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Slægten 19: Sværmeri Charlotte Weitze Hent PDF Guldalderen i første halvdel af 1800-tallet er en
blomstrende periode i dansk åndsliv. Der er her, vi møder malere, digtere billedhuggere, filosoffer, teologer,
komponister og naturvidenskabsmænd som C.W. Eckersberg, H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger, Jens
Baggesen, Bertel Thorvaldsen, Søren Kierkegaard, N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann, C.E.F. Weyse, J.P.E.
Hartmann og H.C. Ørsted. Genopbygningen af København efter bombardementet i 1807 er i fuld gang med
C.F. Hansen som arkitekt. Bag den kunstneriske udfoldelse lå den romantiske filosofi om forbindelsen

mellem Gud, ånden og naturen, der kom til Danmark fra Tyskland, Frankrig og England.

Marie-Louise Dane – et kunstnerisk talent – er gift med Troels Dane, som dør i 1818 efter de krigsskader, han
pådrog sig under Slaget ved Trafalgar. Ægteskabet var traumatisk for begge. Marie-Louise tager ophold i
Bakkehuset hos Kamma og Knud Lyne Rahbek, hvor hun får støtte til at udfolde sit talent. Her møder hun
Thorvaldsen, som hun følger til Rom, og som hun får et kærlighedsforhold til. Efter en tumultarisk og

omflakkende tid i Europa vender Marie-Louise tilbage til Danmark og møder her igen den norske maler I.C.
Dahl, der hele tiden har været hendes store kærlighed og inspiration – men når kunsten skal udfolde sig, er

der en stor pris, der skal betales.
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