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Bacchustoget i Norden Vilh. Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Da Oehlenschläger hyldedes af Tegnér i
Lunds Domkirke, var det virkelig, så tilfældigt det også kom, en betydningsfuld Begivenhed i Nordens

Historie, men på en noget anden Måde, end det almindeligt antages.
Det var ikke Nordens Ånd, der selvbevidst indtog sit Rige, thi »Nordens Ånd« var trods alt ikke kommen til
Selvbevidsthed i Oehlenschläger. Det var da heller ikke i »Nordens« Navn, men i »Sangens«, at Tegnér satte

Lavrbærkransen på hans Hoved.
Denne sælsomme Gudstjeneste på dette historiske Sted er en Hovedscene eller Hovedscenen i Bacchustoget i

Norden.
Det var til forandret Tid og Sted det samme, som da Apollon modtog Dionysos i sit Tempel i Delphi. Der stod
en svensk Biskop og en dansk Professor over for hinanden i en Domkirke, men der stod også en Apollon og

en Dionysos i et Tempel.
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