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Aamtidige.

Jens Nragh Most,
Doktor jurist Mcdlcm af

dct Skandinaviske Literatursclskab, dct

kongelige norske Videnffabersselffab og dct kongelige wurtembergffe Selffab af Danevenncr vcd Donau.

Njobenhavn IW.
Paa Bog- og Papirhandler C. Steens Forlag.
Trykt i S. L. Mollers Bogtrykkeri.

Til

Hojvelbaarne Herr Stabs6)irurg

Joh. Chr. Wilhelm Wendt,
Doktor, Professor, Overmedikus, Ridder af Danncbroge
og Dannebrogsmand.
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I??in adle Wendt, som mig snart tretti ?tar
En årlig Ven, en huld Velynder var,
Som mig ej sveg i lyse, morke Kaar,
Modtag et Tegn, at Dig saa kjcer jeg har.

M i n e r v a s og H y g «a s Wdling D u
En dobbelt Krands om aandrig Tinding bcrr.
Taknemmelig saa Mangen har i Hu,
At ved Din Id nu karsk han vandrer her.

'

Tin Konge tro, af Ham til Gjengjeld nod
Du paa Hans Gunst, Hans Tillid mangt et Pant.
I husligt Favn Dig Hvilen smiler sod;
I Vennekreds Oprigtighed Du fandt.

Var lange end, Du sande Hoedersmand, '
En Fryd og Pryd for elsket Fadreland!
-''5^5

Jens Kragh Host.

W

^eg Jens Kragh Host er fodt den 15 September 1772
paa Om Sankt Thomas i

Vestindien.

Min Fader var

Georg Host, en Son af Christen Host, Prcest for
Witthen, Haldum og Hasteen Menigheder, Provst i Sabro
og Vester Liisberg Herreder i Aarhus Stift.

Han blev fodt

den 8 April 1734 i Landsbyen Witthen, et Par Miil fra
Aarhus, og fik i Daaben det N a v n : I o r g e n H j e r s i n g ,
efter sin Morfader, Sognepræst for Lyngaae og Skjod Menig
heder; men ombyttede siden under sit Ophold i Marokos I o r 
g e n med det udenfor Danmark mere kjsndte G e o r g .
Min Sloegt paa Fcedrencsiden stammede fra Stratzburg,
hvor i den sidste Halvdeel af det femtende Aarhundrede en
Herbst levede, som en agtet og formuende Bygmester. Hans
Son, der var Maler, gik til Bafel og blev her den 25 Ja
nuar 1507 Fader til en Son.

Denne, ved Navn J o h a n 

nes, blev opdragen paa den videnskabelige Vej, studerede fire
Aar under Thcophrastus Paracelsus i Huset hos ham,
og blev Professor i det Grcrske i Basel, hvor han knyttedeVenskab
med Erasmus Noteroda mus.

Han opgav imidlertid Em

bedet og anlagde et Bogtrykkeris, hvorfra han udfærdigede
mange gode Skrifter, for en Deel fra hans egen Pen*). I
') Die woleingerichtcte Buchdruckerci, Nurnbcrg, 17? l .

1'

hans Sindbillede var den grceffe Digter Ar ion, undertiden
omgiven paa hoire Side cif de Ord: Invia viiluti null»
LLt vi-t o: Uvejbar er for Dl,'den ingen Vei, paa Venstre af
de:

I^iUa Vi-nn invenieut s: Skjoebnen Vej sinde skal.

Efter Tidens Skik benoevnede Han sig

paa

sine Skrifter

0 ^ ) 0 r in u s ? , hvilket paa Grcesk betyder hostlig, a f 0 p n r - i ,
Host.

Han var almeenagtet og blev af Kurfyrsten i Pfaltz

Friedrich kaldet til Heidelberg.

Han dode den 6 Juli 1563

og efterlod sig et lysende Minde.

Naar Hans Efterkommere

flyttede t i l D a n m a r k , hvor de oversatte H e r b s t t i l H o s t ,
veed jeg ikke. I 1 6 4 8 udgav en J e n s J e n s e n H o s t
i Kjobenhavn ^»iiulus pionulius spiritus!!«, o: den aandelige Trolovelsesring, sangviiis*).
Efter allerede at have taget theologiff Examen og prcediket til Dimiss, befluttede min Fader 1760 at gaae til Marokos, som Kommis ved det dansk-afrikanske Kompagni?.

Her

blev Han 1766 efter Kejserens eget Forlangende Nicekonsul
i Mogodor eller Suira, og var sit Fcedreland til meget Gavn,
iscer derved, at Han havde vundet saadan Fcerdighed i det
Arabiske,

at Han uden Tolk kunde tale med Keiseren").

Efter Hjemkomsten til Kjobenhavn 1768 forlod Han dette
snart igjen og reiste, som Sekreteer ved Sekreteraadet paa
') Worms Lexikon 3, 475.
" ) G . H o s t s Efterretninger om Marokos og Fes S . 214 og f l .
St. Hans Mohamed Ben Abdallahs Historie S. 41—53, og
det dansk-afrikanffe Kompagnies Historie af R a s m u s s e n S .
160, 177, 191, 205, 207, 215.

Sankt Thomas i Vestindien, til denne Oe.

Ved min Fod-

sel var Han, med Titel af Kammerraad, Medlem af nysmeldte Naad, hvorhos han bekleedede flere Embeder.

Han var

Notarius publikus, Skifteforvalter for de kongelige civile Vetjenter, Kirkevcrrge og Kasserer for den Kongelige OverstatteDirection og Justitskasfe.
Min Moder Birgitte Henrike Kragh, fodt den 3
Januar 1754 paa
Kommandanten
Kragh.

paa

St. Thomas,
Sankt

var

Thomas

yngste Datter af
Oberst Jens

von

Denne retskafne og dygtige Mand var, ligesom min

Fader, en Jyde.

Kun atten Aar gammel havde Han cegtet

en Enke paa sex og tredive; men de levede, den forskjellige Alder
uagtet, i det lyksaligste ægteskab.

Fra Kjobmandsbetjent af

opsvingede Han sig til den hoieste Post paa Den.
Efter min Morfaders Dod den 29 April 17 73 var min
Fader, som alt en Tidlang i hans Sygdom havde forrettet
hans Embede, indtil midt i 1774 Vicekommandant.

Men,

efterat vcrre bleven aflost af Oberst de Mallevil le, som
virkelig Kommandant, forlod Han, 17 76,

formedelst jin

svcekkede Helbred, mcd Vartpenge, ledsaget af sin Kone, mig
og min Syster Elisabeth Vestindien og reiste tilbage til Fæ
drelandet').
Undervejs maatte det Skib, hvorpaa vi vare ombord, for
Uvejr soge ind til Egvog, en Udhavn i Na'rbtden af Sta-

') Af

Hoste Efterretninger cm Sankl Tlomas S. t6t>—"

oq min Clio Hf.

<>
vanger.

Her saae jeg fra en Klippe Fruentimmer roe ei»

Baad — det forste Syn jeg kan erindre mig.

Saa dybt Ind

tryk gjorde det.
Vinteren efter Hjemkomsten til Kjobenhavn saae jeg forste Gang Sneefog.

Min Moder, som heller aldrig havde seet

Saadant, viiste mig det med Udraabet: Barn, see de hvide
Fugle!
ISommeren 1777 foretog min Fader sig,

med Kone

og Bom, en Reise til Jylland for at besoge sin Sloegt. Til
lige vare vi i Faaborg, hos Ritmester, siden Generaladjutant,
von Hen s ler, gift med min Moders Syster, og paa Sam
sos hos hans Broder Jens Host, da Forpagter paa Samsoe, forhen, ved Udbrudet af Krigen med Rusland, Lieutenant
ved Landetaten.
Efter

Tilbagekomsten

til Kjobenhavn udarbeidede min

Fader, som imidlertid med sorogede Vartpenge var bleven udncrvnt til virkelig Iustitsraad, sine E f t e r r e t n i n g e r

om

Marokos og Fes, samlede der i Landene fra Anno
1760 til 1768.
Venner.

De vare forst egentlig blot bestemte for

Men opmuntret af disse,

isoer af den beromte

Carsten Niebuhr, og understyttet af en Subffripsion paa
ZOO Exemplarer, hvoraf Kongen tog 30, udgav min Fader i
1779 Vcerket, trykt hos N. Moller, den Tids bedste dan
ske Bogtrykker.

Det var prydet, foruden mange andre Kob

bere, med Forfatterens fcerdeles lignende Billede, efter L o 
rentzens Malene, stukket af Men o Haas, nedenunder havde
hans Froende den lcerde C. F. Vadskjcer sat et latinsk Vers.

Bogen ikke alene vandt almindeligt Bifald i Foedrelandet,
men, da den et Par efter as Auditor Sufem i hl var bleven
oversat paa Tysk, udbredte den sin Forfatters Berommelse ogsaa udenlands.

Herder noevnte Forfatteren iblandt Folke

kundskabens forste Skabere*).
Min Fader bestemte mig for den videnskabelige Bane og
gav mig til forste Vellever paa den en blid, venlig Mand i
Juristen Anders

Vinding.

Iblandt dennes Omgangs

venner var den mig siden saa kjcere, vcd Indsigt i det latinske
Sprog og i Lovkyndigheden udmærkede J a k o b J u s t G u 
denr a t h.
Nu kjobte min Fader en Gaard i Gjentofte, en Mil fra
Kjobenhavn og levede der et Par Aar.

Ligeover for os bocde

Johannes Ewald, til Hvem jeg ofte havde trinde fra
min Fader"). — Da imidlertid Nosenkrone var bleven
Minister for det udenlandske Departement, udnccvntes min Fa
der til anden Sekreteer ved dette, og maatte nu, for at rogte
sit Embede, vende tilbage til Kjobenhavn*").

') Min Clio Hft. 2, S. 141 f.
") Min Fat er omtales i et Brev fra Ewald til Maleren Poulsen,
s. min Chronos Hft. 2.
"') Jeg crindner herfra en Anckdot. Under sit Ophold i Gjentoftc
havde min Fader Bcsog af en tripolitanst Gesandt. Isamme
Anledning vare endel smukke unge Piger indbudne. Den skyg
gede Afrikaner udbad sig et Ky6 af Enhver iblandt dem.
Ingen ncrgtede ham det. Kun en midaldrende grim Dame
sagde nei.

