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1a. Romantikken - en brydningstid 

Den romantiske strømning udsprang i økonomisk og politisk forstand særligt fra England, men filosofisk 

og kunstnerisk havde den rod i Tyskland. Det var Englands stærke økonomiske vækst i 1780’erne med 

dampmaskinens fremkomst, der blev startskuddet til, hvad man betegnede som ‘Den industrielle 

revolution’. ’Revolutionen’ betød en grundlæggende ændring af alle forhold i forbindelse med fremstilling 

af varer. Denne ændring forplantede sig med tiden til alle hjørner af samfundet.  

‘Det gode, det sande og det skønne’. Sådan lød idealerne for Romantikken – den periode, der groft sagt 

dækkede første halvdel af 1800-tallet. Det var en oprørsbevægelse mod Oplysningstiden, der var gået 

forud, hvor den kølige fornuft og den håndgribelige verden var epokens omdrejningspunkt.  

I stedet dyrkede man nu hede følelser og fjerne idealer. Men Romantikken var også tiden, hvor ‘den 

industrielle revolution’ rystede verden og berørte hverdagen for alle mennesker. Og det var tiden, hvor kærligheden til 

fædrelandet blev skabt, hvor den moderne nationalisme i tiden efter Romantikken fandt sin form og fik 

enorm betydning. Sproget, kulturen og historien gjorde nu enhver nation til noget ganske unikt. 

Romantikkens begreber og idealer er afgørende for, hvordan vi anskuer verden i dag. 

Her blev Oplysningstidens ideal om ‘verdensborgeren’ – det kosmopolitiske menneske, der havde blik for internationale 

sammenhænge – afløst af en langt mere snæversynet dyrkelse af den nation, hvor individet havde rod. Perioden var på 

mange fronter præget af et oprør mod Oplysningstidens verdsliggørelse af hverdagen og den rationelle 

fornuft. Hvor de centrale begreber tidligere havde været den menneskelige fornuft og forstand, var det nu 

forestillinger om menneskets følelser og fantasi, der satte dagsordenen. Centralt i Romantikken stod især 

to kernebegreber: 

· Individualisme: En sans for individets særegenhed. Man dyrkede det kunstneriske geni og den 

guddommelige ener. 

· Historisk bevidsthed: En sans for, at alle fænomener er historisk forankrede og dermed indgår i 

historiens og traditionens ubrydelige kæde.  

Disse to grundforestillinger blev et vigtigt brændstof for den romantiske kunstner. Han – det var næsten 

altid en mand – tiltog sig en ‘guddommelig’ ret til at skabe nye kunstværker og kunstformer, der gik på 

tværs af traditionelle skel og normer for, hvordan kunst skulle være. Det er et afgørende kendetegn for 

Romantikken, at epokens ideer får betydning for hele samfundet. Hvor tidlige kulturelle strømninger – 

eksempelvis Oplysningstiden – først og fremmest var en elitekultur, så berørte Romantikken samfundet 

fra top til bund.  

1b. Naturen i Romantikken 

I Oplysningstiden var naturen noget, der skulle bekæmpes og beherskes. Dette gjaldt både menneskets 

indre natur, der kun kunne styres af en stærk enevældig konge - og den ydre natur, der blev friseret og 

underlagt de rette linjers strenge enstrengede fornuft i barokbyernes arkitektur.  
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Men den industrielle revolution skabte større og større byer. Og disse store by-kulturer gav en længsel 

efter et kontrapunkt: naturen. Længslen efter naturen og 'det naturlige' begyndte i slutningen af 1700-tallet. 

Den 'naturlige' natur var ikke en fuldstændig uberørt og vild natur. Romantikkens naturideal var ofte den 

kultiverede natur med kulturblomster: tulipaner, roser, aurikler, liljer osv. - ofte brugt til at beskrive det 

guddommelige i naturen. Sammenfattende kan man sige, at Romantikkens naturideal bærer en drøm i sig 

om det perfekte og naturlige samarbejde mellem mennesket og naturen. Måske ikke så langt fra det flere 

moderne mennesker drømmer om i dag. 

Som åndelig nyskabelse optager Romantikken længslen efter at fortolke og udtrykke de kaotiske følelser i 

fuldendte kunstværker, således at kunstværket bliver et kosmos for det kaotiske jeg. Det er denne 

suveræne subjektivitet, der i digterisk forstand er romantik.  

