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Oversigt 

• Den romantiske naturfilosofi 

• Romantisk humaniora 

• Enhedskultur i guldalderen? (historisk idealisme) 

• Familieportræt 

• HCØ og Oehlenschläger  

• HCØ og Andersen (Klokken) 

• HCØ og Rask – sproglige kontroverser og de nye 
ord 

• HCØ og Grundtvig (kampen om dannelsen) 



Take home message 

Hans Christian Ørsted var ikke alene en fremtrædende og 
meget indflydelsesrig repræsentant for den 
frembrydende naturforskning, han var også en central 
personlighed i den danske guldalderkultur. Han havde 
nære venskaber med Steffens, Oehlenschläger og H.C. 
Andersen. Han var sekretær for Videnskabernes Selskab i 
en menneskealder og kendte her bl.a. den fremtrædende 
danske sprogforsker Rasmus Rask. Sidst men ikke mindst 
havde han en berømt polemik med Grundtvig. I 
foredraget vil jeg forsøge at indkredse den rolle som en 
intellektuel af Ørsteds støbning kunne spille på tværs af 
nu uoverstigelige faggrænser. Jeg vil også trække 
brudflader inden for guldalderkonsensussen op. Måske lå 
grænserne bare andre steder dengang? 



ROMANTIK OG NATURVIDENSKAB 
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Vanskeligheder ved at forstå HCØ 

• Var det et tilfælde at Ørsted opdagede 
elektromagnetismen? 

• Hvad var det Ørsted opdagede og hvorfor blev 
det lige ham? 

• Fransk og tysk kemi 

• Den tyske inspiration og dens franske 
reception 

• Begrebet et felt, begrebet kraft 



Vitalisme i naturvidenskab 

• Vitalismen i naturvidenskaben er ikke bare en ide om at der 
er kræfter der virker i naturen og i dannelsen af de 
forskellige organismer, det er også en metodologisk 
holdning, et standpunkt til hvordan man undersøger 
naturen 

• Dens modsætning empirismen eller materialismen 
implicerer også forklaringer der er universelle men dens 
metodologi er en anden: Den undersøger virkeligheden 
med instrumenter 

• Inden for zoologien f.eks. var der en langvarig strid om 
anvendelsen af mikroskopet 

• Steenstrup som var professor i zoologi brugte ikke 
mikroskop men det gjorde hans modstander J.C. Schiødte 



ROMANTISK HUMANISTISK 
VIDENSKAB 
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Historismens århundrede 

• Man kan rammesætte det 19.århundrede eller 
1800-tallet ud fra politik eller ideer 

• Politisk strækker århundredet sig fra den 
franske revolution i 1789 til første 
verdenskrigs udbrud 1914 

• Idemæssigt kan man fæste sig ved Herders 
prisskrift 1772 og udgivelsen af 
strukturalismens bibel Saussures Cours de 
linguistique générale 1916 



SPROGVIDENSKABELIGE EPOKER 
 

• antik sprogtænkning 

• middelalderlig sprogtænkning 

• renæssancens filologi 

• oplysningstidens sprogtænkning 

• historismen 

– idealistisk historisme 

– naturalistisk historisme 

• strukturalisme 

• post-strukturalisme 



Specielt om historismen 
(inden for SPROGFORSKNINGEN som stod centralt i humaniora) 

Tidsfæstet: groft sagt hele det lange 1800-tal 

•  Idealistisk historisme: 1790-1860’erne 

•  Naturalistisk historisme: 1860-1920’erne 

 

Navne:  

• Idealisterne: Rasmus Rask (1787-1832), Niels 
Matthias Petersen (1791-1862) 

• Naturalisterne: Kristen Jensen Lyngby (1829-
1871), Vilh. Thomsen (1842-1927) og Otto 
Jespersen (1860-1943)  



Idealistisk historisme 

Navne:  

Rasmus Rask (1787-
1832), se billedet til 
højre, og hans 
barndomsven, den 
første professor i 
nordiske sprog, Niels 
Matthias Petersen 
(1791-1862) – professor 
fra 1845.  

Der findes ikke noget 
billede af N.M.Petersen 



Naturalistisk historisme 

NAVNE:  

Dialektologen Kristen 
Jensen Lyngby (1829-
1871), den 
sammenlignende 
sprogforsker Vilh. 
Thomsen (1842-1927) 

og sidst men ikke 
mindst professoren i 
engelsk ved KU i en 
menneskealder Otto 
Jespersen (1860-1943)  
 



Sprog i historien 

Den sammenlignende sprogvidenskab 

 
Ved at sammenligne de ældste overleverede kilder fra de 
kendte sprog kan man (re)konstruere et tidligere sprogtrin 

På den måde fandt man frem til: 

sprogslægtskabet mellem de såkaldt indoeuropæiske 
sprog og en grov gruppering af de andre sprogætter (især 
finsk-ugrisk) 

etymologier for en række centrale ord i de 
indoeuropæiske sprog 

lydlove for forholdet mellem ‘bogstaverne’ i kilderne 



Sprogvidenskabens to ansigter 

Sammenlignende sprogvidenskab har to ansigter:  

Det ene ser bagud mod forhistorien og vil finde ud af 
hvordan vores fælles (sprog)historie har været og hvad man 
kan udlede af den 

Det andet ser fremad og beskæftiger sig med 
sprogforandring: Hvad kan man sige om sprogforandring på 
basis af det vi ved om de indoeuropæiske sprog(s historie)? 