8
I1793 forlod Vinding mig og gik som Prokurator
til Vestindien, hvor Han et Par Aar efter dode i sin fcjreste
A l d e r . Ih a n s S t e d f i k j e g t i l L a ' r e r e n T h e o l o g : J o h a n «
nes Kattrup, en strcengt retskaffen Mand, som, foruden
i sit egentlige Fag, var saare omhyggelig for at give mig en
god Grundvold i de tre loerde Sprog.

En Underofficeer af

fransk Fodfel talede sit Modersmaal mcd mig.

Desforuden

holdt min Fader Lurere til mig i Musik og Tegnekunst, lod
mig og en Tid befoge Malerakademiet; men aldeles blottet
for Kunsttalent gjorde jeg ingen Fremskridt.

Til Konfuma-

sionen Mikkelsdag 1787 forberedte mig den vårdige, tænk
somme Kapellan ved Holmens Kirke J o h a n C h r i s t i a n
Hoier, siden Sognepræst ved samme Kirke, og Provst vcd
Soetaten og Garnisonen.

Han gav mig bestandigen for

stilte Timer.
IEfteraaret 1786 var jeg faa heldig at stedes til Fore
læsningerne i det da nys oprettede Efterflcegtselffab.

Her

horte jeg over det engelske Sprog Tode, som fra den Tid
as stedse udmoerkede mig med Velvillie, over Statsekonomien
Pram, hvis Vndest jeg fra forste Aften, af Ham tilspurgt
om det Foredragne, for bestandig vandt, over det danske Sprog
den lunefulde R i b e r og over Technologien den vcerdige J a 
kob Dreyer.
Storm.

Ogfaa loerte jeg at kjcende den blide, svagelige

Rahbek havde jeg allerede, vel i 1782, seet hos

Rosings.
IVinteren 1787—88 bivaanede jeg Forelæsninger hos
J a k o b B a d e n over Horatses Breve og hos L a u r i t z S a h l

v
overEpikttt.

IZg vandt Bugges Opmærksomhed. Da Baden

paa sit forste ExaminUoriuni havde ladet mig oplcefe og oversatte
Horatses: I'zima tlicte nii!n etc., sagde han: det var godt;
De lcrser det endog godt op.

Jeg havde vidst at tilegne mig

Hans scrregne vcegtfulde Opl^sningsmaade — en Fccngsomhed,
jeg siden ved flere Leiligheder gav Prove paa.

L'gsaa horte

jeg i denne Vinter, davarende Magister, siden Professor,
Frederik SneedorffS hoist behagelige Forelcesninger over
de tre sidste Aarhundreders Historie, hvilke iscrr indgode mig
Lyst til d.nne Videnskab og Kjcerlighed til Lureren.
Mand ncrrmede sig,

Ingen

som Han, mit Ideal af Elskværdighed.

Ingen onffede jeg som Ham at ligne.

Til Universitetet blev

jeg derfor og, da Kattrup ej havde Net til at dimittere, di
mitteret af Sneedorf.

Han begyndte sit Testimonium med

de ^rdtn'euntur t'urliliu>-.
Ved

.irliiim, forst i September 1788, erholdt

jeg, endnu ikke sexten Aar gammel, af alle Examinatorer: i
Theologien Ianson, i det Latinske Vaden, i det Krceske Sahl, i Historie og Geograsie
Hebraiske Nicolai

Kall,

Abraham og i det

Karakteren

I^»u<lii1,ili8 med

Udmcerkelse, men da jeg for den latinske Stil ikke naaede
mere end

, blev jeg kun den Anden af de for

Konsistoriet Indkaldte

og

Beromte.

Som

Saadan

holdt

jeg den saakaldte Listiarum ^etin, og var den Forste, som
holdt den i ubunden Stil.

I'ctitio tilkom den forste Ind

kaldte C . H . W i l st e r .
Jeg besluttede

at tage begge den filosofiske Examens
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Dele

paa eengang

ester

fem Maaneder.

Jeg

horte fra

November Foreloesninger over Filosofis hos R ii s b r i g h og
Gamborg, over Fysik hos Kratzenstein, over Mathematik hos Woldike og Bugge, over Historie og Hebraisk hos
Abraham og N i c o l a i K a l l * ) ,

men ikke hos B a d e n

og Sahl. Dog erholdt jeg ved den filosofiske Examen i
April 1789 ikke alene af de syv Forstnoevnte, men ogsaa af
de to Sidste 1-au<lsbili8 med Udmoerkelse.

Badens Ret-

fcerd burde jeg saameget mere paaskjonne, som jeg i Anled
ning

af den

formeente Tilsidesættelse

virkelig havde udladt

mig ubeskedent

sikkert var kommet til hans Kundskab.

ved

forste Examen

om Ham,

hvilket

Sahl satte jeg ved

mine Svar i saa godt Lune, at Han, i Begyndelsen forstemt,
fordi jeg ikke til denne Examen havde hort hans Forelæsnin
ger, ikke alene gav mig dobbelt Udmoerkelse: to Kryds, men
samme Dag uddelte endnu ni Udmoerkelser.

Jeg var ved

denne Examen den eneste Indkaldte.
Kort efter min Optagelse iblandt Universitetsborgerne for
lod Kattrup min Faders Huus for at tiltroede et Kapellanie
i SMand*).

Jeg paatog mig mine yngre Brodres Under-

») Hos Abraham Kall indfandt sig engang en mig ubekjcrndt
Mand, som for Forelæsningen udspurgte mig Dm et og Andet.
Da Kall var traadte ind, studsede han ved Synet af Manden,
men fattede sig snart. Det var, som jeg siden erfarede,
Riegels.
") Han lever endnu, en hoitagtet Olding, efterat have resigneret
paa sit Sognekald i Udbye ved Holbek.

Il
viisning, men besad ikke Myndighed og Stadighed til at rygte
dette Hverv vedborlig; dog viiste de Alle siden bestandig mere
og mindre Lyst og Smag for Videnskabelighed.
Ligesom jeg havde havt Barndomsvenner, foruden i mine
Syskende, i T . L. V a d s k j ^ r , den brave C . F . Badskjcers
Son, nu Major, H o l s t , nu Kammerraad, og O s t r u p , n u
M a j o r , saaledes fandt jeg fra Forelæsningerne hos B a d e n
og Sahl, saavelsom i de forste akademiske Aar, Ungdoms
venner i P e t e r B u g g e , Stephen og Johan Carl H e g e r ,
C. Vilh. Heber, Pet. Wieck, C. G. Rafn, C. F. Han
sen, H . V . Lundbye, Henrik S t e f f e n s , Fr. Hoegh
Guldberg,

Malte Conrad Brun,

strup, O. H. Mynster.

H. G. SVej

Af disse rovedes mig snart ved

Doden Hansen, efter i 1739, under Mcerket C. F., ei uden
Bifald at have udgivet en om Talent og Hjerte vidnende
Samling af:

Forsog i den alvorlige Digtekunst*).

Ogsaa den brave Wieck

levede kun faa Aar**).

rende Etatsraad Saxdorf, der underkastede sig
srtium samme Dag, som jeg, havde
tiende,

ellevte Aar, da

jeg

for

Nuvæ
Uxgmeil

jeg kjcrndt fra mit

talrige Tilskuere spillede

Pagens Rolle i Engels Lystspil Pagen og havde Hans Mo
der til Moder.

Ihvor tidlig jeg begyndte at voere Skue

spiller, blev jeg det dog, af Mangel paa Anloeg, aldrig i udmcerket Grad.
') Bcdomt i de lcrrde Efterretninger s. U. af Abrahamsen.
H a n s e n ncrvneS c j i Nyenips Litcraturlexikon.
") Sce Literaturlcrikonet.

Ingen af alle mine Ungdomsvenner var mig imidlertid
tilligemed mine Brodre trofast indtil mine Dages Ende, som
Stephen Heger og C. V. Hebcr. IHegers Faders,
daværende Hof- og Stads-Rets Assessor, siden Konferentsraad
Hans Hegers, Huns kom jeg alt oftere.
nedes af ct P a r

Kredscn sorsiion-

elskvcerdige D o t t r e K a r e n M a r g r e t e ,

R a h b e k s s i d e n saa beromte K a m m a ,

og

Georgine

Christiane, nu gift med Adam Ohlenschlager.

Ingen

a f mine Venner faaes hellere af m i n Fader end S t e p h e n
Heger.
Efter at have taget de akademiske Examener begyndte jeg
at sysle med det Arabiske, under Vejledning af min Fader,
som med Fcerdighed baade kunde tale det og lcrse Haandskrifter deri. Jeg gjorde dog kun liden Fremgang og opgav snart
det Sprogs Studium, saa jeg nu end ikke kjoender Bogsta
verne.

Imidlertid dyrkede jeg isoer med Iver Litercerhistorien.

Ogsaa horte jeg Rahbeks Forelæsninger.
Endnn kun et Par Aars Student nod jeg, 1790, den
?(5re at optages i det af, den siden som Naturhistoriker hæder
lig bekjcendte, Gregorius Wad stiftede, for latinske Disputereovelser bestemte, Filologiske Selskab, som iblandt sine
Medlemmer, Alle oeldre end jeg, talte Endeel af Danmarks yp
perste Akademikere, saasom, foruden W a d selv, O l e W o r m ,
Rahbek, Kicerulf, O. D. Bloch, Hoxbroe, og af end
nu levende: Biskop vr. Rasmus Moller, Amtsprovst vi.
W e d e l , Pastor Magister K o f o d og Pastor J o h . E h r .
Bredsdorf. Kort efter min Indtrcedelse standsede imidlertid

i.;
dette Selskabs Virksomhed og jeg trådte kun eengang frem,
nemlig som Opponent imod Rahbek, der forsvarede sin Over
sættelse a f B r e v e t t i l P i f o n e r n e .
Den franske Nevolusion var i 1789 udbrudt, men væk
kede endnu ingen levende Deeltagelse i mit ungdommelige
Sind.

Mine Fritimer anvendte jeg dels paa selskabelig Om

gang med mine Medstuderende, dels paa at besoge Skuespillet.
Det var i Henseende til dette de thaarupske Operetters ^id;
og da Kronprinsen, vor nuvcerende Konge, ester sin Formceling,
med Peters Bryllup modtoges i Skuespilhuset, var jeg
E n af dem, som med N y e r u p havde aftalt at tilraabe N o sing et Da

efterat han havde sunget: Ung Adelsteen paa

Thinget stod.