Endelig er der et andet perspektiv, nemlig at Romantikken betragter naturen som besjælet, hvor poesien 

bliver et bindeled mellem naturens og universets ånd og menneskets ånd. Man kan sige, at den indre natur 

spejler sig i den ydre, hvorved den ydre natur skifter karakter. 

https://faktalink.dk/titelliste/roma 

1c Liselund Have 

I sin bog, Liselund Have fra 1919 skriver dr. phil. Louis Bobé under overskriften Tidsaanden: 

”Den følsomme tidsalder for den store revolution afspejler sig klarest i dens nyskabing, det engelske, pittoreske haveanlæg, thi 

i dette forenedes tidens naturdyrkelse, dens individuelle kultus og vaagnende klassicisme med særfølelse for den antikke 

smaakunst, alt gennemtrængt af den for datidens æsthetiserende naturer ejendommelige grundstemning, en blanding af følelse 

og reflexion, en ubestemt længsel efter verdensflugt, verdensidyl og kontemplativ skønhed. Uviljen mod det regelbundne i 

naturen, som især har givet sig udslag i den stive franske havestil, kom tidligst og stærkest til orde i Addisons og Alexander 

Popes skrifter. Allerede i 1730 opstillede Pope tre hovedregler for havekunsten: kontrastvirkning, særlig lys og skygge, 

overraskelse, bestræbelsen for at skjule indhegninger. Påvirket af tidens store landskabsmalere, Claude Lorraine, Salvator 

Rosa og Poussin, førte maleren (og arkitekten) William Kent, gennem sine haveanlæg hine theorier ud i praxis og blev den 

egentlige banebryder for den engelske havestil. 

 

Claude Lorrain (1660-1682), fransk maler: Paysage avec mariage d'Isaac et Rebecca 1648 

https://faktalink.dk/titelliste/roma
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Det er overraskende, at englænderen Alexander Pope (1688-1744) så tidligt som i 1730 formulerede 

kategorier, der kendetegner den romantiske have. Men også billedkunsten og særligt landskabsmaleriet har 

spillet en central rolle som inspiration for den romantiske have, som beskrevet af Bobé. 

Calmette 

Antoine Calmette blev født i 1752 i Lissabon og flyttede med sin familie til København i 1759, hvor 

faderen var en formuende hollandsk gesandt. Faderen købte sig et stort hus i Lille Strandstræde i 

København og blev godsejer i 1777, da han købte Marienborg på Møn. Antoine blev rytterofficer og 

naturaliseret som dansk adel i 1776 med titlen som kammerherre. Som 26- årig giftede han sig med 

Elisabeth – kaldet Lisa - der lige var fyldt 17 år. Hun var født baronesse Iselin og voksede op i det 

velhavende tyske miljø i faderens store gård i Købmagergade 22. Parret var altså velhavende, og som unge 

overtog de Lisa mors lejlighed i Amaliegade 40-42, hvor de boede om vinteren.  

Antoine og Lisa var kosmopolitter og rejste meget, bl.a. i Tyskland, England og Frankrig. Særligt Antoine 

var opslugt af havekunst og besøgte en række af den tids store haver bl.a. den anlagte have i Schönhof, 

som Antoine fremhæver i sin dagbog: meget bedre end det jeg har set i England og Frankrig – det er hverken park 

eller skov, hverken natur eller kunst, men en blanding, som gør stedet så pikant.  

I 1783 købte Antoine Sømarkegaard på Østmøn, der ligger 20 km fra Marienborg Gods. Stedet bød på et 

enestående dramatisk landskab med den store kridtklint, skov og græspartier, gammel vegetation og ikke 

mindst et svimlende udsyn mod havet. Det var stedets ånd og den vildsomme natur, de forelskede sig i. 

Her kunne Antoine skabe en paradisisk landskabshave. Træer skulle fældes, nye grøfter og kanaler graves, 

jord skulle ryddes og drænes, søer graves op, nye øer etableres, vandløb reguleres, og overskudsjord skulle 

flyttes for at forstærke terrænets naturlige kuperinger. Det blev fæstebøndernes karle og husmænd som fik 

det tunge og slidsomme arbejde. Der gik 7-8 år med at forme, skabe og regulere vandpartier og vandfald, 

anlægge stier, plante og så.  

I 1790’erne opførtes bygningerne i samarbejde med arkitekt Andreas Kirkerup og hofdekoratør J. C. Lillie, 

og i 1800 stod Liselund som helhed færdig. Haven rummer tre områder: 1) den centrale lysning 2) 

kanallandskabet med søerne også kaldet Skriverkanalen og 3) det vilde klintelandskab med vandfald. 

Sammen med de slyngede stier skulle beplantningen være med til at give stemning og understrege de 

enkeltes områders specifikke karakter. Gran og fyr ved det Norske Hus, hængesaks ved Den Kinesiske 

Pavillon. Ellers bøg, fyr, gran og kastanje. 

