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Vilhelm Zabern Carsten Hauch Hent PDF Vilhelm Zabern (1834) er Hauchs første historiske roman og den
mest gennemkomponerede. Intrigen udspiller sig i Norge og Danmark i begyndelsen af 1500-tallet omkring
Christian 2.s hof. Der er i ordets dobbelte betydning tale om intrige, for i centrum står kongens forhold til den
hollandske maitresse Dyveke og hendes mor, den intrigante Sigbrit, der ved hjælp af datteren har indyndet sig

i kongens gunst. Vilhelm Zabern er sekretær hos kongen, han er dygtig og loyal, men hans kærlighed til
Dyveke spinder ham ind i Sigbrits rænker med det resultat, at han anklages for statsforræderi. Bogens skurk
er skriveren Faaborg, den amoralske opportunist, der findes i ethvert magtmiljø. Han spionerer snart for

kongen, snart for Sigbrit, og det er ham, der angiver Zabern og Dyveke på deres flugt, som ender med hendes
selvmord. Bogens centrum er Dyveke. Hun er skøn og fristende, men bliver et offer både for moderens

manipulationer og for sine egne indre impulser. Hauch tegner her er et karakterportræt af en ny type 'uskyldig'
femme fatale, som danner epoke i litteraturen. Hun er det impulsive og lunefulde naturbarn, der er god på
bunden, men så styret af sine ubevidste drifter, at hun på den ene side forfører mændene, på den anden side

selv bliver en kastebold mellem de stærkeres viljer. (Dansk Litteraturs Historie)
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