Skjont forud underrettet herom, forvirredes

Kunstneren dog ved denne Nyhed og fojede forst Dnsket efter
gjentagne Tilraab.
Mine Aftener

tilbragte jeg ellers snart ved min Fa

ders S i d e , eller hos B u g g e , H e g e r , J o h . C o l s m a n n ,
Wieck o. Fl.
velser.

Vor Levemaade var uden Udgifter og Udsvæ

Vi havde Intet at rutte med, og vi, som vel overalt

den akademiske Ungdom i de Dage, vare ikke hengivne til
stojende Forlystelser.
I1790 valgte jeg efter min Faders Onske Lovkyndig
heden t i l m i t Fag og horte Forelæsninger hos N o r r e g a a r d
og Cold.
med.

Ogfaa lceste leg selv flittig

og tog ofte Natten

At Advokat Klingberg undertiden overherte mig i

det Lceste, gav mig Mod.

Og jeg kunde allerede underkaste

mig den latinsk juridiske Examen i Januar 1792.

Jeg blev

11
examineret af mine de forncevnte Loerere

og af Eg g er s.

Hvad der isoer hoevede mig var, at jeg, og det med Fcrrdighed,
besvarede alle Sporsmaal paa Latin. Ikke alene erholdt jeg,
baade for det Mundtlige og det Skriftlige, I^udadUis, men
fik af Norregaard det Tilsagn, at vorde anbefalet Universite
tets Patron. Jeg hostede imidlertid aldrig end mindste Frugt
heraf.
Neppe havde jeg

fuldendt Universitetsborgerens Bane,

forend jeg vilde betroede Skribentbanen.

Tilstyrker fandt jeg

i Stephen Heger, af hvis egne senere Arbeider hans Beske
denhed har lagt Skjul paa mange.
Jeg begyndte mit Forfatterliv faa Maaneder efter Examen, med at oversoette en meget smuk Fortcelling af Schu nimel: Bonhorelsen eller det blinde Wgtepar, hvis
Moral var: at, Alt hvad som skeer er til det Bedste, og at
det, der synes at vcere storste Ulykke og Modgang for et Men
neske, tjener kun til at skaffe ham en storre Lykke eller afvcerge
fra ham et meget storre Uheld.

Skjsnt unoevnt, som Over-

soetter loeste jeg dog naturligviis med Fornojelse en fordelagtig
Dom af Abrahamson over ogsaa min Andeel i Arbejdet.*)
Under Navn traadte jeg frem med en Oversoettelse fra
det Franske a f F l o r i a n s beromte epiffe R o m a n : N u m a
Pompilius, Roms anden Konge. Den udkom paa eget
Forlag, havde et Par hundrede Subskribenter og blev trykket
hos Nicolaus Moller.

Anden Korrektur paa Fortalen til

forste Vind underskrev jeg den 10 Juni 1792.
') Kjobenhavnffe lcerde Efterretninger, 1792 S. 49-i.

1.1
Samme Formiddag gik jeg op i det Kongelige danske
Eansellie og loste min Bestalling, som Prokurator ved Kjobenhavns Hof- og Stads-Ret.

For mit tyvende Aar var jeg

saaledes baade Skribent og Embedsmand.
Endelig tiltraadte jeg ogsaa endnu samme Formiddag med
min Fader en Neise til Tyskland. — Min Fader havde i Grev
Nosen krone havt en sårdeles Velynder, og var i Januar
1784, kort for Grevens Afgang, bleven Etatsraad.

Vel

traadte n u i April samme Aar Andreas Peter B e r n s t o r f f
igjen i Spidsen for Departementet, og med ham fulgte hans
Ven Etatsraad Elauswitz, som under Ham havde varet
anden Sekreteer.
Forretningerne.

Derfor blev min Fader dog ikke fjernet fra
Tvertimod. Den crdle Minister overlod ham

Valget enten at vedblive sin Plads som anden Sekreteer med
forste Sekreteers Lonning eller at stige til sorste Sekreteer,
men kun med anden Sekreteers Lonning.
Udvej kunde ikke gives.

En retfærdigere

Han kunde ikke have klaget om han

havde feet sin Formand sig foretrukken.

Min Fader,

endnu havde en Levning af Formue tilbage,
for Skovens favreste

som

og holdt ?Cren

Tr«, valgte forste Sekreteers Post.

Etatsraad Elauswitz traadte ind efter ham.

Nye Prover

paa Velvillie nod min Fader siden af Bernstorff.

Gjen-

tagne Vanheld paadroge ham et apoplectisk Tilfoelde, som
gjorde ham det vanskeligt at skrive.

Bernstorff tillod ham

at lade mig enchiffrere for sig. Det er bekjcendt, at Dcpesjerne fra det udenlandske Departement til vore Gesandter uden
lands , som andensteds, for del Meste skrives i Tal. Den, som

il;
ffriver, maa hertil bruge Tabeller, hvorpå forsfjellige Bogsta
ver, Stavelser, Ord, hele Meninger i tusindtal ere betegnede,
hver med sit Talmcerke.

Dikterer nu En, efter at have ka

stet Djet paa Tabellerne, en Anden Tallet, saa veed den Sid
ste dersor IntetasIndholdet.

Bernstorff robte folgeligingen-

lunde de diplomatiske Hemmeligheder ved at tillade min Enchissreren^). — Et tredie Beviis paa den cedle Ministers Godhed for
min Fader var dette.

Efter aarlang Svaghed og Lidelse af sit

apoplektiske Tilfoelde vilde Han foge Lcegedom herfor ved de
varme Bade i Wiesbaden ved Maintz.

Bernstorff skaf

fede ham en kongelig Understøttelse af 500 Rbdr.
Den 10 Juni 1792 Kl. 12 steg jeg med min Fader
ombord

paa

Kieler

Paketbaaden

Galeasen

Bonaventura.

I b l a n d t de Medreisende var en u n g tysk K i r u r g L e m b k e ,
som var den eneste Christne, Rask en tredive Aar derefter
fandt i Persien i Jspahan.

Fra Kiel gik Reisen over Ham

burg t i l Celle, hvor v i besogte den uffyldigen forfulgte C a r o 
line Mathildes Kiste. IGottingen fandt vi af Landsmcend
Schack

Hans

Hagerup F a l b e ,

Staffeldt,

Chr.

Johan

Erik

Qvistgaard,

Berger,
Grev

Bille

' B r a h e med hans Hofmester Frederik S t o u d , og H o p p e
med hans Hofmester W a d , B e r n s t o r f f s Ssnner: C h r i ') Depesjerne, hvorefter hver Sekreteer for sit Rige skulde opsatte
disse, skrev Bernstorff Udkastet tis, ofte saa ulåselig og med
saadanne Forkortninger, at Sekretererne, hvilke Posteftermiddagen samledes for med falles Gransken at låse Udkastet, ikke kunde
udfinde Meningen af Eet og Andet.

sti an og Joachim.

Ncrsten

Alle kappedes de om at

modtage mig mcd Venskabelighed og undlode heller ikke at
besoge min syge Fader.

Af de gottingske Professorer hospi-

terede jeg hos H e i n e , S c h l o z e r , P u t t e r , B e c k m a n n ,
besogte

Heine,

Spittler,

Reufs, Feder, K^stner.
Lichtenberg eller Burger.

Gatterer,

MeinerS,

Derimod sogte jeg hverken
Saa langt var jeg endnu til

bage! —IWiesbaden opholdt vi os fcm, sex Uger.
gjorde jeg to Udfarter til Main;.

Herfra

Den ene Gang skete det

med Stoud og Billebrahe, som besogte os i Wiesbaden.
IMain; saae jeg dåden (legemlig) lille Kejser Frantz, den
(legemlig) store Konge Friederich Wilhelm og den beromte Hertug af Brunsvig, hvilke efter Keiserkroningen
vare samlede til en Kongres hos Churfyrsten af Main;.

Paa

Tilbagevandringen herfra, da Stoud og Billebrahe reiste
v i d e r e m o d S y d e n , m o d t e j e g e n F r a n c i s k a n e r , P a t e r A l e x in s ,
der skulde forrette Gudstjeneste i et Kapel i Wiesbaden. Han
havde kjoendt Frederik Sneedorf, som han sårdeles roste.
Og med Deltagelse erfarede han Sneedorfs bittre Dod,
-hvorom jeg nylig

var bleven underrettet fra Kjobenhavn.

Alexius var en behagelig Mand.
eengang proedike.

Men da

jeg

Jeg borte ham mere end
kort

for min Afreise fra

Wiesbaden ester Gudstjenesten ncermede mig Ham, viste han
mig tilbage med de Ord:

Ilsdeo sscrsin ca?nsm »pul! me

jeg har den hellige Nadvere hos mig. Jeg saae ham aldrig
siden, men erindrer ham med Agtelse.

Min anden Udfart til

Main; udforteS mcd min Fader, da jeg drak dcn kosteligste
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Rhinskviin, men som rigtignok kostede en hollandsk Dukat
Flasten.

Vi befaae blandt Andet et Munkekloster med dets

rige Kjcelder og smukke Have. — Min Faders Hensigt med
at befoge Badet blev forfejlet.

Han kom ligesaa svag tilbage,

som han var reist bort.
Ester Hjemkomsten til Kjobenhavn begyndte jeg at fore
Sager ved Hof- og Stads-Retten og fik snart adskillige Kun
der. —> En Ven af mig, Albert Albertsen, der var
Student med mig, blev min Fuldmcegtig.
Nu vilde jeg ogfaa vcere juridisk Forfatter og levere et
Vcerk over den danske Lovkyndigheds Literatur, samt, som Zorlober, en Fortælling om Naturrettens Skjoebne i Danmark.
E n Indledning t i l dette S k r i f t lod jeg indfore i E k k a r d s
Ugeskrift:

Samleren og derefter fcerskilt aftrykke for Venner.

Nyerup fandt, at den bebudede et „interressant og lcererigt"
Voerk*).

Jeg udstedede kort efter en Indbydelse til Sub-

skripsion, men af Mangel paa Understyttelse — da f. Ex. i
Hoiesteret ikke Een tegnede sig — opgav jeg det Hele.
Imidlertid forte min lykkelige Stjerne mig til min for
rige Lcerer Sekreteer Pram.

Han overdrog mig snart, efter

Stephen Hegers Forflag, i sit Sted at udarbeide den hi
storiske Artikel i Minerva.

