PRESSEMEDDELELSE • den 11. maj 2016

Et hovedværk i dansk litteratur udgives nu i sin oprindelige helhed
Den 17. maj udkommer Jens Baggesens klassiker Labyrinten for første gang i over 200 år i sin
oprindelige helhed. Baggesens følsomme rejseberetning blev trykt i to bind i 1792 og 1793, men
har sidenhen kun kunnet læses i beskårne og hårdt redigerede udgaver. Med denne genudgivelse
af førsteudgaverne er Labyrinten nu blevet en tredjedel længere.
Jorden brændte under Jens Baggesen i foråret 1789. København havde gjort ham til en lovende
forfatter, men et lidenskabeligt forhold til en gift kvinde havde nærmest gjort ham syg. Desuden
havde han lagt sig ud med halvdelen af byen på grund af en opera om Holger Danske, der havde
aktualiseret spørgsmålet om tysk overmagt i kongens København. Jens Baggesens holstenske
vennekreds gjorde deres indflydelse gældende og sendte ham til et nobelt kursted i Tyskland, hvor
han dog kun opnåede at kede sig bravt, men han havde øjnene med sig. Den videre rejse bragte
ham op og ned i Schweiz og hjem derfra som godt nygift med optegnelser fra rejsen.
En rejse kræver en rejsende, en virkelig rejsende, siger han. Jens Baggesen var modtagelig,
omstillingsparat og ikke mindst i stand til at samle sine indtryk i levende og skarpe optrin.
Labyrinten er blevet kaldt 1700-tallets mest originale prosaværk på dansk. Der er vågen reportage
fra den jødiske ghetto i Frankfurt, en hæsblæsende klatretur til toppen af katedralen i Strasbourg;
der er blik for revolutionens omvæltninger og Bastillens fald, og der er indforstået samtale med
digterkolleger, storslået natur, drøj satire og adskillige pikante eventyr undervejs.

Om bogen: Labyrinten 1-2 udkommer 17. maj, er hårdt indbundet og koster 200 kr. i alt.
Værket indgår i serien Danske Klassikere, der udgives af det Danske Sprog og Litteraturselskab,
og forhandles i kommission af Gyldendals Forlag. Danske Klassikere støttes af Statens
Kunstfonds Projektudvalg for Litteratur.
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Om Danske Klassikere
Danske Klassikere er en fortløbende serie af litterære hovedværker omspændende de sidste fire
århundreder – foreløbig fra Thomas Kingo (1634-1703) til H.C. Branner (1903-1966). Der er nu
udgivet omkring 90 titler i serien, hvis formål er at give læseverdenen mulighed for at erhverve
billige, holdbare og pålidelige udgaver, hvor teksterne er eftergået kritisk og forsynet med
oplysende kommentarer og efterskrifter.
Om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur
fra de ældste tider til i dag – i bogform og på nettet. Selskabet blev stiftet i 1911 og beskæftiger i
dag 30 videnskabelige medarbejdere. Selskabet modtager støtte fra Kulturministeriet samt en
række private fonde. Læs mere her: http://dsl.dk.
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