Lystslottet har karakter af en stilfuld havebygning og signaliserer mere et ret flot lysthus end en 

hovedbygning. De andre huse må mere betragtes som scenografi og som fikspunkter i haven. Kun 

Schweizerhuset fungerede som bolig for stedets opsynsmand med gæsteværelser på 1. sal og billardstue med 

separat indgang i husets østside. I dag er huset kontor for stedets forvalter.  

De andre huse har ikke en egentlig funktion bortset fra Ishuset - en polynesisk hytte med stejlt stråtag til at 

opbevare is til sommerens brug for at kunne lave dessertis, som allerede de gamle pompejanere lavede før 

vor tidsregning. Det Norske hus er ikke et ægte norsk hus, men derimod et typisk dansk hus. For det var 

effekten, der var det afgørende – ikke ægtheden. Den kinesiske pavillon afspejler 1700-tallets store interesse 

for alt, hvad der er kinesisk, fjernt og eksotisk. 

Den romantiske have arbejder med kontrastvirkninger som lys og skygge og enhver form for indhegning 

skal være skjult. Men også skulpturer, monumenter og eksotiske bygninger er karakteristisk for den tids 

havekunst. Et andet kendetegn er, at haven skal vække følelser og stemninger. Skønhed og harmoni skal 
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møde noget dramatisk og grufuldt, og ræsonnementet er at, i mødet med det skræmmende bevæges 

sindet. Og derfor hedder kløften ned mod Klinten Djævlekløften. For omkring 100 år siden styrtede 

næsten 1/3 af haven i havet pga. af eroderinger indefra bækken, og men også fra havet. Én af årsagerne 

var sandsynligvis, at man havde brugt de store sten i strandkanten foran Klinten, som fungerede som en 

slags høfder, til at bygge flere af husene med. 

Ingen tvivl om at Liselund Have er Antoine Calmettes værk. Som officer havde han en solid praktisk 

baggrund for at anlægge haver, i og med han var trænet i at iagttage, tegne, opmåle, afsætte punkter og 

linjer i marken, skabe bastioner og voldgrave. Men han havde også et kunstnerisk talent og var god til at 

male og tegne og kunne være blevet en stor kunstner. Og ikke mindst var han belæst og berejst, og derfra 

hentede han meget inspiration. Han skitserede sine visioner og lod sin arkitekt lave bygningstegningerne. 

De mange anlæg var arbejdskrævende og ikke mindst kostbare, så da sønnen Charles overtog godserne, 

var familien stærkt forgældet. Han giftede 1810 sig med Martha Sabine Mackeprang, men døde allerede ti år 

efter, i 1820, kun 17 år efter faderen. Både Marienborg og Liselund blev solgt efter hans død, men Martha 

blev boende på Lystslottet helt frem til sin død i 1877, uvidende om at det ikke længere tilhørte familien. 

Hun var altid klædt i hvidt og lagde dermed navn til den Hvide Dame – en kendt og sagnomspunden 

skikkelse på Møn. 

Kilder: 
Louis Bobé og Chr. Axel Jensen: Liselund 1918  
John Erichsen & Luise Skak-Nielsen: Naturen & Kunsten – landskabshavens kulturhistorie i Danmark fra 1780-1830, Forlaget 
Historimus 2012 
Bente Scavenius: Liselund – en romantisk have. Borgen 1994 

2a. Nutiden - En Brydningstid 

Den anerkendte polsk-britiske professor i sociologi, Zygmunt Bauman (1925-2017) har givet navn til 

begrebet the liquid modernity om senmodernismen. Hvor moderniteten er karakteriseret af enhed og 

fremskridtstro, er senmoderniteten ifølge Bauman karakteriseret af fragmentering og modsætninger.  

Hvis man tænker den moderne tilværelse som en rejse mod et fast mål, så jo længere op i ”Babelstårnet” 

man kommer, jo tættere på den universelle sandhed om verden man kommer – ja så er den senmoderne 

tilværelse ifølge Bauman en endeløs rejse og flakken omkring uden et fast mål, deraf navnet the liquid 

modernity. Virkeligheden er foranderlig, diffus og kompleks uden objektive standarder for, hvad det gode 

liv er. Konsekvensen af dette er, at det er op til det enkelte individ at stole på sin dømmekraft og vælge sin 

egen livsbane. I den forstand er det senmoderne forestillingen om, at dette ”Babelstårn” er styrtet til 

jorden. 