Jeg begyndte med Januar 1793

og havde saaledes tilegnet mig Prams Stil og Aand, som
Historiker; jeg skrev, efter Nyerup s Vidnesbyrd, med samme
Upartiskhed, samme Circumspection i Foredraget, samme Var
somhed i Udtrykkenes ^Zalg, samme Despothad, saa at mangen
') Lcerde Efterretninger ^1793 S. 204.

.

>>»>»»11 ,»»>>«>! >,!!»»»I
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Kritiker tog det for Prams eget Arbejde*). Imm forste
Maaned indtraf Ludvig den Sextendes Justitsmord, og dette
vanstelige A^mne behandledes af mig saaledes, at ingen rolig
Dommende kunde vcere andet end tilfreds dermed.

Vistnok

yndede jeg den franske Nevolusion, hvortil vel ogsaa min Om
gang med dens varme Ven Nyerup bidroq.

Men jeg agtede

stedse Majestoetens Liv for helligt og miskendte ikke det meget
Gode hos L u d v i g , end ikke hos M a r i e A n t o i n e t t e .
Den fint

dannede Kammerherrinde Suhm

sagde: denne

Gang har Pram skillet sig godt ved sic Arbeide. Ligesaa betcenksom viste jeg mig i Fremstillingen af et Par Oplob, som
omtrent paa samme Tid fandt Sted i Kjobenhavn.
skrev

Jeg

disse historiske Oversigter med lige Lyst og Held").

Desuagtet vedblev jeg dette mig hcrdrende og behagelige Hverv
k u n etFjerding A a r , f o r d i jeg ikke fandt de 5 0R d r . a a r l i g , P r a m
kunde tilstaae mig, svarende til den Tid og Flid, Arbejdet
kostede.

Dog ophorte jeg derfor ikke endnu i den korte Tid,

Pram fortsatte Udgivelsen as Minerva, at levere Bidrag. —
ISeptember 1793 gav jeg under Moerket N. R. M., det
er, Noerum, en Besvarelse af det Sporgsmaal: Er man
berettiget til offentlig at navngive anonyme Forfattere, hvilket
jeg bencegtede, med den Undtagelse, at den Anonym, der ffjcender Andres AZre eller fordsrver Scrderne, ikke bor ffaanes.

') L. E. 1794 S. 115.
" ) A b r a h a m s e n erklcrrede o g i L c r r b e E f r e r r . 1 7 9 ^ S . 3 ? d e a f
mig forfattede Artikler for »saa saare velffrevne«.

20
men tvertimv) stilles offentlig til forhånende Skue. Nyerup,
der troede sig meent med N. R. M. (Nyerup Rasmus Ma
gister) bestred mig i November og erklcrrede det endog for
roesvcerdigt, at opdage faa mange Anonymer, fom man kunde.
I December gav jeg Replik.

Mahbek afsagde i januar

1794 den Eragtning: at Ingen i noget Tilfcelde var beretti
get til at bekjoendtgjore den anonyme Forfatter, uden Landets
Domstole alene.

Endelig domte Abrahams on i Loerde Efter

retninger, at Forfatterens Navn er den eneste virkelige Ekroemsel imod en ondskabsfuld eller kaad Forfatter*). —IDecember
havde jeg ifolge Prams Dnske med nogle Anmoerkninger led
saget en fra Viborger Samler optagen Afhandling om Nor
ges Universitet.— Med denne Maaned fratraadte Pram Mi
nerva og benoevnde m i g ved denne Lejlighed s i n V e n .

At

kaldes saa af den beromte Mand maatte for den tyveaarige
Bngling voere hoist hcedrende.
P r a m v a r E n a f d e oedleste M e e n d , j e g h a r k j o e n d t .
For sine Venner var Han rede til hvert Offer, og sine Fiender lod Han vederfares mere end Ret.

Vel foer Han under

tiden op; men hans Vrede lagde sig snart og aflostes af den
alvorligste Strceben efter at oprette det Forseete.

Mange af

mine behageligste Timer tilbragte jeg i hans Huns, og jeg
holder den Benoevnelse af: hans „alle

Alderes Vndling",

Rahbek i sine Erindringer giver mig, for En af mine
hcederligste. — Han var en mcrgtig Aand paa Parnasset.
Som Digter horte Han til voreVpperste, og Leopold sagde:
') 1796

50.

Lutre Homer et VirZil !1 aura mon Iioms^e Z: Imelmcllem Homer og Virgil af mig Han hyldes skal! Af Vi
denskaber var Han isser hjemme, foruden i AZsihetik, i Stats
kundskab og Statshuusholdning.

Men og i mange andre

Fag: f. Ex. Fysik og Mathematik havde han seet sig cm.
Hvor mangfoldig hans Indsigt var, vise hans Skrifter.

Hvor

stor hans Videbegærlighed var, secs af de mangeslags Fore
læsninger, han indtil sin Alderdom besogte*).
som Prosaist

var knudret og

forviklet,

Hans Stil

men kraftig og

kjcernefuld.
Kort forend jeg havde fratraadt den historiske Artikel i
Minerva havde jeg i Forening med mine Medstuderende
Frederik H o e g h G u l d b e r g og J e n s H a n s e n S m i t h
besluttet selv at udgive et Hcefteskrift af blandet Indhold un
der Navn af Dana, men Sander loftede Kritikcns ^vobe,
og, stjont Tode bebudede, at Udgiverne ville blive Et af de
kraftigste og faureste Kloverblade, som nogensinde har groet paa
det danske Parnas, ophorle Udgivelsen af os dog med forste
Bind.

Hofboghandler Poulsen paatog sig at udgive det an

det, og hertil leverede jeg noget Oversat, ligesom jeg og til
min egen Dana kun havde givet et Par ^veria'tle^er fra
Florian, hvilke endog vandt Sanders Bifald.

'

Udgiveren af Da nas andet Bind, Hofboghandler Si-

') Sce mit Skrift: Til Christen Prams Amindelse 1819, cg
min Nekrologie over ham i Statsvennen 18^Aegge
a f R a h b c k optagne i Supplementbindet t i l Prams Skrifter

mon Poulsen, var ikke alene en driftig Mand, som betalte
efter den Tid ganske anstændig; men han var ogsaa en be
hagelig Omgangsven.

Undertiden havde han hos sig Selskab,

hvoriblandt G u d e n r a t h , H a s t e , Hedegaard, S v e i strup, Odin Wolff. — Det var besynderligt, at denne
Mand i sine sidste Aar skulde henfalde til det rædsomste Men
neskehad eller rettere Menncskefrygt.
Paa samme <^.id som Dana, begyndte, underNyerups
Lledaksion, Maanedsskriftet: E f t e r r e t n i n g e r om u d e n 
landsk Lite ra tur, der naacde tolv Bind og endte i Juli
1796.

Nyerup kjcendte jeg fsr min Reise til Tyskland fra

Suhms Bibliothek, hvor han var Bibliothekar.
bestandig ikke alene den flittigste

Jeg var

Medarbeider i Efterretnin

gerne, men ogsaa den meest yndede. Iden Halliffe Literaturtidende 1794 No. 246 anfortes af de to forste Bind med
scrrdeles Bifald ni originale Recensioner, hvoriblandt sex vare
fra min Haand. — Jeg

fortsatte Efterretningerne med:

nye Efterretninger, tre V i n d 1796—98, understyttet af C o l 
lin, Hedegaard o. Fl.
Ikke lcenge efter blev jeg Nyerups Medarbeider i de
Kjobenhavn ske lcerde Efterretninger.

Jeg begyndte

med en Bedommelse af Knigges, ved P. D. Faber over
satte, over Omgang med Mennesker*).

Den behagede

Nyerup meget, og jeg recenserede fra den Tid af indtil
1793.

')

Ligesom jeg ved hin Recension maaffee bidrog til

S. Zol—55.

at forliggeren, Direktor S6)ultz, lod den gode 53og omeversoette ved en bedre Haand i Lauritz Hasten, saaledes gieni emgik jeg endnu i samme Aar Schneiders ^versoettelse af
T h o r k e l i n s bekjcendte Karakteristik og M a t t h i a s H a g e r u p s
Lovtale over Tordenskjold. IForskningen var mit Mcerke isoer
E. C-l s: en Creol, der, som bekjoendt, betegner en indfodt
Vestindianer.

Allerede i det folgende Aar blev det I. K. H.,

og yderst sjcldcn skrev jeg siden nogen Recension uden dette
Mcerke.

Skjul hadede jeg ncesten altid.

Med Nyerup blev min Forbindelse stedse fortroligere.
Jeg var bans jcevnlige Gjcest og altid velkommen.
mede meget overeens, helst i Politik.

Vi stem

Underliden sang jeg

til Hans eller Hans Kones Fodselsdag. — Som Videnskabs
mand var Han iscer kyndig i Fædrelandets Historie og Literatur, som i den hele Literatur.

Han havde tcrnkt over sit

Modersmaal, men var selv ingen god Stilist; ban faldt i
det Haarde og Sogte.
Koempevisemaneer.

Nogle smukke Vers skrev han, iscer i

Som Bibliothekar kunde han neppe over-

gaaes i Beredvillighed.

Selv den, han ei yndede, gav ban

Anviisning paa Hjelpemidler.

Hans ?)^eninger i ^.oliuc og

Religion vare meget frie; de Forste forandrede sig noget med
Aarene*).
I den forste Halvdel af 1793 gav Tode i Iris cn
anbefalende Bedommelse af

opfordrede mig til Mere.

min N u m a P o m p i l i u s og

Taarerne strommede af min Faders

') Scc hans Autobiografi udgiven af Strvm lv^S.
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Line, da han lceste denne Recension.

Ved en senere Lejlig

hed skrev Tode i samme Maanedsskrift til mig:
Mcd Oversættelser begynder man,
Saa i det samme Fag, som Autor, skriver.
Du gav paa Danff den blide Florian,
Dit Kald det er: vor Florian Du bliver.

Jeg blev det ikke!
ISommeren 1793 tilbragte jeg sædvanlig fra Loverdag
Aften til Mandag Morgen, da jeg maatte ind i Hof og
Stads Retten, i Ncrrum hos Assessor Hagens.

Datteren

Elise var ligesaa dannet og aandrig, som blid og smuk. Hun
gik mig undertiden et godt Stykke Vej imode og fulgte mig
et godt Stykke Vei derfra.

Hun var forlovet med Soe-

lieutenant Hohlenberg, der da var udenlands.

