
KRISTIANIA I DET 18de AARHUNDREDES
BESKRIVENDE POESI

Da Tullin i sit berømte digt Maidagen hadde skildret byensom det melankolske fængsel i motsætning til den frie
natur, hvor livet er en lykke, og «Smile seiv hos Armod
groer» da Fik han i en anmeldelse fra Kjøbenhavn sin tam
kegang referert slik: «Digteren Hr. Tullin beslutter at forlade
vores Stad af Kjedsomlighed over dens moralske Ufuldkom*
menheder, og at reise til Norge, hvor han spaaer sig mere For*
nøjelse.» Tullin blev ganske forbløffet, aldrig hadde han tænkt
paa Kjøbenhavn med sin skildring; han gjorde opraerksom paa
at hans ord kunde passe paa saa mange byer: «Jeg vilde ønske
at Kjøbstederne i Norge vare af den Beskaffenhed, at Beskri*
velsen kunde ikke passe sig paa dem; men min Herre, de ere
det desværre ikke.» Av kjøbstæderne i Norge var det Kristi*
ania Tullin gjennem hele sit liv hørte hjemme i, og det kan
ikke være tvil om at Maidagen er skrevet over indtryk fra
Kristiania og omegnen. Men det er ikke helt let at spore
slikt i selve digtet; byskildringen er rent abstrakt, og land*
skapet med de granklædte aaser og de vidtstrakte marker, som
skraaner ned mot sjøen, med maaltrosters sang og en bæk i
vaarløsningsfart mellem en række piletrær det er et øst?
landsk fjordlandskap, som ikke direkte er stedfæstet til Kristi*
aniadalen.

Men om end for vore øine Tullins Maidagen ser stilisert
og noksaa virkelighetsfjern ut i sin naturskildring, kom den
dog til at indvarsle i vor litteratur en ny digtart, «den beskri*
vende eller malende Poesi». Denne digtart har sin rot i det



Francis Bull

18de aarhundredes engelske og tyske digtning (Pope: Windsor
Forest, Thomson: The Seasons, Haller: Schweizerische Ge*
dichte) og har faat tilsat meget Virgil og av og til litt Milton.
Den har særlig interesse for os nordmænd: Den var paa mo*
den i Norden i henved halvhundred aar, omtrent til Oehlen*
schlagers digte gav poesien en ny stil og tone, men i al denne
tid fandt den ikke en eneste dansk repræsentant Ewalds
naturskildring er av en anden art. Derimot er den et av de
væsentligste fællestræk for mændene av «den norske digter*
skole». Det er da ogsaa mest norsk natur som blir gjenstand
for slik «poetisk beskrivelse», seiv om enkelte nordmænd ogsaa
gav sig til at besynge sjællandske egne. Flenved 20 store
naturbeskrivende digte har den norske digterskole efterlatt sig,
knyttet sammen ved sterk norsk natur* og fædrelandsfølelse og
ved bevisst litterær tradition; næsten alle disse digte har mere
eller mindre direkte hentydninger baade til de utenlandske for*
billeder og til de tidligste norske mønstre.

