagttagelsen af, at der i digt‑
ningen fra århundrederne før 1870 udfolder sig religiøse, eller 
om man vil jeg‑overskridende, kræfter af mere psykologisk er‑
faringsmæssig karakter, end man normalt forestiller sig. dem 
kalder vi med en vis frimodighed himmelstiger. titlen er lånt 
fra første Mosebogs beretning om patriarken Jakob, der i en 
drøm ser „en stige, hvis top nåede til Himmelen“, som „Guds 
engle steg op og ned ad“. drømmen udtrykker Jakobs ubændige 
stræben efter at overskride de grænser, der tilsyneladende er sat 
for hans eksistens. det er den tilbøjelighed, der får ham til at 
tiltuske sig sin tvillingebroders førstefødselsret, franarre faderen 
hans velsignelse og slutte en natlang kamp med en engel med 
ordene: „Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig.“ Således er 
himmelstigen et urbillede på jegets stræben mod transcendensen. 
Men skønt urbillede har denne stræben været udsat for en række 
historiske prægninger.
 Bogen retter lyset mod religiøsiteten i dansk digtning før 1870 
ud fra påstanden om, at en side af denne religiøsitet er underbelyst. 
Påstanden kan lyde mærkelig, al den stund der er skrevet bind‑
stærke lærde værker om denne digtning. Men der er en tendens 
til at henvise religiøsiteten i disse århundreders digtning til deres 
kristendom eller anden transcendens – kort og godt og dermed 
færdig. i den forbindelse kan ordet tro optræde som en fejlkilde: 
Goldschmidt troede på nemesis, Grundtvig, Brorson og kingo 
troede på Gud, de gamle nordboer troede på odin og thor. Bag 
det summariske og absolutte udtryk tro ligger der undertiden vidt 
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8 Himmelstiger i dansk litteratur før Guds død FORORD

forskellige bevidsthedsformer. den personlige erfaring, for ikke at 
tale om helt alternative oplevelser af et større jeg, er blevet kørt 
over af det tunge begreb tro.
 nærmest vores tid og tankegang ligger perioden fra 1820 til 
1870. Her er det transcendente rum under pres af de erfaringer, 
som især prosaen, dvs. noveller, eventyr og romaner, bringer ind 
i det digteriske virkelighedsbillede. Meget af denne litteratur ska‑
bes netop af spændingen. den repræsenteres her af H.C. ander‑
sen, Mëir Goldschmidt, Søren kierkegaard, ole kollerød og Steen 
Steensen Blicher. i de forudgående halvtreds år fra 1770‑1820 
er kristendommen endnu enerådende i det danske samfund og i 
digtningen, men samtidig frigør digtningen sig nu eksplicit og fin‑
der selvbevidst sine personlige erfaringsveje til det høje. det sker 
med digtere som n.f.S. Grundtvig, adam oehlenschläger, Jens 
Baggesen og Johannes ewald. de forudgående fem‑seks hundrede 
år fra middelalderen til oplysningstiden dækkes af ca. halvdelen 
af vore værker. Her er de personlige erfaringer nedtonet indtil det 
skjulte og viser sig især i den digteriske udfoldelse af samtidens 
kristendomsforståelse, som digterne er loyalt forbundne med. 
det gælder for Hans adolph Brorson, ludvig Holberg, leonora 
Christina, thomas kingo, anders arrebo, Peder Palladius, Hr. 
Michael, Saxo og det oldnordiske mytekvad. i forhold til denne 
orden optræder ludvig Holberg og et folkeeventyr som et par 
finurlige krøller.
 Hensigten med bogen er at fremdrage og understrege de per‑
sonlige erfaringer i værkerne, uanset om samtidens fremherskende 
tænkning var oldnordisk, katolsk, protestantisk, romantisk. På 
den måde mener vi i en række tilfælde at komme tættere på vær‑
kernes reelle religiøsitet, end det hidtil er sket. ikke i afsides og 
marginaliseret litteratur – hvor man næsten altid kan finde, hvad 
man søger – men fortrinsvis i kendte og kanoniserede værker, 
valgt med et vist hensyn til repræsentativitet og spredning.
 når vi korrigerer eller diskuterer med andres opfattelser, vil 
det fremgå – ellers er den foreliggende forskning opsuget i vores 
fremstillinger uden nærmere kommentarer.
 initiativet er båret af solid kærlighed til denne litteratur og et 
ønske om, at den skitserede tilgang kan være med til at åbne den 
for nysgerrige blikke og søgende sjæle. Set i bogens perspektiv er 
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9Himmelstiger i dansk litteratur før Guds død FORORD

værkerne mere levende, mere psykologisk autentiske og nærvæ‑
rende, end den eksisterende lærdom lader formode.

forfatterne
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