Men hvor

hoi en Priis, Hun fatte paa mit Venskab endnu efter mange
Aars Forlob, har jeg siden faaet Vished om. —IN^rum
modtoges jeg desuden med Gæstfrihed af Etatsraad C h r i 
stian Colbjornfen og Iustitsraad Graah, ligesom i Sollerod af Pastor Nyholm. — IHirschholm var den velta
lende og hjertelige F. C. Gutfeld Sognepræst.

Jeg van

drede undertiden fra Kjobenhavn did og lagde Vejen tilbage
ligesaa hurlig som Ageposten.
I Esteraaret 1793 blev jeg Medlem af det dramatisklitercere Selskab samme Aften som m i n V e n T h o r v a l d s e n .
Her kom jeg isoer i ncermere Berorelse med Rahbek, der
var Sjoelen i Selskabet, ogsaa i nogen med L i e b e n b e r g ,
Egholm, Rosted, Madame Buchholms Son.

Jeg

spillede kun fjeldent, men da og sjeldent uden Bifald, f. Ex.
som Bitte Jonas i Vonner og Banner, Skriver i Harlekin
Patriot, Kadetten i Desertoren af sonlig Kjerlighed, Schlorum i Skuespillerstolen.
Min behagcl gste Onigang i Vinteren 1793—91 var i
det hagenste Huus, hvor jeg blev behandlet med den allerven
ligste Opmærksomhed.

Det var mig en kjoer Syssel, en Ef

termiddag om Ugen at lcrre Datteren det Italienske, jeg selv
havde lcrrt om Formiddagen.

Ved Lieutenant H o h l e n b e r g s

Hjemkomst fra sin Udenlandsrejse trak jeg mig tilbage, fordi
jeg befrygtede, at han kunde tiltros mig andre Folelser end
Venstabs.
IEfteraaret 1793 sogte jeg om allernaadkgst Tilladelse
til at gjore Prove for Advokaturen i Hoiestcret.
mig forundt, ffjont

Den blev

jeg neppe havde fyldt mit et og tyvende

Aar. IJanuar 1794 traadte jeg de til en Prove bestemte
tre Gange frem i Skranken.
saa skjon som kort.
gaver.

Min Indledningstale var lige-

Ogsaa var jeg ikke liden udvortes Tale

Men som mit Bryst var for svagt til at fylde den

store Retssal, hvorfor ei heller Iustitiarius og

de overste

Assessorer havde kunnet hore Indledningstalen, saa begik jeg
— jeg veed ej, om af Skjodesloshed eller Vankundighed —
ved min tredie Prove den grove Fejl, ei at lade et vigtigt
Dokument loese.

Vel vandt jeg ikke desmindre Sagen, eftersom

Generalprokuror Chr. Colbjornsen under Voteringen lod
Dokumentet loese; men, for ikke at vorde afviist, tog jeg med
Skamme min Ansogning tilbage.

Dog tabte jeg derfor in

genlunde min Agtelse iblandt Medborgere, som kjcendte mine
Kundffaber og min Flid.

Selv

Christian Colbjornsen

unddrog mig ikke sin Velvillie*).

Dette Stod forhoiede na

turlig ikke min Lyst ril den juridiske Bane.

Jeg opgav der

for ogsaa kort efter mine Forretninger ved Hof og Stads
Netten og overlod mine private Sager, med mine Mandan
ters Samtykke, t i l m i n saa dyrebare V e n Peter B u g g e ,
den beromte Astronom Thomas Bugges Son, som og i
cn Alder af et og tyve Aar var bleven Prokurator.

Min

Fuldmcegtig Albertsen blev ogsaa hans.
Nu opoffrede jeg mig mig ganske til Skribentens Kald.
M e d Aaret 1794 begyndte

jeg, t i l Hosboghandler P o u l 

sens Journal for Politik, Natur og Menneskekundskab, at
levere en almindelig Udsigt over de nyeste politiske Begiven
heder; og havde den Fornojelse at see ogsaa den rost, som et
Sidestykke til min Artikel i Minerva.")
alt for sandt, at jeg stundom

Imidlertid er det

lod mig henrive til at und

skylde Noget, som ej lod sig undskylde; og ikke med vedborlig
Varme misbilligede Nobespierres

Blodfoerd, hvilken ej

retfeerdiggjores derved, at C a r r i e r , Le B o n , F o u q v i e r

Tinvil le maaskee vare endnu vcerre end han.
Ikke lcenge derefter vcrrdigede Abraham son min Numa Pompilius en Bedommelse, hvori han fremforte endeel
for det Meste grundede Rettelser, men som han endte med,
') See Hastes Vidnesbyrd ide lcrrde Efterretninger 1796 S. 7^.
") Nye rup i v'crrdc Efterretninger 179 t S. l^>.
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at det Hele kunde gives Karakteer af god ^7verscettelse, at
megen Flid ojensynlig var anvendt og at jeg havde Sprogene
i min Magt*).

Z7gsaa i Kritik og Antikritik stod fordel«

agtig Dom.
Endnu i Februar 1794 var min Fader i Stand til fra
en Vogn ved Holmens Vro at see Christiansborgs Brand;
men snart tog det den sorgeligste Vending med hans Helbred.
Han blev paa sin tredsindstyveaarige Fodselsdag den 8 April
1794 syg af Nervefeber og dode den 21 April.

Jeg laae

af samme Sygdom og kunde derfor ikke vcore om Ham i de
sidste Oieblik.

Ogsaa et Par af mine Brodre laae.

Kun

Hans to yngste Sonner kunde derfor folge Ham til Graven
den 28 April 1794.

H.m blev baaren bort af Studenter,

mine og Peter Bugges Venner, som denne havde samlet.
Han blev jordet paa Helliggejstes Kirkegaard; men han har
ingen Mindesten.

Paa et af min crldste Sysler forfattet

Vers nc?r, l^'d ingen Sorgefang ved d-n oedle Oldings Grav.
Min Fader efterlod sig, foruden sin Kone, der ved hans
Dod af Si>rg var syg, syv Born: fem Sonner og to Dottre.

I ? g v a r den oeldste. D e n ncrstceldste S o n v a r C h r i s t e n

G e o r g , der, ester a t have ladet sig examinere cif A b r a h a m
Kall, af ham blev inskriberet som Universitetsborger.

Han

gik derpaa som Volontor ind i Toldkammeret, oversatte Adskil
ligt, dels soerskilt trykt, dels indfort i mine Tidsskrifter, og
endte sin Bane 1827 som Toldinspektor i Kjobenhavn, Ju') Lcrrde Efterretninger for 1794 S. 16.',—7t.

siitsraad, Ridder, I^xecutor 'I>st3msnti ved det rejersenske
Fond.

En udmcerket duelig, nidkjoer, af Toldvcefenet fortjent

Embedsmand, god A5gtemand
der

Johannes

Noeskilde Skole.

og Fader.

Nicolai kom
Vejledet

Min anden Bro

i Sommeren

af mig.

1794

i

med Undtagelse af

de tre, fire sidste Maaneder, kom han strax ind i tredie
Lekfie og blev efter to Aars Forlob dimitteret til Universitetet
af den lcerde Tauber, med det Vidnesbyrd, at han havde
overgaaet ikke alene alle de ovrige Loerlinger, men ogfaa sig
selv.

Mine tre ovrige Brodre vare endnu smaa: M a r c u s

Gehard, Andreas Petrus og Frederik Bari sien, den
Forste opkaldet efter Grev Rofencrone, den Anden efter
Grev Bernstorff, den Tredie efter min Faders Ven Eonsul Barisien i Marokos.

Min Faders

to efterlevende

Dottre vare: E l i s a b e t h og A n n a B i r g i r t e .
Blandt dem af mine Venner, som i min Sygdom besogte
m i g , v a r e iseer P e t e r B u g g e , J o h a n C a r l H e g e r o g
Henrik Vilhelm Lundbye. — Stephen Heger var
paa Landet. — Peter
Sygeleje.

Vugge hentede Doden ved mit

Vel i Forudfolelse af den, bad Han de til min

Faders Bortwrelse

samlede Venner

denne Kjcerlighedsgjerning.

ogsaa ville vise Ham

Faa Dage efter var Han senge

liggende, men havde i sin Sygdom Hjerte og Kraft nok til
ved et Befsg af mig at byde mig ile bort, for ej at udscrtte
mig for et Tilbagefald.

Han dode den 14 Mai 1794, be-

grcedt af Alle, som kjcendte Ham.

Den Afdodes Billede blev

tegnet af hans Venners Ven Thorvaldsen, for Venner
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stukket af En iblandt disse,

Angelo.

Nedenunder stod et

Vers af Lundbye, der og, ligesom Guldberg, sang ved
Hans Krav.

Endelig fandt til Hans Minde en Sorgefest

Sted paa Skydebanen, hvor jeg holdt en Tale, og roekkede
Thorvaldsen og Angelo Guldringe mcd P. B., flettede
af Bugges Haar.

Talen og Sangene lod jeg for Venner

trykke, samlede under Titel: Peter Bugges Minde, med
de Ord til Motto:
Trofast Venskab, sand Oprigtighed,
Ogsaa Du Retfærdigheds Gudinde!
Ved den Grav, hvor Bugge lagdes ned,
Eders Sorgmods bittre Taare rinde!

Den lille Bog var tilegnet Bugges og mine Venner: Guld
b e r g , Brodrene Heger og Lundbye. — J o h a n E a r l
Heger havde og ved mit Sygeleje paadraget sig Nervefeber
og var noer bleven et Offer for den. — Lundbye skrev
et hjerteligt O.vad i Anledning af min Opkomst og den brave
Gudenrath hcrdrede mig med en latinsk Lykonstning, „ved^,
som han udtrykker sig,

„vor humane Lovkyndige Jens Kragh

Hosts Opkomst fra en farlig Sygdom"').
Efter min Faders Dod flyttede min Moder og mine
Sydskende ud til Farum i nogle Sommervoerelser, som min
Fader endnu for sidste Sygdom havde lejet.

Jeg fandt et

' ) L u n d b y e s staser i M i n e r v a , saavelsom i hans D i g t e ; G l i 
den raths i Juridiff, Statistisk og Siterariff Bibliotbck.

Tilflugtssted hos Rahbek paa Bakkehuset, hvor allerede Jo
han Carl Heger delede Bolu; med Ham.

Vi arbejdede

fra Syv, Otte om Morgenen, Middagsmaaltidet fraregnet,
til Halv fire om Eftermiddagen, da vi i tyve Minuter gik til
Staden.