Svakt og fjernt hadde Kristiania været med i Maidagen, og
længe syntes Akersnaturen at ligge utenfor den beskrivende
digtnings passende motiver. Ifølge en prisopgave 1775 fra
«Selskabet til de skiønne og nyttige Videnskabers Forfremmelse»
burde til et «Forsøg i den malende Poesie . . udvælges noget
Sted i de danske Stater, som ved sin Yndighed eller og ved
sin Skræksomhed, giør sig mærkværdigt; som i det første Fald
Sundet eller et af Lystslottene og i det andet Malestrømmen
eller Vandfaldet Sarpen i Norge. Man kunde ogsaa vælge
noget Sted i Danmark eller Norge, hvor der findes mærkvær*
dige Levninger af Alderdommen, eller som udmærker sig ved
en gammel Sagn, der kunde give Anledning til en poetisk
Fortælling eller anden heldig Opdigtelse». I kvad om
Hornelen og Sarpen blev «skræksomheden» sterkt fremhævet,
men man var ødsel med at bruke slike ord i de tider, og
«skræksom Yndighed» fandt man nærsagt overalt i Norge;
omkring Kristiania var det dog faa skræksomheter, men merk*
værdigheter av alderdommen eller et gammelt sagn lot sig nok
finde der, og slikt blev da noget av det væsentligste i digtet:
Udsigten fra Egebjerg ved Christiania, av byens politimester
Andreas Bull (trykt i Topographisk Journal for Norge I 1792).
Andreas Bull var trønder, f. 1746, og kom først 1790 til Kri*
stiania. Livlig og intelligent som han var, blev han snart en
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god ven av byens rike matadorer. Hans embede interesserte
ham vistnok litet, og skaffet ham mest sorger ved at gi for
smaa indtægter; saa gjorde han gjæld, og levde til sin død 1796
paa vaklende kredit, men støttet ved store laan fra Bernt
Anker, den gavmilde hjælper for de mange forgjældede em*
bedsmænd rundt omkring paa Østlandet. Trods eller kanske
paa grund av sin egen slette økonomi skrev Andreas Bull
flere forstandige avhandlinger om økonomiske spørsmaal, og
søkte desuten, som sin ældre bror Hans Bull, at vinde laur*
bær som digter. Landlivets lykke og Dovrefjelds majestætiske
storhet, den norske histories herlige minder og den norske
bondes ærlighet og mod er hans emner, og digtet om Ud*
sigten fra Egebjerg er typisk for hans poesi, skjønt det vel er
hans svakeste produkt.

Fra Ekeberg ser han først ut over Oslo og mot Hovedøen,
og han mindes Snorres beretninger om gamle tiders kampe og
utstyrer dem med litt kjærlighetshistorier iblandt; som de fleste
i sin samtid roter han sammen i en sørgelig stilblanding klas*
sisk og nordisk mytologi, og lar i et vers skjøn Ingeborg,
«Frejas smukke Datter», trine frem «i Floras Dragt» med blom
ster om de sorte lokker. Men videre gaar hans syn, fra Oslo
og Hovedøen mot Nesodden og de fjerne aaser, mot seilerne
paa fjorden, og længer indover til Akershus og hovedstaden:

Den skjønne Gruppe for mig staaer
Af Taarne, Huse, Lunde, Haver,
1 buntet Dragt langs Klippen gaaer,
Som bryster sig af disse Gaver,
Indhegnte Løkker runden om,

Fra Sted til Sted en Udsigt nye
For gjerrigt Øje sig fremstiller;
Hist høres Stadens Larm og Gnye,
Her Hyrden paa sin Fløjte spiller,
Paa begge Sider gaaer jeg frem
At skue Landsmænds blide Hjem.

Og opefter langs løkker og landsteder søker hans blik at
følge Akerselvens fosser og slyngninger. Elven prøver han
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som en nymfe
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med litet held at levendegjøre for sig seiv og sine læsere

Den smukke Nymphe Azursblaa
Begjerlig mig i Møde render;
Snart hopper hun, snart synes staae.
Snart i en Hvirvel sig omvender;
Om Tindingen Guldkrandsen hang,
Og Perler trilled’, hvor hun sprang;
Haarlokkerne i Sølv hensmelte,
Det grønne Slør fra Skuldren fløj,
Coraller, Muskler, Klædets Tøj.
Hvorom var svøbt et Demant*Belte.

Det er ikke let at kjende igjen : «Akerselva, du gamle, du
graa» i det utstyr!

