
Henrik Pontoppidan
Liv, forfatterskab og 
samtid

Preben Etwil



Et langt liv og et stort 
forfatterskab 
- i kort format
• Født i Fredericia i 24. juli 1857 
• Opvoksede i Randers i 1863-1873
• Læste til polyteknikker i København (1873-

80) men fik ingen eksamen
• Blev højskolelærer i Hjørlunde 1880
• Debuterede med Stækkede Vinger i 1881
• Blev gift og flyttede til Østby i Horns Herred i 

1884
• I 1888 flyttede han alene til Frederiksberg
• I 1892 bliver han skilt og samme dag gift 

igen – flytter mange gange
• Fik Nobelpris i 1917 for bl.a. Det Forjættede 

land (1891-95), Lykke Per (1898-1904) og De 
dødes Rige (1912-1916)

• Døde i Gentofte i 1943



Provisorietiden, statskup og 
forfatningskamp

Provisorietiden er en betegnelse for årene 1885-1894, 
hvor Højre-regeringen Estrup gennemførte provisoriske 
finanslove på trods af, at folketingsflertallet bestående 
af Venstre, var imod dem. Landet blev styret af dekreter 
og Rigsdagen blev hjemsendt (”Statskup”). 
Venstres modsvar var borgervæbning og visnepolitik. 
Højres modsvar var oprettelsen af det forhadte blå 
gendarmeri.
Den politiske konflikt kendes som forfatningskampen.
Der blev begået attentat mod Estrup d. 21. oktober 
1885, men han overlevede.

https://da.wikipedia.org/wiki/1885
https://da.wikipedia.org/wiki/1894


Brandes og det moderne 
gennembrud

Georg Brandes indleder i 1870 sine berømte 
forelæsninger over Hovedstrømninger i det 19. 
Aarhundredes Literatur. 

• Brandes krav til den moderne litteratur var, at digtning 
skal være problemdebatterende og kritisk, og skal 
afspejle det moderne menneskes splittelse og 
meningstab. Et opgør med fortidens romaniske 
forestilling om natur og menneske. 

• Temaer der bør behandles er bl.a. fremmedgørelsen 
mellem samfund og menneske, forfatningskampen og 
kønskampen (sædelighedsfejden).



Sædelighedsfejden • Sædelighedsfejden var en offentlig debat om 
samfundets seksualmoral, der foregik 1883-1887. 

• Kritiske røster begyndte at pege på det 
problematiske i, at der gjaldt vidt forskellige 
normer for, hvordan mænd og kvinder måtte 
opføre sig seksuelt. Mange ønskede en 
opstramning af seksualmoralen, der stillede 
samme krav til mænd og kvinder om, at sex kun 
hørte til inden for ægteskabet (Handskemoralen 
opkaldt efter Bjørnstjerne Bjørnson skuespil:”En
Handske” fra 1883). 

• Heroverfor stod en lille gruppe forfattere og 
fritænkere (bl.a. Brandes), som udstillede dette 
som hyklerisk og påpegede det skadelige i 
seksuel selvfornægtelse.

• HP var nok mest af alt bare observerende.



Nobelprisen i litteratur

I 1917 delte Henrik Pontoppidan 
sammen med Karl Gjellerup (i dag 
en total ukendt forfatter) 
Nobelprisen i litteratur. 
Nobelprisen til Pontoppidan blev 
begrundet med: ”hans autentiske 
beskrivelse af dagligliv i Danmark”, 
som især var kendetegnet af 
realistiske skildringer af fattigdom 
og klasseskel.



Tre ikke skarpt 
afgrænsede 

perioder

1881-1890 En socialkritisk periode hvor især 
forholdene på landet er i fokus
1891- 1904 En periode hvor romanerne især drejer sig 
om individuelle og psykiske forhold hos både hoved-
og bipersoner
1905-1927 National kulturkritisk periode, der er 
præget af undergangsuro og afstandstagen fra eller 
tvivl over det moderne samfunds evige jagt på 
materialismen
MEN helt generelt gælder det, at Pontoppidan i sine 
værker og artikler gerne håner folk, som har en 
fasttømret livsanskuelse, og han fralægger sig helt 
æren for at have præsenteret sin samtid for en 
sammenhængende filosofi.