Den positive fortælling om det postmoderne er, at individet frit kan tage for sig fra livets hylder. På den 

ene side er det senmoderne ophøjelsen af individets absolutte frihed, på den anden side giver det et 

individuelt ansvar for at skabe sit eget liv, som for nogle kan virke uoverskuelig. Og alle er afhængige af 

samfundet og dets infrastruktur. Med andre ord kan den senmoderne tilværelse også være en byrde. Vi er 

blevet en slags moderne nomader, der ustandselig er på vej fra A til B i tog, bil, bus eller fly i en slags tro 

på, at samfundet klarer resten. Den tyske socialfilosof Hartmut Rosa taler om, at livets hastighed er øget 

betragtelig, hvilket har givet et fremmedgørende perspektiv på tilværelse.  

Også et andet aspekt kommer ind. Vores viden om verden kommer fra radioen og avisen, men også fra 

tv-mediets utallige kanaler, internettet og de sociale medier, hvor man ikke kun er modtager af 

information, men ofte selv er med til at producere det. Vi lever i en brydningstid, hvor der er kamp om 

sandheden og kamp om fremtiden. En daglig kamp mellem fup, fakta og fiktion udspiller sig i medierne 



 5 

på diverse platforme. Under den nuværende amerikanske regering ser man det tydeligt med det 

tilbageskuende slogan: Make America Great Again, hvorimod Barack Obama havde blikket rettet mod en 

bedre fremtid, som den amerikanske stjernehistoriker, Timothy Snyder udtrykker det i et interview til 

Information d. 2. november 2018. Det giver store politiske brydninger, at fremtiden forekommer uvis, 

som det ses i Frankrig med De Gule Veste, i England med Brexit og i USA under den nuværende 

præsident. Hvis værdier gælder, er nogle af de spørgsmål som stilles?  

I lighed med hvordan ‘den industrielle revolution’ rystede verden og berørte hverdagen for alle mennesker 

fra 1780 og til midten af 1800-tallet, oplever vi også en rystelse i samfundet i dag. Individets identitet er 

ikke længere forankret i et fast fællesskab, i et fast princip eller et fast sted. Den gamle bondekultur havde 

både et arbejdsfællesskab og en fælles æstetik, som bandt mennesker sammen. I dag er skønhed mere 

differentieret på godt og ondt og arbejdsfællesskabet er ikke så stærkt, for vi skifter ofte jobs. 

Mange mennesker efterlyser fællesskaber, i større og mindre byer, i boligfællesskaber med nye måder at bo 

på, ofte tættere på netop naturen. Men også andet kendetegner vor tid. Utallige TV programmer spiller på 

følelser, som Den store Bagedyst, Sporløs m.fl. Mange mennesker anvender ressourcer på terapeutiske 

foranstaltninger for at finde sig selv og komme i kontakt med de inderste følelser. Men det er ikke kun 

følelser, der er i centrum. Det er også vores kroppe, som nu er genstand for dyrkelse og formgiving på 

diverse fitnesscentre. For kroppen kan vi selv forme, hvis vi ønsker det.  

Og her kan vi med nogen ret trække paralleller til Romantikken, der gjorde oprør mod Oplysningstidens 

ideal om ‘verdensborgeren’ – det kosmopolitiske menneske, der havde blik for internationale sammenhænge. Det tankesæt 

blev afløst af en langt mere snæversynet dyrkelse af nationen. Vi ser den samme tendens i Europa og 

USA, hvor det kosmopolitiske blik og tilgang til verden næsten kastreres. Det kan der være mange grunde 

til, og når krybben er tom bides hestene. Den moderne velfærdsstat har stadig vanskeligere ved at leve op 

til sine egne værdier, ikke mindst fordi der ikke ligger en klar konsensus om vejen mod fremtiden, hverken 

i Danmark eller det øvrige Europa, giver brydninger i samfundet. 

https://faktalink.dk/titelliste/postmodernitet 

2b. Hvordan ser det moderne natursyn ud? 

Naturen er mange ting og ikke sådan at få hold på. Det er mælkebøtter, der bryder op af asfalten, det er 

skoven, marken og blomsterne, det er pattedyr, fugle, fisk og frøer og meget mere. Det moderne natursyn 

er mangfoldigt, men dybest set har vi et instrumentelt og videnskabeligt forhold til naturen, som vi har 

lært af Oplysningstiden. I relation til Romantikken er naturen nu afsjælet. Vi har lært at betragte naturen 

ud fra menneskets perspektiv, men som mennesker er vi forbundet med universet. Vi er selv natur og 

dermed indfældet i hele universet. Det vidste man i Romantikken - og måske er der brug for en 

genfortryllelse af vort syn på naturen? 