Her herte Heger og jeg Rahbeks Forelæsninger

fra Fire til Fem.

Saa skilledes vi ad; men modtes for

det Meste igjen, kort for Portlukning, ved Bommen. —
Ofte gik jeg ud til min Moder og blev der et Par Dage,
da jeg hver Aften ved Solens Nedgang takkede Gud, fordi jeg
nu var min Grav og min Faders Gjensyn en Dag ncermere.
For Hende gik jeg og engang til Bernstorff for at bede
om Pension. Han spurgte: hvoraf jeg levede.
af at gjore Boger.

Jeg svarede,

Han loe. — Min Moder erholdt kun

150 Rdr. og det kun indtil Hendes yngste Barn havde fyldt
sytten Aar.
M i d t i September foretog jeg m i g , af P r a m opmuntret,
en Reife til Lund.

Her blev jeg, paa min to og tyvende

Fodfelsdag, gjoestfrit og venlig modtagen af davoerende Demon
strator i Botaniken, Magister, siden Professor i TEsthetik og
Bibliothekar, Anders Lidbeck, til hvem jeg fra Pram havde
Anbefalingsskrivelse.

Zeg vandt Lidbecks Venskab og beholdt

det indtil hans Dod.

Foruden ham, erhvervede jeg mig Ven

ner i davoerende Doktor Medicin«, nu Professor og Ridder
Zacharias Eberhard Ro sen skold, davoerende Magister,
siden Professor i Historien og nu Rigsantikvar, Sjoborg, og
i Lidbecks Svoger Doktor i Medicinen Lilljevalk, Ma
gister Vhrling ikke at forglemme, men som af Doden bort-
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rcves ester nogle Aar.

Desuden gjorde jeg Bekjcrndtffab med

de fleste der da levende Professorer: F r e m l i n g , H yl a n d e r ,
Lundblad, Norberg, Sommelius, Retzius, Tengvall, Tegmann.

Med mig tilbage lil Kjobenhavn fulgte

Tegnemesteren ved Upsala Universitet: Direktor A h l b e r g .
Denne Reise anledigede, at jeg allerede i Oktoberhcrstet
af Minerva samme Aar leverede et, Lidbeck tilegnet, Forsog

til

en U d s i g t

over

de skjonne Videnskabers

Skjcebne, som ogsaa scerstilt blev aftrykt.

Vel var dette

Forsog ikke ost af Kilderne selv, men kun i Hast af literariste
Hjelpemidler.

Imidlertid var det, som selv min skarpe Dom

mer Hammerskold erkjoendte, indholdsrigt; nod og den ?(ire
at erholde Rettelser ved Kammerherre Uggla og Hosjunker
Axel Gabriel Silfverstolpe"). — Paa denne Udsigt
fulgte i November B i d r a g t i l en Udsigt over Trykke
frihedens Skjcebne i Sverrige (fra 1.66 af!, der
ogsaa medtoges med Bifald"). IMinerva havde jeg alt g.vet
en kort Afhandling o m danske D u e l l o v e (siden F r o d e
Vll's Tid), som Tilla-g til en Afhandling cm Dueller af
Aug. Hennings. -- Foruden ved dis>e Bidrag til Mi
nerva, bevidnede jeg Rahbek min Taknemmelighed for Op
holdet paa Bakkehuset ved at tilegne Ham min Oversættelse
')INordia B. 1. S. 64—77 og B. 3, S. 97 ff. Js>. Lcrrde
Efterretningcr 179^>, S. 134, Nyerup, oz !.! 6
4.!^,

Abrahamson.
") Lcrrdc Esterr. 1794 S. 468,

Abra bamson, sc> n

den Anledning omtalte mig i sit Kn'qsbiblwttvk.

i
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af: Selmours, Claudius, Selico, Zoraide og Abenha med, fire Fortcellinger af Florian, der udgjorde
det fjerde Bind af dennes paa Poulsens Forlag udkomne
Vcerker, hvoraf Rahbek selv, i Forening med S a m s o e ,
havde oversat de tre Forste*). — Derimod tildrog jeg mig
hans Mishag ved en Recension over hans Oversættelse af
Marmontels, nyeste Fortcellinger, hvori jeg efter at have
erkjcendt Oversættelsens Godhed,

den udmcerkede Ånde og

Skjonhed i Rahbeks Maneer, og hans Indsigt i begge
Sprog, tillod mig at pege paa nogle Smaaplettcr").

Her

til kom nogen Uoverensstemmelse i vore politiske Synsmaader.
Jeg blev derfor kun et halvt Aars Tid paa Bakkehuset, og
R a h b e k fandt det ikke Umagen vcerdt, i sine E r i n d r i n g e r
at melde noget om dette

vort Samliv;

tvertimod! hvor

Han ncevner mig, omtaler han mig med Kulde, skjont Han
rigtignok senere undertiden, f. Ex. i Dagen, har viist mig al
Agtelse.
Jeg tog nu igjen min Bolig i Kiobenhavn, og udstedede
her sidst i December 1794 en Subffripsi'onsindbydelse paa et
Maanedsskrist,

som under Titel af Nordia stulde virke til

en ncermere Forbindelse imellem den danske og den svenske
Literatur.
Horrebow

T i l Medudgivere havde jeg mine Venner P e t e r
Haste

og

Frederik Hoegh Guldberg.

') Min Oversættelse er bedomt i Lccrdc Efterretninger 1795, S.
235—39, af

o: Lundbye.

") Lcrrde Efterr. i 1794 S. 638.
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Det var Franzens nydelige Sang: Svec> til Dana,
hvilken jeg i Efterretninger om udenlandsk Literatur for MartS
1793 havde oversat, som forst bragte mig paa den Idee om
Nordia, skjont jeg vistnok allerede i Udsigten over de skjonne
Videnskabers Skjcebne havde opmuntret Broderfolkene „til at
betragte hinandens Skatte som foelles, og opreife et fcrlleS
Alter for Nordens Tvillingdottre."
Det forste Hcrfte as Nordia tildrog sig megen Opmærk
somhed, ikke alene i Danmark, men ogsaa i Sverige, hvor det
strax med Noes anmeldtes i et P a r Tidsskrifter: L e n n g r e n s
Stockholms Post

og Gjorvells Historiske

och Statistiske

Tidningar, en Roes, der dog uncrgtelig tilkom noesten alene
Ideen. T h i vel prydedes Nordia snart med Bidrag a f F r a n kenau, Malte Conrad Brun, Louise Lindenkrone,
Pram, o. Fl., erholdt ogsaa noget fra Sverige; men planmcessig gik det ikke frem, og adskillige maadelige Stykker op
tog det.
maaede

Jeg ventede noget Bedre af Enebestyrelsen og forderfor mine Medudgivere

til at

fratroede, hvilket

Guldberg gjorde i en meget smuk Epistel, som indfortes i
Nordia. IForskningen syntes denne Forandring at virke,
saa meget

mere som jeg vandt

i Stockholm

i Advokat-Fiskal

ter af Kallundborgs Kronike.

en

nidkjcer

Medarbejder

Bergstrom,

Lverscet-

Desuden erholdt det svenske

Bidrag af E n g e l l , K u l l b e r g ,

Lidbeck, Sjoberg,

S j o b o r g , S t o l z , danske a f Sophie B u c h h o l m , F a l 
sen, Gutfeldt, Lundbye, Heder, P. A. Heiberg,

N. L. Nissen,

Schack Staffeldt.

Mcn uheldige'Om3

3^
stcrndigheder, deriblandt Kjobenhavns Ildebrand, bidroge til
Nordias Fald med Enden af forste Aargang, og det hjalp
ikke, at jeg forst i Aaret 1796 afhcendede Forlaget til Hofboghandler Poulsen, samt udstedede en ny Subffripsionsindbydelse til Nordia efter en mere hensigtsmæssig Plan.
Ikke hceldigere end med Nordia, gik det med en as da
værende Proftefor, nuEtatsraad, Frederik Thaarup og mig i
Juli 1795 udstedet Plan til en svensk Bogsamling i Kjobenhavn, bestaaende af Skrifter i de skjsnne Talekunster, Filo
sofi

og Statsvidenskaber.

Bidrag

af

meldte sig

en

halv

Denne skulde

Rigsdaler

hvert

tilvejebringes ved

Fjerdingaar.

Der

en Eneste, og det var en Dame: Digterinden

Louise Lindenkrone, nu GeneralmajorindeLindenkroneHegermann.
Imidlertid havde jeg havt den Behagelighed, i Februar
at udncvvnes til AZresmedlem af det stockholmske Selskab for
almene medborgerlige Kundskaber, hvis Virksomhed dog ikke
varede synderlig lcenge.
IBegyndelsen af Kjobenhavns Brand havde jeg paa et
Spiseqvarteer gjort Bekjendtffab med den svenske Digter Franz
Michael Franzen, som nogle Djeblik forud var kommen til
Staden. Vi bleve Venner og vare det loenge. Imange Aar
har jeg Intet feet fra Ham.
' ) N o r d i a blev anmeldt i Lcrrde Est. 1795, 129—36, 328 -31,
507 ff.,
520—4, Stockholmsposten 1795 Nr. 83, Hist. och
Statist. Tidningar 1795, S. 166—73, Allg. Hall. Lit.-Zcituiig.
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Iovrigt hotte paa denne Tid til mine behageligste For
bindelser den med Professor C l a u s F r e e s H o r n e m a n n ,
og hans Familie. Han havde adskillige smukke yndige Dottre,
hvoriblandt den celdste, Marie, siden blev gift med sin Fa
ders Fcetter nu Etatsraad Wilken Hornemann, som dode
for nogle Aar siden, Birgitte, en sin Skionhed, siden gift
med Landmanden

og

Skuespildigteren Balthafar

Bang,

K l a n s i n e , siden gift med n u afdode Kommander H e n n e ,
m. Fl.

Kronen i Huset var dog ncesten Fruen, En fodt

T h r a n e , udmcerket ved Tcrkke, Aand og Blidhed.
mann selv var redelig og velvillig.

Horne

Han sad og studerede

— iblandt Andet Kiesewetter om Kants Filososie— midt
iblandt sin Familie, men da han paa det ene Ore var fast
bov, kunde man tale om alssons Gjenstande uden af ham al
cendses.