Forfatterskabets 3 K’er
Klasseskel, kirken og kvinderne



Udgivelser i 1880’erne • Stækkede Vinger (1881)
• Sandinge Menighed (1883/1903)
• Landsbybilleder (1883)
• Ung Elskov (1885/1906)
•Mimoser (1886)
• Fra Hytterne (1887/1905)
• Isbjørnen (1887/1899)
• Spøgelser (1888)
• Folkelivsskildringer (1888/90)

https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/staekkede_vinger/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/sandinge/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/sandinge/sandinge1.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/sandinge/sandinge2.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/landsbybilleder/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/ung_elskov/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/mimoser/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/fh/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/isbjoernen/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/spoegelser/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/folkelivsskildringer_2/index.html


Udgivelser i 1890’erne • Skyer (1890/1899)
• Krøniker (1890/1899)
• Natur Vildt – En Bonde (1890/1899)
• Det forjættede Land (1891-

95/1898/1918)
• Minder (1893)
• Nattevagt (1894/1899/1905)
• Den gamle Adam (1894/1899)
• Højsang (1896/1912)
• Kirkeskuden (1897)
• Fortællinger (1899)

https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/skyer/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/kroeniker/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/natur/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/dfl/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/minder/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/nattevagt/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/dga/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/hoejsang/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/staekkede_vinger/kirkeskuden_1897.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/fortaellinger_1899/index.html


Udgivelser i 1900’erne • Lille Rødhætte (1900/1909)
• Det ideale Hjem (1900/1930)
• De vilde Fugle (1902)
• Et Endeligt (1904)
• Lykke Per (1905) – oprindelig i 8 bind fra 

1898-1904
• Borgmester Hoeck og Hustru (1905)
• Asgaardsrejen (1906/1928)
• Det store Spøgelse (1907)
• Hans Kvast og Melusine (1907)
• Den kongelige Gæst (1908)

https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/lille_roedhaette/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/dih/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/vilde.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/staekkede_vinger/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/bhh/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/asgaard.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/store_spoegelse/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/kvast/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/dkg/index.html


Udgivelser efter 1910 • Kirken og dens Mænd (1914)
• De Dødes Rige (1917) - oprindelig i fem 

bind fra 1912-1916
• Et Kærlighedseventyr (1918/1930*)
• En Vinterrejse (1920)
• Mands Himmerig (1927)
• Selvbiografierne (1933-40)
• Drengeår (1933)
• Hamskifte (1936)
• Arv og gæld (1938)
• Familjeliv (1940)

• Undervejs til mig selv (1943)

https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/kirken/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/kaerlighedseventyr/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/kaerlighedseventyr/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/vinterrejse/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/mands_himmerig/index.html
https://www.henrikpontoppidan.dk/text/kilder/boeger/selvbiografier/index.html


Nedslag i nogle 
af romanerne 
og novellerne

• Stækkede vinger
• Fra Hytterne
• Skyer
• Isbjørnen
• Krøniker
• Det forjættede land
• Lykke Per
• De dødes Rige
• Mands Himmerig



Stækkede vinger (1881)

• Henrik Pontoppidans litterære debut vakte 
helt fra starten opsigt og forargelse med sin 
hudløst realistiske skildringer af samfundets 
nederste og deres kummerlige forhold.
Pontoppidan nøjedes ikke med at iagttage og 
beskrive natur og folkeliv. Han var samtidig en 
skarp kritiker af de hårde livsvilkår, som 
samfundet bød jævne mennesker. 



Fra Hytterne

Pontoppidans naturalistiske billeder af 
fattigfolks hårde og forkuede 
tilværelse, aldeles blottet for idylliske 
toner 
I novellen Naadsensbrød er uligheden 
flyttet med ind i det fine fattighus, 
hvor lemmerne til middag får „Vælling 
og en Sild, eller grøn Søbeskaal med 
Roer og Kartofler – samt Duften af 
Inspektørens Bøf“. 



Skyer

Estrups statskup, hvor Højre-regeringen styrede
landet gennem provisoriske love uden at tage
hensyn til Folketinget, fremkaldte en hidtil uhørt
politisk spænding i samfundet. Venstrebønder
dannede riffelklubber for at forsvare folkestyret, og
stemningen var på bristepunktet. Det er denne
urolige tid, Pontoppidan beskriver. En gammel
revolutionær udråber et "Leve Krapylet" - men 
Pontoppidan ved, at ophidselsen er kortvarig, og at 
de oprørske hurtigt vil falde ned igen. 

“For sådan er det jo i det lille Danmark”.