I 1972 udkom den banebrydende bog, Grænser for vækst, skrevet af den amerikanske miljøforsker Donella 

Meadows, hendes mand, professor i systemadministration Dennis L. Meadows og den norske professor i 

klimastrategi, Jørgen Randers. Bogen var et resultat af de tre unge MIT’s forskeres datamodel, der 

analyserede det globale ressourceforbrug i produktionen. Deres resultater fortalte om global 

oversvømmelse og et ressourcebrug, der langt overgik planetens bæreevne. Det var chokerede nyt for 

verden. Kunne det mon være sandt?  

Først mere end 40 år senere, er der måske tegn på, at politikere i store dele af verden forsøger at dæmme 

op for forbruget af fossile brændstoffer for bl.a. at reducere CO2 udslip, men også for at begrænse brugen 

https://faktalink.dk/titelliste/postmodernitet
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af pesticider i landbruget. Der er en gryende bevidsthed om, at uden naturen er der ingen fremtiden for 

mennesket, som den svenske skolepige Greta Thunberg, så enkelt har formuleret det. Børn og unge 

demonstrerer nu i det meste af verden under sloganet Fridays for Future. Fredag den 15. marts 2019 

demonstrerede 1,6 mill. børn fra syv kontinenter, fra 125 lande i over 2000 byer for at råbe politikerne op. 

Og demonstrationerne fortsætter hver fredag i mange byer. 

https://www.fridaysforfuture.org/greta-speeches#greta_speech_jan25_2019 

Link til Greta Thunbergs tale på World Economic Forum i Davos 22. jan 2019 

https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climate 

I dag står vi overfor en ny slags ’ industriel revolution’ med nye produktionsformer, kunstig intelligens, 

nye og flere robotter og andet, som vi ikke kender betydningen og rækkevidden af. Klimakrisen udfordrer 

på mange parametre den moderne verdens samfundsstruktur, kultur og ikke mindst forbrug. Kan man 

forestille sig, at et nyt mentalitetsskifte er på vej? Et andet billede på hvad fattigdom er, hvad det gode liv 

er? Eller kan vi forestille os at en mere immateriel form for rigdom for de mange kan vinde terræn?  

Måske er der et opbrud på vej fra et overflodssamfund til et samfund, der i højere grad tager afsæt i 

naturen? Som den unge statskundskabsstuderende Nikolaj Kornbech fra Københavns Universitet 

formulerede det i Deadline d. 16 marts 2019: Jeg bliver da meget gladere for at gå en tur i skoven end for at få en ny 

Iphone.  

Kan det tænkes, at Romantikkens naturideal, der bærer en drøm i sig om det perfekte og naturlige samarbejde 

mellem mennesket og naturen kan blive en form for kompas for vores forståelse for og tilgang til naturen? 

Stort set alt peger på, at mennesket og vore produktionsformer er skyldige i de globale 

temperaturstigninger og forurening. Klodens tilstand kan endegyldigt siges at være defineret af mennesket. 

Begrebet det antropocæne har vist sig at have en besnærende kraft på forskere, miljøforkæmpere og 

kunstnere og har åbnet for et mylder af refleksioner over menneskets forhold til verden, dets hybris mod 

Moder Jord. Fra at være en rent videnskabelig term er begrebet blevet en prisme, hvorigennem det 

moderne menneske kan forstå sig selv og sin plads i naturen. 

Flere kunstnere reagerer på klimaet. I Kunsten.nu skriver kunsthistorikeren Rikke Hansen om den britiske 

litteraturteoretiker og filosof Timothy Morton, der har givet økokritikken nyt liv ved at gennemhulle 

forestillingen om menneskets særstilling i økosystemet og den romantiske idé om naturen som 

glansbillede. I naturen virker alt på hinanden og gennem hinanden. Vi er blot én blandt mange aktører. 

Naturen er heller ikke noget, der skal reddes. Tværtimod står nostalgien og længslen efter den rene, 

ufordærvede natur, i vejen for den økologiske tanke, argumenterer Timothy Morton. Natur er ikke 

nødvendigvis smuk eller god. Den kan også være destruktiv. Men, konkluderer Morton, et ansvar for 

kloden giver først mening, når vi forstår, at alt er forbundet.  

https://kunsten.nu/journal/kunst-i-den-antropocaene-tidsalder/KW/2019 

https://www.fridaysforfuture.org/greta-speeches#greta_speech_jan25_2019
https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climate
https://kunsten.nu/journal/kunst-i-den-antropocaene-tidsalder/