Her Bogstads, Grefsens Tvilling*Aas,
Min blide Udsigts Pyramider,
Skjønt de mit Syn her byde trods,
jeg male vil de smukke Sider,
Hvorfra Theatret hælder ned,
Og paa hvert Hald nyt Opholdssted
Imellem Lunde sig fremviser,
Snart Høj, snart Bjerg, snart lystrig Eng:
Hvor Lærken over Blomster*Seng
Den blide Dag med Lovsang priser.

Og saa ender han med en hyldest til de landsteder hvor
hans rike venner bor, og med gode ønsker for byen og dalen.
Det stemmer med det indtryk selve digtet gjør av at være
pligtarbeide. Flan har vel av Kristianiaborgerne, som i de gode
tider var selvbevisste lokalpatrioter, faat bestilling paa at lage
istand et poem om Kristianiadalens herlighet.

Ganske anderledes egte og poetisk er eidsvoldsmanden
Frederik Schmidts digt Opsloe med omliggende Egn, et Forsøg
i den beskrivende Poesie (i Schmidts Digte 1811). Vel er han
ikke seiv nogen betydelig digter, og denne Opsloe*poesi er ikke
engang hans bedste arbeide, men han hadde faat sine barn*
domsindtryk i Oslo, hvor hans far var blit biskop i 1773, da
Frederik Schmidt bare var to aar gammel. Og gjennem hele
digtet gaar en understrøm av stemning fra lykkelige barndoms*
minder; han er litt sentimental ved at se sit barndomshjem

Fra elven vender han sig mot aasene bak byen:
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igjen, men dannet og belæst som han er, behersker og beregner
han sine følelsesutbrud etter de bedste forbilleder. Det er ikke

oprindelig og selvstændig poesi han gir, men der er ikke noget
uegte i følelsen; barndomsminderne kan derfor ogsaa for os gi
en stille stemning.

Som det sømmer sig i den «beskrivende poesi», bygger
Schmidt, likesom Andreas Bull, sit digt paa den fiktion at dig#
teren staar paa et utsigtspunkt: han dreier sig langsomt og
nævner hvert merkelig sted og strøk som hans øie falder paa,
og til de fleste knytter det sig associationer. Det er ikke som
i Bulls digt blot tillært viden: ogsaa Frederik Schmidt har
historisk kundskap om Oslo, men den er ganske anderledes
bygget paa ihærdige egne studier, og ofte er hans associationer
knyttet ikke til historiske begivenheter, men til personlige
minder om seilturer paa fjorden i solskin og i uveir, eller om
vandringer i Hovedøens øde og stille klosterruiner, slik som
dengang da han sat der med en ven

Og maned’ Syner frem af hellig Grund,
Og KlosPret bød i al sin Pragt oprinde,
Og hørte Bedeklokkens huie Klang
Og Munkens Bøn og Chorets fromme Sang

Dyveke blir levende for hans indre øie, og han synes at
«see Norges Krone, rakt af Normænds Haand, Den odels#
baarne Fyrste herligt pryde», en drøm som han oplevde at se
virkeliggjort paa Eidsvold et par aar senere. Minderne tra tor#
tiden stemmer ham vemodig, Oslo er ødelagt og næsten for#
svundet:

siunken, siunken er din fordums Hæder
Hvo viser mig hvor dine Templer stod
Og Kongers Liig ved Halvards Alterfod?

Dog i din Ringhed seiv du meer mig fryder
End Kongestadens Pragt og Kunstens Pral.
I Skjødet af din fredelige Dal
Man aander frit, og glad hver Udsigt nyder,
Adskilt fra qvalme Bye ved Vigens Arm.
Man seer dens Røg og hører fjernt dens Larm.
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Til Oslo og bispegaarden er hans hjemfølelse fæstet; om
han end maa dra bort derfrå, saa

skal dit elskte Minde følge mig
I hver en Egn og i hver Livets Alder;
Og naar din Sanger lægger ned sin Stav,
Gid dine Blomster pryde da hans Grav!

