Fra Det Kgl. Biblioteks tekstportal (tekster.kb.dk)

Forfatter:
Titel:
Citation:

Anvendt udgave:
Ophavsret

Møller, Poul Martin
Udrag fra LITTERÆR ANMELDELSE FRA 1824
Møller, Poul Martin: ”Skrifter i Udvalg”, i Møller, Poul Martin: Skrifter i Udvalg, udg. af
HANS BRIX ; SOPH. MICHAËLIS ; CARL S. PETERSEN ; POUL TUXEN , 1930, s. 130.
Onlineudgave fra Arkiv for Dansk Litteratur: https://tekster.kb.dk/text/adl-textsmoeller02val-shoot-idm140573402689120.pdf (tilgået 05. december 2021)
Skrifter i Udvalg
Materialet er dedikeret til public domain. Du kan kopiere, ændre, distribuere og
fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse. Husk dog
altid at kreditere ophavsmanden.
Læs CC0-erklæringen.

Møller, Poul Martin, Skrifter i Udvalg, 1930
↩ Ingemanns Poesier synes, som af de allerede gjorte Bemærkninger let er forklarligt, i Særdeleshed at
have tjent Himeros's Forfatter til Mønster. - - Det er besynderligt, at flere uheldige Forgængeres Eksempel ej
har overbevist Forfatteren om, at Fantasier 131 som Ingemanns, der især have deres Betydning som
Udstrømninger fra en elskværdig Personlighed, slet ej ere skikkede til at kopieres. Overhovedet er saa vel
Stoffet som Behandlingen i denne Samling ikkun et svagt Genskin af bekendte Forbilleder. Her findes
naturligvis en Havfrue, der lokker en Yngling ned i sit Dyb (»Fristelsen«), men langt fra nogen ny Fantasi
over disse Vandets mytiske Beboere. Hun fremstilles blot, som sædvanligt, dansende og syngende i
Maaneskin. Ogsaa det omvendte Billede gives i »Havmanden« med tit omtalt Belysning af samme Planet.
Begge Skildringer staa uendelig langt under de mangfoldige Forbilleder af Goethe, Oehlenschlæger, Schack
Staffeldt, Ingemann o. s. v. - - Den samme Trivialitet hersker ogsaa i de Forsøg, Forfatteren har gjort paa at
tilegne sig Kæmpevisernes Tone. De bestaa, som de fleste moderne Kopier af slige Digte, blot i en
Udskrivning af de mest iøjnefaldende Fraser, som: »at sidde ved breden Bord«; »fæste saa væn en Maard«;
»aksle sit Skind« o. s. v., samt en rigelig Brug af Ordene: mod, kvær, drud, prud, Gammen, Lilievand, Ros,
grønne Lide o. s. v.
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