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Middelalderdyrkelse er udbredt i populærkulturen i alle medier. 

Tænk bare på monstersuccesser som Ringenes herre og Game 

of Thrones eller vikingetræf verden rundt, hvor hundredvis af 

kampklædte krigere dyster i middelalderkampsport. Vi fantase- 

rer på livet løs om middelalderen, hvad enten den betragtes som 

en mørk, barbarisk og voldelig tid eller forbindes med heltemod, 

ridderlighed og eventyr. 

Og det har vi faktisk gjort i flere hundrede år, viser litteraturfor-

skere i en ny bog. Denne middelalderisme – dvs. genfortolkning 

af middelalderen – er nemlig en arv fra romantikken. Det var 

en række forfattere og digtere, der i et kosmopolitisk Køben-

havn i midten af det 18. århundrede først fik øjnene op for den  

nordiske middelalder og skabte en ny trend i dansk litteratur. 

Forfattere som Ewald, Oehlenschläger og Ingemann gendigtede 

fortællinger fra middelalderhistorien, genbrugte middelalder-

digtningens formsprog og opfandt middelalderlige universer. 

Deres litteratur satte sig spor i form af ikoniske figurer som 

vikingen, skjoldmøen og elverkongen, der stadig huserer i vores 

kollektive fantasi den dag i dag.

Middelalderdyrkelsen blev et markant træk i periodens litteratur 

og kom til at definere romantikken i Danmark. Mærkeligt nok 

har fænomenet hidtil ikke fyldt ret meget i dansk litteraturhis-

torie. Som den første samlede fremstilling af emnet udfylder  

Middelalderisme i dansk romantisk litteratur således et tomrum. 

OM FORFATTERNE
Bogen er skrevet af fem litteraturhistorikere fra Aarhus Universitet 

på baggrund af et forskningsprojekt om middelalderisme i dansk 

litteratur 1750-1850. Projektet var ledet af professor dr.phil. Lis 

Møller, der har forsket i romantikkens middelalderisme, især 

folkeviserenæssancen i Danmark, Tyskland, England og Skotland.
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Romantikkens forfattere har 
lært os at fantasere om 
middelalderen