Der er også et afgørende skel mellem den idealistiske 
historisme i sprogvidenskaben som ser folkeånden som den 
bevægende kraft i sprogforandring og den materialistiske 
historisme som ser lydlove som det afgørende. Den første 
kan indgå i en enhedsvidenskab med en dynamisk 
naturvidenskab; det kan den anden ikke. 



ENHEDSVIDENSKAB? 
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Romantik og vitalisme som fælles gods 

• Det er givetvis en misforståelse at tro at blot fordi man i 
denne periode både inden for naturvidenskab og digtning 
blev inspireret fra den tyske idealistiske historisme 
(romantik) at det så automatisk førte til en 
enhedsvidenskab 

• Forudsætningerne var til stede men romantikken fik en 
særlig udformning inden for humanistiske videnskab og i 
det hele taget kom empirisk forskning til at indtage en 
anden plads end før 

• Idehistorisk afgørende var måske forholdet til religion og 
oplysningstidens frihedsidealer som i samtiden nemt kom 
til at blive et for eller imod den franske revolution. Men 
skellet går også mellem optimisterne der tror på fremskridt 
og fremgang (Ørsted og Andersen) og pessimisterne der 
længes efter fortiden (N M Petersen) 



ØRSTED I ROMANTIKKENS 
GULDALDER 
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Oehlenschlägers kreds 

• Adam Oehlenschläger (1779-1850) var gift med 
Christiane Heger (1782-1841) som var søster til Kamma 
Rahbek (1775-1829). Adams søster Sophie (1782-1818) 
blev gift med H.C. Ørsteds bror Anders Sandøe Ørsted 
(1778-1860) som blev statsminister i den sidste 
regering før Grundloven trådte i kraft. Sophie Ørsted 
var genstand for flere mænds sværmen bl.a. Jens 
Baggesens (1764-1826) 

• Adam Oehlenschläger mødte Ørsted-brødrene hos 
Madam Møller (deres faster) hvor de spiste sammen. 
Adam studerede i øvrigt jura på det tidspunkt. 



Ørsted-brødrene 

• Der er to sæt brødre iblandt apoteker Søren 
Ørsteds efterkommere: 

• De to berømte og hinanden tæt stående HCØ 
og AS Ørsted som livet igennem levede 
sammen og fulgte hinanden 

• og så de to sorte brødre: 

• Jacob Albert Ørsted (1780-1828) og Niels 
Randulph Ørsted (f. 1782) 



Kønsroller i romantikken 

• Den åndfulde kvinde (Sophie Ørsted, Kamma Rahbek, 
senere Johanne Luise Heiberg) 

• SALONEN er den åndfulde kvindes scene; det er den 
tids variant af en mellemting mellem familie og 
offentlighed 

• Den åndfulde mand har både SALONEN og AKADEMIET 
samt POLITIKKEN som scener 

• Den prosaiske kvinde (de fleste, dvs. dem der tog sig af 
husholdning, børnefødsler og lign. åndløse affærer) 
står for familiens egentlige intimsfære 

• Den åndløse mand (adskillige eksempler hos H.C. 
Andersen) tjener til livets ophold eller er optaget af 
forbrug (Heiberg kaldte den slags for filistre) 



HCØ OG OEHLENSCHLÄGER 
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Den fælles inspiration 

• Steffens forelæsninger om den tyske 
naturromantik inspirerede Oehlenschläger og 
HCØ havde selv læst Schelling og Schlegel 

• Geniets rolle, digterens rolle, naturforskerens 
rolle 

• Religionens rolle, den panteistiske tanke 
• Historiens forskellige rolle for dem: HCØ var 

fremskridtsoptimist (som HCA) mens AO hentede 
sit stof i den nordisk-mytologiske oldtid og 
dermed kom til at celebrere denne uden at forstå 
den 
 



Digtning og videnskab 

• Den ældgamle konflikt mellem fornuft og 
følelse 

• Anelsen, fantasien og fornuften 

• Et konkret eksempel: de danske lovtekster  

• Et andet eksempel: fremstillingsformer: poesi 
og prosa; litteraturhistorie 



STORE OG LILLE  
HANS CHRISTIAN 
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H.C. Andersen og Ørstederne 