Isbjørnen

En morsomt, ironisk og tankevækkende 
kortroman om en person, der efter en 
ulykkelig barndom får udlængsel og bliver 
præst i Grønland. Får hjemlængsel efter 40 
år, og fungerer som folkekirkepræst på 
landet. Ikke mindst grundtvigianerne får et 
drag over nakken. Han bliver populær blandt 
befolkningen, men hans kapellan og bisp, 
bagtaler ham, og vil have ham afsat. Han 
forsvinder med en afskedshilsen på døren:
I har de tyranner, som I fortjener



Krøniker Novellesamling der består af 
små fabler og satirisk-ironiske og 
ofte temmelig illusionsløse og 
pessimistiske tekster.

Her er bl.a. den kendte anti-H. C. 
Andersen-fabel Ørneflugt om at 
det ikke nytter at være en ørn, 
når man er født i en andegård. 

I mange af de øvrige 11 
fortællinger revser han 
menneskenes sløve vane- og 
konventionsbundne liv og deres 
små – oftest mislykkede – forsøg 
på at rive sig løs.

en.



Det forjættede land er en beretning om 
en mand og hans skæbne, om hans 
kamp for sin lykke og om hans nederlag 
i denne kamp. Den unge præst 
Emanuel Hansted er i lede flygtet fra sin 
barndoms københavnske 
overklassemiljø ud til et par små 
afsidesliggende landsogne. Han er 
opfyldt af sværmeri for den fri natur og 
det jævne folk, hvis åndelige vækker og 
lærer han ønsker at være. Syv lykkelige 
år oplever han i dette sit ”forjættede 
land”, men så begynder uheld og ulykke 
at undergrave hans tilværelse



Lykke-Per

Peter Sidenus (Lykke-Per) vokser op i 
et stille og  alvors- og pligttungt 
præstehjem i Randers. Bliver næsten 
ingeniør i København. Forelsker sig i 
Nanny, der er datter af en rig jøde, 
men forloves med søsteren Jacobe. 
Han mister interessen for sit eget 
fantasiprojekt, og ”flygter” til 
Jylland, og bliver gift med en 
præstedatter, og får børn, men 
derfra ”flygter” han endnu en gang, 
for at leve som eneboer og finde sig 
selv. Han udvikler sig fra energisk og 
udadvendt og ender som en 
indadvendt, grublende selvkritiker.



De Dødes Rige

Der er tale om en slags ”kollektivroman” der bl.a. 
fortæller en ulykkelig kærlighedshistorie om Jytte 
Abildgaard og godsejeren Torben Dihmer. Rundt 
om dem figurerer en række interessante 
personer, der hver især føjer en vigtig brik til et 
tidsbillede af Danmark. Romanen giver en bred 
skildring af Danmark efter Systemskiftet, hvor 
vinderen, venstrehøvdingen Enslev (Viggo 
Hørup?), sejrer ad helvede til. En sejr, som man 
havde set frem til under forfatningskampen, men 
som viser sig at være et nederlag for de 
progressive kræfter. Romanen skildre udviklingen, 
forfaldet og kontrasterne i tiden.



Den sidste Roman

Romanens handling er flyttet ind på 
avisredaktionerne, og er fuld af kontraster 
og tvetydigheder. Pontoppidans dom er ikke 
mild over de radikale pacifister op til 1. 
Verdenskrig, og demokratiet virker til at 
have spillet fallit på det åndelige område. 
Samfundets ledende poster er besat af 
vindingssyge charlataner, og den frie presse 
er dekadent forfalden til kulørt 
underholdning og leflen for laveste 
fællesnævner. Vi følger bl.a. Niels Thorsen 
der går til grunde i sin halvlatterlige kamp 
mod den åndelige sløvhed.



Erindinger

• Drengeår (1933)
Fra han var seks år i Randers til han som 16-årig flyttede til København 
for at læse til polyteknikker. 

• Hamskifte (1936)
Læste til polyteknikker i København. Et ophold i Schweiz fik de 
digteriske evner til at røre på sig 

• Arv og gæld (1938)
Karrieren som polytekniker opgives. Først højskolelærer så fuldtids 
forfatter. Gifter sig med en bondepige og får tre børn, hvoraf den ene 
dør.

• Familjeliv (1940)
Handler om tiden fra 1890'erne og frem til første verdenskrigs 
udbrud. Han møder alle tidens store litterære navne som Drachmann, 
Stuckenberg, Strindberg og mange andre. Ikke så få af dem betragter 
han som storpralende, skabagtige og selvforherligende.

• Undervejs til mig selv (1943)
Stram sammenskrivning af ovenstående 



Den ultimative biografi – og tak for mig