Dette digt er det sidste betydelige «Forsøg i den beskri*
vende Poesie» i norsk litteratur; og artens utdøen er let at for*
staa gjennem det. Den objektive beskrivelse er ikke længer
det væsentlige, det er den personlige følelse hos digteren som
gir Schmidts digt et visst værd. Slik subjektiv naturlyrik
maatte kræve korfere digte, om en enkel hel stemning skulde
kunne fastholdes. De lange beskrivende digte forsvinder, men
i enkelte smaadigte kan av og til i de følgende aartier dukke
frem mindelser fra dem. Og Kristiania er ogsaa da streifvis
fremme i vor poesi, men stadig med den samme tanke som
hos de beskrivende digtere: byen er kvalm, bare landlivet gir
lykke. Slik ser Johan Storm Munch (i Fjeldblomster, 1813)
ute fra Fornebos landlige ro tilfreds indover mot byen:

Fjernt nu seer jeg Røg og Taage
Over Stadens Buur at koge
O Farvel, du lumre Bye.

H. Å. Bjerregaard minder om det 18de aarhundredes norske
digtere, naar han i sit uheldige digt Egebjergkongen lar denne
gamle gubbe seiv erklære sig for at være søn av «stærke Auk*
thor» og aabenbare sig som en personifikation av begrepet
«Nordisk Kraft». Men endnu mere fortidspræget er de digte
som under titlen Prospecter fra Lyststedet, Udsigt, ved Chri*
stiania, findes i presten W. H. Buchs digtsamling fra 1835.
Det er et temmelig svakt produkt i den ellers avdøde beskri*
vende digtart. Fra lyststedets «korinthiske Portal» søker hans
blik omkring mot landstederne, utover byen:

En ujævn, buntet Hob af Gaarde, Mure, Tage
Og over dem med Spiir, hvor kneiser stoltelig
Det faste Slot fra Oldtids mørke Dage.
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Mellem øerne ser han ut gjennem Bundetjorden, og langt
ute lar han os i horisonten uvisst hvorledes! se dit

Hvor Klippen stiger op og bærer Himlens Telt
Saa elskeligt, som nogensteds paa Jorden!

Ogsaa W. H. Buch moraliserer over bylivet, kommer med
digressioner fra birkebeinernes kampe, og følger i det hele sin
digtarts program ganske nøie; av og til kommer dog partier av
mere moderne og mere personlig klang, og der findes enkelte
verslinjer som kan være ganske vakre. Det er især naar hans reli*
giøse naturopfattelse gir sig uttryk, men det sker i slike ab*
strakte og omfattende ord at Kristianiadalen helt er ute av ens
bevissthet.

Baade Andreas Bull, Frederik Schmidt og W. H. Buch paa*
kalder malerkunsten i sine vers. Det er forstaaelig at de sav*
ner den; ingen av dem evnet at gi en anskuelig skildring av
Kristianiadalen eller fjorden. De mange historiske digressioner
utvisker synsbilledet hos læseren, og de omfattende uttryk uten
skildring av karakteristiske detaljer gjør forestillingen übestemt.
Oftest faar vi som hører hjemme i Kristiania, langt friskere bil*
leder ved de enkelte stedsnavne i digtene end ved mange slike
beskrivende vers. Endnu mindre gir dog denne poesi nogen
forestilling om byen Kristiania; men det var likefrem tilsigtet:
for de generationer som vokset op med Rousseausk natursvær*
meri, var en by overbodet ikke brukelig i poesien andet end
som noget avskrækkende. En ændret tankegang i slike spørs*
maal kom hos os først med Henrik Wergeland, som ikke bare
var naturelsker, men som formelig saa lyrisk paa sit sociale og
folkeoplysende arbeide, og derved fik en forelsket kjærlighet
til det menneskesamfund han levde i, baade det store, fædre*
landet, og det lille, smaabyen Kristiania, som skulde bli storby,
og som i ham fik sin første virkelige digter.
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