
Fattigdom og ulighed i 
litteraturen

Lektion 1



FN’s verdensmål 

Nr. 1: Afskaf Fattigdom

- Tekst: “Rejs dig op” s. 18-23

Nr. 10: Mindre ulighed

- Tekst: “Overblikket” s. 78-85



Det moderne gennembrud - fattigdom og ulighed 

- Tidsperiode: 1870-1890

- Opbrud fra den dominerende kristelige og idealistiske enhedskultur 

- Ulighed i samfundet blev italesat

- "Sætte problemer under debat” (Georg Brandes)

- Ane-Mette - Henrik Pontoppidan

- Høj arbejdsløshed → Fattigdom 



Det moderne 
gennembrud i dansk 
litteratur



Disposition

Det moderne gennembrud

● Hvad kom før?

● Tiden

● Litteraturen

● Naturalismen

● Impressionismen

Det moderne (i 3.g.)

● Modernisme, modernitet og 

det moderne

● Historiske nedslag (mod. 

Gen.br., modernisme, 

postmodernisme)

● Litteraturhistorisk kronologi



Det moderne gennembrud
Hvad kom før?

● Romantikkens ophøjethed

● Biedermeier

● Nationalromantiske temaer (nation, folk, fortid)



Det moderne gennembrud
Tiden (1870)

● Industrialisering /urbanisering

● Storbyer

● Ulighed –klassesamfund



Det moderne gennembrud (litteraturen)

● Georg Brandes’ forelæsninger (3. november 1871 – samt Henrik Steffens i 1802)

”god litteratur skal sætte problemer under debat”, være tidssvarende og internationalt inspireret.

● Kbh. knudepunkt for nordisk litteratur (Strindberg, Ibsen, Bjørnsson)

● Forfattere: (J.P.Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Holger Drachmann, Sophus Schandorph)



Det moderne gennembrud
litteraturen

● Brandes: kritik af dele af romantikken (nationalromantikken: Oehlenschläger) – ikke den oprørske romantik 

(H.C. Andersen, Blicher og Kierkegaard)



Det moderne gennembrud
Naturalismen

● International inspiration fra Darwinismen

● J.P. Jacobsen: naturvidenskaben (biologien) overført til litteraturen og kærligheden (den 

smukkeste han får hunnen)

● Comte: Positivisme (videnskaben skal baseres på sikre kendsgerninger)



Det moderne gennembrud
Impressionismen

● Stammer fra malerkunsten (Frankrig)

● Lysforholdet vigtigt – maleren forstår øjeblikket

● Herman Bangs impressionisme (homoseksuel, reportager, digte – den beskrivende skrivestil

Bang adskiller sig fra de radikale socialister ved at beskrive elendighed uden at tage stilling.



Det moderne gennembrud
socialisme og socialrealisme

● Stigende radikalitet blandt forfatterne

● Martin Andersen Nexø (politisk aktivisme)

● Henrik Pontoppidan (eksistenstab og afmagt)



Holger Drachmann, Engelske socialister (1871)







Det moderne 
modernisme, modernitet og det 
moderne

Modernisme = ”navnet på den kunst der tolker det moderne”

Det moderne / moderniteten = ”betegnelsen for en verden der konstant er i 

forandring” – opbrud i trad.

Modernitetens konsekvenser: fremmedhed og fremmedgørelse, frisættelse af 

individet



Det moderne

Hvornår starter moderniteten?

Luhmann: Renæssancen (mennesket overtager guds plads)

Habermas: Oplysningstiden (borgerlig offentlighed, menneskerettigheder)

Adorno: Slutromantikken (æstetisk modernisme hos forfattere)



Det moderne

I dansk litteratur:

-tidlig modernisme (det moderne gennembrud (1870), Symbolismen (1890), Ekspressionismen (1815)

-modernisme-gennembrud: (1950´erne) efterkrigstiden –velfærdssamfund: vanskelig kunst (1960´erne)

-postmodernisme (1969 og frem - specielt 1980´erne)



Det moderne
litt. Historisk kronologi

800 Nordisk oldtid -Sagaer
1100 Middelalder
1500 Renæssancen
1600 Barokken
1700 Oplysningstiden
1800 Romantikken
1870 Det moderne gennembrud 

(naturalismen og 
impressionismen)

1890 Symbolisme
1900 Det folkelige gennembrud

1920 Ekspressionisme
1930 Socialrealisme / 

Kulturradikalisme
1940 Eksistentialisme
1950 Efterkrigstiden
1960 Modernismen
1970 Nyrealisme
1980 Postmodernisme
1990 Minimalisme
2000 Hyperrealisme


