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Henrik Wergeland
__ Henrik Werge
land (1808–1845) ble
født i Kristiansand,
men vokste opp på
Eidsvoll, der faren
var sokneprest.
__ Wergeland er
mest kjent for dik
Daguerreotypi av Henrik
tene sine og blir
Wergeland. Søsteren hans,
fortsatt omtalt som Camilla Collett, mente det var
det eneste bildet av han som
den største lyrikeren virkelig liknet
i norsk litteratur.
Men han har også skrevet dramatikk og
fortellinger, faglitteratur og svært mange
avisartikler. Den litterære produksjonen
hans er enorm, til tross for at han bare ble
37 år gammel.
__ Henrik Wergeland var både romanti
ker og fornuftsdyrker på samme tid. Be

geistringen hans for naturen, fantasiflukten
og de sterke følelsene han formidlet i dikte
ne sine, knytter Wergeland til romantikken.
Samtidig var han en engasjert samfunns
debattant. Han kjempet blant annet for full
religionsfrihet i landet, og han ønsket et fritt
og selvstendig Norge. Dessuten ivret han for
opplysningsarbeid, han skrev for bønder og
arbeidere og var med på å opprette folke
bibliotek flere steder i landet.

Wergeland som dikter

__ I elleveårsalderen flyttet Wergeland til
hovedstaden for å gå på katedralskolen.
Han var bare 14 år gammel da han fikk
den første fortellingen sin på trykk i Mor
genbladet. Sju år seinere, i 1828, debu
terte han med Digte. Første Ring. I denne
boka er kjærligheten et sentralt tema.
__ Hovedverket Mennesket, Skabelsen
og Messias kom ut i 1830. I dette stor

slåtte visjonsdiktet formulerer Wergeland
et program for religiøs og politisk frihet:
Menneskene trenger kunnskap og opplys
ning for å kunne søke fred med hverandre,
og forskjellene mellom folk må bli min
dre. Dette prøver Wergeland å vise med
en gjennomgang av verdenshistorien fra
skapelsen og fram til de siste dager.
__ I 1834 kom så Digte. Anden Ring.
Med disse tre bøkene satte Wergeland en
ny standard for versekunst. Men han brøt
også alt som fantes av regler for lyrikk, og
det gjorde han til en kontroversiell dikter.
I tillegg var han en person som lett kom i
konflikt med andre. Han skaffet seg man
ge uvenner og et dårlig rykte. Det gikk ut
over boksalget.

«Sommerfuglen» av Henrik Wergeland, sunget av
Elisabeth Andreassen og datteren Nora

Wergeland som
språkreformator
__ I 1830-årene var det stadig flere som
tok til orde for at Norge måtte få sitt eget
skriftspråk. De var påvirket av tankene til
den tyske filosofen Herder, som hevdet at
språket formidler folkeånden: Det gjen
speiler historien, kulturen og tradisjonene
til et folk.
__ Også Wergeland mente at Norge
hadde behov for et eget skriftspråk. Han
ønsket en gradvis fornorsking av det dan
ske skriftspråket. Danske ord og uttrykk
måtte avløses av norske, og skrivemåten
burde bli mer tilpasset norsk uttale.
__ En av de få som den gang hadde om
fattende kunnskaper om språk, var pro
fessor Peter Andreas Munch. I 1832 skrev
han artikkelen «Norsk Sprogreforma

Peter Andreas Munch

tion», der han går imot ideen om en grad
vis fornorsking av skriftspråket. I artik
kelen gjør han narr av tanken om å lage et
skriftspråk uten å ta hensyn til at språket
er et sammenhengende system. Munch
argumenterer for at en enten bør fortsette
å skrive dansk, eller basere et norsk skrift
språk på en av de dialektene som best
ivaretok det norrøne systemet.

«Om Norsk
Sprogreformation»
__ Artikkelen «Om Norsk Sprogrefor
mation» var Wergelands svar til Peter
Andreas Munch. Wergeland mente at
Munchs metode var altfor radikal og om
fattende. Han argumenterte for større
samsvar mellom skriftspråk og talemål,
og han presenterte tre argumenter for
fornorskingstanken:

På denne lappen har Henrik Wergeland skrevet:
«Væk med Fylla! Boka, men ikke Flaska, på Hylla!»
A-endinger var ikke vanlige i skriftspråket i 1845

1. Et stilistisk argument: En norsk kunstner
trenger et norsk redskap for å kunne skape et
bilde av norsk kultur og egenart.
2. Et nasjonalt argument: Et selvstendig
folk må ha sitt eget språk.
3. Et demokratisk argument: Flere og flere
vil ta i bruk det nye skriftspråket dersom det
likner mer på talespråket. Her argumente
rer Wergeland for opplysningstanken. Bare
gjennom opplysning vil folket få et bedre liv,
mente han. Og for å få mer kunnskap må de
lese og skrive mer. Da trenger de et skrift
språk de kan føle seg hjemme i.

Striden mellom
Wergeland og Welhaven
__ Etter at Wergeland i 1830 hadde publi
sert Skabelsen, Mennesket og Messias, gikk
Johan Sebastian Welhaven ut og kritiserte
offentlig Wergelands måte å skrive på.
Dette var opptakten til en livslang konflikt.
Wergeland og Welhaven var ikke bare ueni
ge om hva som var god lyrikk. Striden mel
lom dem handlet like mye om ulike syn på
spørsmålet om nasjonsbygging. Konflikten
har derfor fått betegnelsen kulturstriden.
__ Welhaven og hans meningsfeller mente
at en måtte bygge videre på dansk-norsk
embetsmannskultur og opprettholde kon
takten med Danmark. Wergeland og hans
tilhengere mente derimot at grunnlaget for
den nye norske nasjonen måtte være norsk
bondekultur. Utover i 1840-årene stilnet
debatten av, og striden ebbet ut.