Her kom ogsaa jcevnlig Malte Brun,

som blev

H o r n e m a n n s yndling. — Hos Peter Andreas Heiberg
og hans Kone nod jeg den gæstfrieste Modtagelse.

De le

vede, som det syntes, i det bedste Forhold. — Desuden besogte
jeg n u jcevnlig den hoist elskværdige Skuespillerinde E l i n e
Marie Smith, Rahbeks Polly, i Huset hos hendes
Moder. Som Emilie, Kathinka og Dyveke var hun ble
ven Almeenhedens Vndling paa Skuepladsen.

Hos Hende

saaes, foruden Rahbek, adskillige af Stadens skjonne Aander,
iscrr MalteBru n. — Ikke lcrnge efter sik jeg og Adgang i Huset hoS
Konferentsraadinde B a n g , hvis smukke aandrige Datter A n 
ton ette nu er Enke efter Baron Eggers.

Tillige vedblev

jeg at dyrke Pram s, N yern ps og AssessorHegers Omgang.
6'

Med Johan Erik von Berger og Schack Staffeldt,
hvilke jeg Begge kjamdte fra Gottingen, havde jeg og mangen
behagelig Sammenkomst.

For den Forste beforgede jeg D a 

gens Anliggende anonymt trykt; af dem Begge erholdt
jeg Bidrag til Nordia.

Staffeldt var En af de mest ge

nialske, dybeste Digtere, Danmark har ejet; men blev, dels
netop for sine Tankers Dybde, dels for nogen Tunghed i Sti
len, aldrig af sin Tidsalder erkjcendt.
Jeg viiste mig varm for de herskende Frihedsideer, og,
skrev en Anmeldelse as Sagerne imod Heiberg for

Vor

K l u b er dog en herlig S a g , Bogtrykkersvend S t e p h a n s e n
for en vistnok kaad Pjece af Ham, og Forlcxggeren af Vække
ren, hvormed jeg ikke behagede Colbjornfen og det danske
Kansellie saavelsom Hoieste Ret.

Bedommelserne vare ikke

g o d e n o k t i l f o r d e m a t f o r s k j o e r t s e V e l y n d e r e s G u n s t . IH e i 
bergs Vise var det folgende Vers, som fandtes anstodeligt,
og kostede ham trehundrede Rigsdaler m. m.:
King George spiller hsje Spil;
En Satan sik Ham nylig til
At rive Folkets Klubber ned
Sig selv til stor Fortred;
Han troer ei, Britten mukke tor,
Hvor galt han endog Sagen gjsr.

M a l t e B r u n skrev med Hensyn paa anfsrte S t r o f e i en
af Jens Smidth i Lommebog for Selskabelighed indsort Ari
stokratisk Selffabssang:
King G e o r g e er langt fra at vcrre Beet
Og herligt Kortene for ham falde.

Det er kim Heiberg, som ncrgter det,
Som tor hans Raadgiver Satan kalde.
Nej! Viisdom al hans Regjering rober,
Og det er Logn, at man Stemmer kjober.
K i n g Georges Skaal!

Ved Sagen imod Stephansen vandt denne, foruden fjorten
Dages Vand og Brod, mindre ?Lre, end hans duelige For
svarer, Prokurator Auditor Steenstrup som en alt for tid
lig Dod alt 1796 bortrev i en Alder af 31 Aor. — Vcrkkerfagen

endtes med

en Mulkt paa

200 Ndlr., hvilken

Bruns gode Venner udredede under Form af et Agtelfestegn
for nyttige og vigtige Sandheder, men imod Fortjeneste, thi
Vcrkkeren kom dog virkelig i Utide, nemlig i Tommersven
denes Uroligheds Tid.

Ved Dommens Afsigelse i Hojesteret

erindrer jeg, at imedens en talrig Forsamling i Forsalen ven
tede paa Udfaldet, ilede Assessoren Conferentsraad T r e s c h o v
ud fra Hojesteretsfalen igiennem

den i Forsalen

ventende

Mcrngde bort. Man troede, at han ikke torde blive, af Frygt
naar Fordomm.lsen afsagdes.

Men snart erfarede man, at

Han, og Han alene, havde stemmet for Tiltaltes Frifindelse.
Han var en dygtig cg selvstændig Jurist, som flyttedes fra
sin rette Hylde, da Han blev Amtmand.
Med Begyndelsen af 1796 begyndte jeg et nyt Tidsskrift
for det smukke Kjon: Euphrosyne, hvortil jeg erholdt Bi
drag af P r a m , Schack S t a f f e l d t , H . G . S v e i s t r u p ,
H eber, Albert
sættelser.

Albertsen; jeg selv iscrr leverede Over

Det naaede under mine Hcender, ei meer end tre
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Vind, hvorpaa fulgte flere, udgivne af Forlceggeren A. Soldin.

F o r det Meste bestod og en L o m m e b o g f o r F r u e n 

timmer, jeg udgav, af Oversættelser.

Endelig gav jeg i

1796 paa Dansk et Par omplantede Smaaboger af udmoerket
V c e r d : f r a d e t F r a n s k e L a n d s b y e n A g in i l a s a f P o l 
lin, en Lovtale over Landlivet og Landsbyfolks joevne Seeder
i gesnersk og floriansk S t i l * ) ; A m a l i a S e k k e n d o r f s , en
liden Piges Historie, bestemt til Scedernes Dannelse, iseer
hos den qvindelige Ungdom, hvorom Nyerup skrev, at han
ikke erindrede i lang Tid at have lcest noget Skrift for Ung
dommen, han stntes saa godt om. og hvoraf ogfaa snart kom
en ny Udgave**).

Desuden gav jeg t i l P o u l s e n s I r i s

adskillige Bidrag.

De Forste vare Breve til en Veninde,

hvori jeg iblandt Andet besvarede: hvad tor vi haabe? undersogte, om Lyksalighed bor ansees for det overste og sidste Djemed for den menneskelige Handlen, og om det nogensinde kan
voere tilladeligt at sige Usandhed.

Jeg vilde i disse Breve

voere Kantianer, men Nyerup, ihvor langt fra at vcere Fi
losof, blottede virkelig adskillige Svagheder i det Skrevne.
Under Mcerket Prepophil o: Anstoendighedsven, skrev jeg en
Afhandling om Anstændighed.

Ogfaa besvarede jeg, i et an

det Stykke, det Sporsmaal: om man isoer hos den unge For
fattere, fremfor hos den celdre, kan kroeve Beskedenhed, hvilket
jeg benoegtede. — Af Aftenposten skrev jeg to, tre Aar
omtrent den halve Del.
') Lcrrde Esterr. 1796 S. 136—38, Nyerup.
") L. E. 1796 S. 405.

ZL)
Jeg havde nydt den 2(5re, eenstemmigen at optages i
Dreyers Klub, En af de mest dannede og hccderlige For
eninger Kjobenhavn nogensinde havde, Samlingspladsen for de
bedste Hoveder og hojfortjente Moend.
tyveaarige Stiftelsesfest

1796

Her skrev jeg til den

en Sang til de bortgangne

Venners Minde, som begyndte med den forst i Aartiet afdode
Wessel og den kort forhen i Vestindien bortrevne Bern«
hard Kaas.

Den lidet snaksomme, men alvorligvenlige

Samsoe hcrdrede
Dreyers

og

den med sit

Bifald. — Da den ved

Fabricius's Klubbers

Sammensmeltning

opstaaede nye Forening i 1326 hojtideligholdt sin Stiftelses
fest fortsatte jeg hin Sang.
Til Malte Bruns Svada leverede jeg til Bidrag no
get Oversat, men i Dyvekefejden blandede jeg mig ikke.

Jeg

overbviste mig hcs Heiberg cm den urigtige Idee, Han havde
fattet, at der i Rosings Huus var en Kreds, som hemmelig
bestyrede Skuepladsen og havde Malte Brun til Medlem.
Vistnok havde Denne Net i Hovedsagen, men han gik for
vidt imod en Mand som H e i b e r g , og man kan med R a h 
bek sige, at kun Fanden, Oplysningens, Frihedens, Viden
skabsmandenes Fender, havde t'ryd deraf.

Brun v^la

iovrigt ogfaa ved denne Lejlighed megen Fatning. F a l s e n
formaaede Nyerup til i Forening med ham at forlige Sa
gen.

H e i b e r g eg B r u n samtykkede i at mode hos K l i n g -

berg.
klæring.

Her fremlagde Heiberg et Forflag til en gjensidig Er
B r u n forkastede det og skrev et andet, som H e i b e r g

antog, i hvor lidet det svarede t i l hans ^ordel. — B r u n
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var en besynderlig Karakteer: frygtsom og bly i Omgangsli
vet, var han kjcek og djcerv, saasnart han fik Pen i Haanden.
Han, der, som Skribent, Ingen skaanede, saarede aldrig No
gen ved sin Tale.

Blidt, smukt og elskeligt var hans Ud

vortes. — Efter Forligets Slutning gaves der Maaltider hos
Heiberg, Klingberg,

Falsen,

Nyerup, Horne

mann, men Brun blev ikke buden til Heibergs.

Der

var i Grunden kun Vaabenstilstand imellem dem. — Kort
efter fandt Malte Brun, da han blev kaldet til Forhor i
Anledning af Aristokraternes Katekismus,
af Pram, at burde redde sin personlige Frihed.

advaret

Han flyg

tede til Hveen i en Kansellieraad Holm tilhorende Baad, led
saget af Holms Son, Sv eistrup, og Heloises Overscetter
Studiosus Theologice O l e A l b e r t s e n .
S v e i s t r u p skulde kort efter, som Huslcerer gaae t i lNorge.
Iden Anledning gav han og jeg et Selskab paa Skydebanen,
hvortil vi indbods C. F . H o r n e m a n n , P . A . H e i b e r g ,
Falsen, Nyerup, Pram, Rahbek, Haste, Klingberg, Rafn, Guldberg, Assessor Heger.

Her rcrkkede

H e i b e r g og Rahbek hinanden igjen Vennehaand. H o r n e 
mann forsikkrede mig, at han siden sit Ophold i Gottingen
ej havde vceret i et ham behageligere Selskab.
Siden mit forste Besog i Lund havde jeg glentagne Gange
vceret der.

Ogsaa paa Hvecn havde jeg vceret i 1795 og sidcn

efter Bruns Didkomst.