• H C Andersen havde brug for velyndere. De 
var af tre slags: Dem der havde penge og titler 
– dem fik han først glæde af da han var 
berømt; Dem der havde sans for talent – de 
tog ham under vingerne i den lange 
modningsperiode (Collinerne) og endelig dem 
der havde kulturel kapital som han kunne få 
del i. Den slags var Ørstederne (og Heibergs) 



Klokken, et eventyr af HCA om HCØ 

• Eventyrets grundstruktur er en eftersøgning efter 
naturens store klokke. Der er på ekspeditionen 
alskens distraktioner som sier alle andre end 
kongesønnen og den fattige dreng fra 

• De to finder så til sidst det samme, naturens store 
klokke - selv om de er gået hver sin vej 

• Udlægninger: Kunst og videnskab stræber efter 
det samme i sidste instans, de benytter blot 
forskellige veje. Hvem er kongesønnen? Hvem er 
den fattige dreng? 



Ørsted om kunst og videnskab 

• Ørsted kæmper her på to fronter: 
• Han opfordrer digterne til at sætte sig ind i 

naturvidenskab (og holde op med at bruge 
poetiske metaforer der direkte strider mod 
videnskabens indsigter) 

• På den anden side er han oppe imod Bibelens 
autoritet og dermed mod fundamentalister der 
hævder at indsigter fra geologi, (Buffon), biologi 
(Darwin) og astronomi (Galilei) strider mod 
Bibelens udsagn om skabelsen. Her venter den 
afgørende kamp på Darwins indsats 



POLEMIKKEN MED GRUNDTVIG 
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Forhistorie 

• Det er vanskeligt at se forholdet mellem 
brødrene Ørsted og Grundtvig som andet end 
en kontrovers der har tre ingredienser: 

• Forholdet mellem gudstro og naturvidenskab 

• Forholdet mellem en begyndende grundtvigsk 
bondebevægelse og det liberale 
åndsaristokrati 

• Forholdet mellem forskellige temperamenter 
og henvendelsesformer 



Polemikkens skrifter 

• Alle værker er tilgængelige på Grundtvig-
centrets hjemmeside på 

• www.grundtvigsværker.dk 

• HCØ anmelder Grundtvigs En Mærkelig 
Spådom i Dansk Literatur-tidende 

• NFSG svarer i Hvem er den falske Prophet? 

• Og HCØ gensvarer 

http://www.grundtvigsværker.dk/


Bibelens autoritet 

Angående synet på naturvidenskaberne føler Grundtvig 
sig misforstået. Han er ikke videnskabshader, og han 
mener ikke, at kristendommen generelt står videnskaben 
i vejen; problemerne opstår udelukkende, når 
videnskaben vil være selvstændig (s. 42), for så bliver den 
ukristelig og ugudelig. Videnskaben er afhængig af 
religionen (dvs. kristendommen), for idet kristendommen 
ligger inde med sandheden, er det alene den, som kan 
give videnskaben retning og mål. Kristendommen helliger 
videnskaben og gør den samtidig til sin tjener (se 
Grundtvig 1815, s. 158 og 165 f.). 

Vanja Thaulows indledning til polemikken, afsnit 4.3 



Dannelsesbestræbelsen 

• Dannelsesbestræbelsen er ganske fælles så på 
en måde har Grundtvig og Ørsted et fælles 
sigte i en folkelig opdragelse 

• Grundtvigs forhold til naturvidenskab var ikke-
eksisterende og Ørsteds forhold til religion var 
af naturromantisk panteistisk, monistisk art 

• Aftrykkene i eftertiden: Folkehøjskolen og den 
naturvidenskabelige dannelse 



Poul la Cour (1846-1908) 

• En strømning i højskolen repræsenteres af 
ansættelsen på Askov Højskole af fysikeren Poul 
la Cour (1878) til at undervise i matematik og 
fysik 

• Folkelig naturvidenskab førte interessant nok til 
den første moderne vindmølle 

• Grundtvig, højskolen og kulturradikalismen 

• Bestræbelser i dag på at placere 
naturvidenskaberne i gymnasieuddannelserne så 
naturvidenskabelig dannelse også bliver 
anerkendt som læremål 



AFRUNDING 
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Rollen som intellektuel i guldalderen 

• Grundforskning og anvendt forskning 

• Digtning og videnskab 

• Kønsroller 

• Empiriens rolle (det mærkelige ved at Ørsted 
opdagede aluminium men ikke udnyttede det) 

• De organisatoriske indsatser: Selskabet for 
Naturlærens Udbredelse og Videnskabernes 
Selskab 

• Publicisten Ørsted 

• Eftermælet  