Wergeland var opptatt av å skrive for barn. I 1840 gav han
ut barneboka Vinterblommer i Barnekammeret. Han skrev
også dikt og eventyr i det første norske barnebladet Børnevennen, som kom ut i 1843. De mest kjente sangene er:
«Fola, fola blakken»
«Nisser og dverger»
«Vi ere en nasjon vi med»

Wergeland som
folkeopplyser og
samfunnsdebattant
__ Wergeland var opptatt av folkeopplys
ning. Han hadde tro på at kunnskap kun
ne løfte vanlige mennesker opp og fram i
samfunnet, og ivret for å opprette biblio
tek der alle fikk
tilgang til bøker
og tidsskrifter.
Selv gav han ut
opplysnings
tidsskriftene
«For Almu
en» og «For
Arbeids
klassen».

__ Wergeland var også en ivrig sam
funnsdebattant. En av kampsakene hans
var å få bort den såkalte jødeparagrafen
i Grunnloven. Denne paragrafen nektet
jøder å bosette seg i Norge. Wergeland gav
aldri opp kampen, men lovendringen kom
først i 1851, seks år etter hans død.
__ Wergeland hadde sterke synspunk
ter på mangt, og han klarte å fornærme
mange med sin polemiske stil. Derfor
havnet han i flere rettssaker, som han
tapte hver gang. Rettssakene påførte han
store utgifter, og mot slutten av livet sitt
var han nesten økonomisk ruinert.

Wergeland 2008. Et nettsted laget i
tilknytning til jubileet i 2008
Vår Wergeland. Ei nettutstilling fra
Arkivverket

Giftermål og siste leveår
__ I 1838 ble Wergeland forlovet med
Amalie Sofie Bekkevold. Han søkte flere
prestekall, men fikk aldri noen stilling.
Kong Karl Johan berget han til slutt og
innvilget diktergasje.
__ I 1839 giftet Wergeland
seg med Amalie Sofie. Året
etter sørget kongen for at
Wergeland fikk en stilling
som byråsjef ved Riksarki
vet. Denne hjelpa fra kon
gen gjorde at han skaffet seg enda flere
uvenner. Mange mente han fikk fordeler
framfor andre, og de syntes ikke det var
riktig at Wergeland som republikaner
mottok økonomisk støtte fra kongen.
__ Med stilling i embetsverket og dikter
gasje hadde Wergeland råd til å bygge
dikterboligen Grotten i 1841. Men i 1844

Som riksarkivar hadde Wergeland dette
kontoret på Akershus festning

fikk han lungebetennelse som utviklet seg
til tuberkulose. Han kom også i et øko
nomisk uføre og måtte flytte til et lite hus i
Pilestredet.
__ Wergeland ble stadig dårligere, men
skrev fortsatt hele tida. Noen av de vakres
te og mest kjente diktene hans ble skapt
på dødsleiet i 1845. Til disse diktene hører
«Til Foraaret» og «Til min Gyldenlak». I
juli 1845 døde han, bare 37 år gammel.
«Til min Gyldenlak»

«Til Foraaret» (1845)
__ Like før han døde, i mai 1845,
skrev Wergeland diktet «Til For
aaret». Wergeland lå syk og visste
at han skulle dø. Diktet hans er en
fortvilt og lidenskapelig bønn til naturen
om at han må få leve videre.
__ Wergeland påkaller våren – og plan
tene og dyra som hører våren til: det
første gresset, symra, løvetanna, heste
hoven, svalene som er kommet tilbake,
og det gamle treet som har fått nye knop
per. Han ber dem vitne om kjærligheten
han føler for dem.
__ Dikteren sier at våren er den årstida
han setter høyest. Den beskjedne symra
betyr mer for han enn sommerens roser,
selv om de er flottere å se på. Kjærlig
heten hans er så sterk at han selv ønsker
å være en del av naturen, han vil være

Wergeland tegnet av Christian Olsen i 1844

et lønnetre som kan stå sammen med det
gamle treet.
__ Han hevder at treet og symrene faktisk
ber for han, før han kommer med en siste
bønn til naturen om å redde han.

__ Det er ikke tilfeldig at Wergeland
velger å skrive om våren. For det første er
diktet skrevet i mai måned, og Wergeland
ble nok helt enkelt inspirert av det han
kunne se rett utenfor vinduet sitt.
__ For det andre representerer våren
selve livskraften, den tida på året da alt liv
blir gjenskapt. Wergeland er glad i livet,
han vil ikke dø. Våren er rett og slett den
årstida som best gjenspeiler ønsket hans
om å få leve.
__ For det tredje likner fornyelsen som
skjer i naturen hver vår, på den kunst
neriske skapingsprosessen. Wergeland
skriver i diktet at våren er den årstida han
liker best. Når vi ser på alt han har klart
å skrive og utrette i løpet av sitt korte liv,
forstår vi at han føler størst slektskap med
nettopp denne årstida.
__ «Til Foraaret» er et dikt der formen
gjenspeiler lidenskapen og fortvilelsen

som kommer til uttrykk i teksten. Diktet
har verken enderim eller fast strofeform.
En klassisist som Welhaven ville ha sagt
at formen har en egenverdi, at følelsene
må dempes og innholdet foredles, slik at
ordene passer inn i en streng, regelbundet
form. For Wergeland har formen en an
nen funksjon. Den skal støtte opp om det
dikteren vil formidle.

«Taknemmelige jøder udenfor Norriges grændser reiste
ham dette minde,» står det på monumentet som svenske
og danske jøder fekk reist på Wergelands gravsted på Vår
Frelsers gravlund i Christiania (Oslo) i 1849