Da denne sidste Re-ise, i Selskab

med S v e i s t r u p , Johan Carl Heger,

Ole Albertsen,

Benjamin Hornemann o. Fl., udfortes i en lcek Baad,
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vare vi All? paa Hjemvejen til Strandmollen gangne i Bol«
gerne, saafrcmt en fremmed Baad ej havde taget os paa
Clcrbetoget.

Kort derpaa kom A l b e r t s e n , Auditor F r o s t ,

Auditor Kalneinog Tre til en Morgen til mig og vilde at
ter have mig med til Hveen.
Penge havde.

Jeg afslog det, fordi jeg ingen

De Andre toge afsted.

Men, efter et Besog

paa Kadelfregatten, kantrede Baaden med dem.

Kun Een,

Kalnein, blev reddet.
I1796 besogte den genialske Admiral Ehrensvcrrd og
Digteren Kanselliraad Paykull Kjobenhavn.

Paa Skyde

banen holdtes et Selskab til dereS ?Ere, jeg troer, givet af
Guldberg.
Nordia.

Jeg var iblandt Gjcesterne.

Talen kom paa

Heiberg sagde til Rahbek, at de nu i Forening

skulde give Forbindelsen imellem de skandinaviske Literaturer
en anden Skik.

Det stodte mig.

Jeg besluttede at iverk-

scette min lcrnge paatcenkte Plan med sorogede Krcefter, men
uden Heiberg.
Efter

forst for

Nyerup at

have yttret mit Dnske

om i Forening med Ham og Flere at tage Nordias Traad
op igjen, gik jeg til Baggesen, som jeg neppe for havde
seet, men som strax med Beredvillighed lovede Deltagelse. I
mit sire og tyvende Aar vandt jeg ligesaa hurtig hans yndest,
som jeg i m i t siortende havde vundet P r a m s .
B a g g e s e n foreslog for N y e r u p og m i g , a t v i skulde
tage Pram paa Raad med, og vi Tre bleve enige om at
henvende os t i l Brodrene N i c o l a i og P e t e r C h r i s t i a n
A b i l d g a a r d , gamle A b r a h a m s e n , Hauch, K j . r r u l f f ,
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M u n t e r , S a n d e r og S u h m .

D e vare alle villige i at

tiltroede, men nu besluttede vi, at Antallet af Medlemmer
skulde fordobles.

Tolv nye valgtes til, og vi Fire og Tyve

samledes en Aften forst i Oktober hos Professor N y e r u p
paa Regentsen, hvor v i da stiftede det S k a n d i n a v i s k e
Li ter a turselskab, og besluttede at korresponderende Med
lemmer skulde indbydes i Sverige, saavelsom i Norge og de
danske Provindfer, at Midlet til at fremme dets Djemed, en
noermere Forbindelse
Literatur,

isoer

imellem

skulde

den

vcere

Skandinavisk Museum.

et

danske
Tidsskrift

og den

svenske

under

Titel:

Professor P e t e r C h r i s t i a n

Abildgaard blev Interimsformand og

jeg for fem Aar

Sekreteer med fem hundrede Rigsdaler aarlig af de Indtcegter Mufeum, af de fangvinisk-haabefulde Medlemmer,
ventedes at kaste af sig. — Medlemmerne forogedes efter nogle
Aar til fyrretyve, og ligesom allerede ved den forste Udvidelse
En og Anden var optagen, som de fire Stiftere havde astalet
at ville modsoette sig,

faaledes blev dette nu mere og mere

Tilfceldet. — Hvad de fem hundrede Rigsdaler angaaer, da
saae jeg aldrig en Skilling af dem.

Ubesindig paatog jeg

mig for Forloeggeren, K. H. Seidelin, at affende et stort
Antal Exemplarer

til Sverige.

Jeg fik ingen Betaling,

men maatte godtgiore Seidelin den. —

Videnskabernes

Selskab overlod snart det Skandinaviske sin Sal paa Chri
stiansborg til Afbenyttelse ved dets Moder, og om Sommemeren modtes Medlemmerne paa Skydebanen, hvor de efter
endt Foreloesning node et Aftensmaaltid sammen. — Der
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er iovrigt vel faae Ark i Verden, som have kostet mere Tid
og Umage at fuldende, end det Ark, der indeholdt det Skan
dinaviske Selskabs Love.

De sire og tyve Medlemmer samle

des i mange Uger hver Sondag Formiddag og kunde under
tiden anvende en heel Hermiddag paa el Par Paragrafers
Droftning.

Det var paa eengang lysteligt og harmeligt, at

hore M a l l i n g ,

Abrahamson,

Baggesen, Tonder

Lund, P. C. Abildgaard udbrede sig over — Ingenting.
Ikke desmindre bleve Lovene efcer nogle Aar omarbejdede.
Imidlertid paadrog jeg mig i Slutningen af 1/96 en
ubehagelig Fejde med Professor Jakob Baden.

Denne

Mand havde stiklet paa mig, iscer paa mit Uheld i Hoiesteret,
og tillige havde han angrebet min daværende Omgangsven N.
L. Nissen, fordi han kaldte sig Doctor i Filosofien, istedetfor
det

gamle

Magister.

Jeg greb

Lejligheden og skrev

sex

Blade i Iris, hvori jeg sagde Oldingen nogle vel ikke ufor
skyldte Haardheder,

men i en ikke ganske sommelig Tone.

Flux udkom et anonymt Skandskrift

fra Holms Presse:

Hvem er Jens Kragh Host? hvori jeg, i Anledning af
mine Blade imod Baden, fremstilledes som den storste Nid
ding.

Jeg lod Holm indkalde for Forligelfeskommissionen,

hvor P r a m modte for mig.

Bogtrykkeren opgav T o r k i l d

Baden i Kiel, som den, fra hvem han havde erholdt Ma
nuskriptet.

Professorerne A b r a h a m K a l l og

Munter

opmuntrede mig til Sags Anlcrg og lovede at bare Omkost
ningerne. M e n Professorerne P . C. A b i l d g a a r d og M o l 
de nhaw er raadede mig til koldsindigt Gienmoele og jeg fulgte

dette Raad.

Zeg skrev nogle Blade:

Til Publikum og

beqvemmede mig deri til cndog at bevidne Fortrydelse over at
jeg havde tilsidesat den slyldige Wrbodighed for Alderdommen
ved det Udtryk, at Baden var gaaen i Fro. — Da jeg siden
engang talede med Hertugen af Augustenborg, forsikkrede
han mig, at Torkild Badenikke, saaloenge hanhavdeInd
flydelse, skulde blive forfremmet.

Jeg vilde have vceret gladere,

om han havde hjulpet mig til Forfremmelse.

Paa Baden

kunde jeg i Grunden ikke vcere vred, forsaavidt han ikke havde
grebet til Pennen uden for at vcerge sin Faders AZre.

At

han i senere Tider ikke har villet vedkjcende sig sit Skand
skrift, synes man at kunne slutte deraf, at det ikke findes un
der hans Navn i Nyerups Literaturlexikon.

Jeg haraldrig

fragaaet, hvad jeg skrev.
IAaret 1796 var min Ven Stephen Heger gaaen
til Skuepladsen, hvor han havde lcert at kjcende og elske
Eline

Marie Smidth.

Den

4 Februar 1797 om

Morgenen kom Han til mig med Begjering fra sin Kjoereste,
om at vcere hendes Forlover.

Jeg

N a v n og erfarede dette med Gloede.
Forlover.

Stifsprovst Bast

spurgte

om

hendes

N y er up var Hegers

forrettede Vielsen.

Aftensel

skabet bestod af Brudeparret, Brudens Moder og tilkom
mende Svigerfader, samt mig.

Fem og tyve Aars Dagen

derpaa gik jeg om Aftenen til Hegers og festligholdte deres
Solvbryllup, Ene af alle Fremmede.

Derimod bestod nu Fa

miliekredsen af dem selv, Hendes Moder og Svigerfader, den
crldste Datter

Vilhelmine og hendes Mand, Professor

Werlauff,

den ncestseldste, L o u i s e , og hendes Kjcereste

Student Plum, samt ftm,

sex andre Bern. — En blidere,

tækkeligere Kone end Madame Heger, har jeg ikke kjcendt.
Ligesom min Omgang i Hegers Huus, saaledes horte
nu ogfaa Baggesens Venskab til mit Livs Glcrder.

Og

ligesom Pram, saa blev Baggesen mig tro i Vel og Vee;
jeg veed ikke hvem jeg skal scrtte overst, hvem jeg skylder Mest.
Baggesen har aldrig sveget, aldrig forncermet mig, men givet
mig mangfoldige Prover paa sit Hjerte og ved mangen Lej
lighed strcrbt at vise mig virksom Hengivenhed.

For sin Over

bevisning opoffrede han alt Jordisk; men gjerne lyttede han
til Andres Bemærkninger og rettede sig

derefter. — Ingen

brugte Filen mere end Han, thi Ingen var mere levende,
end Han, gjennemtrcrngt af den Grundsætning, at i Alt hvad
man foretager sig, bor man streebe til Fuldkommenhed.

Han

havde derfor og lagt sig saaledes ester Skjonskrift, at jeg In
gen har feet skrive en smukkere Haand end Han.

Derfor ere

og Titlerne til Hans skæmtsomme Riimbreve, saavelsom til
hans tyste Digte, stukne ester hans Skrift.
ISommeren 1797 sagde Baggesen mig, at Bern
storff onskede mit Besog.

Denne Sidste havde beklaget, at

jeg ikke vilde gaae Embedsvejen.
det Modsatte.

Baggesen forsikrede om

Og nu havde Bernstorff paalagt ham at

bede mig komme til Ham.

Ved Indtrædelsen modtog den

vise og voerdige Statsmand mig med de Ord: De har en
varm Ven i Iustitsraad Baggesen.

Han udbredte sig over

urolige Skribenter i Politiken og Religionen.

Hvad de poli-
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tisse Fritcenkere angik, erklcerede Han dem for mindre farlige;
de religiose derimod, som ikke skaanede, hvad der havde vceret
Fcrdrene helligt, ivrede han desmere imod.

Han lovede at

anbefale mig hos Kronprindsen til det forste ledigblivende Legationssekretariat.

Faa Uger efter dode Han. —I1795 havde

Grofch, i Anledning af Fredens Bevarelse stukket et Kobber,
forestillende Hygcea offrende til Gud for Ham, istedetfor at
der ellers ossres til Hende.

Jeg satte derunder folgende Vers:

Til Freden vcnnehuldt lod Bernstorffs Bliv.
Held, Held os, