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Pontoppidan véd vi hvordan det gik til, da folkestyret kom til Danmark, og hvad der siden blev af det. Han
er en historisk digter og følger sit land så nøje, som var det hans eget liv der stod på spil. Samtiden lever

overalt i hans værker som en uafbrudt bevægelse i mennesker og landskaber. Og bag ved sprogets klarhed og
kølighed er fremtiden der som en drøm, der holder ham i gang til han er godt i gang til han er godt og vel
halvvejs i sit forfatterskab. Så ser han at det moderne gennembrud er slået fejl. Den frie tanke blev til den
frække tanke. Til anarki. Frisindets idéer var kun skalkeskjul for intriger og selvforgudelse. Og det der

begyndte som folkelig vækkelse imod gudeligt formynderi og død tradition, var allerede endt i skikkelighed
og ny fromhed.
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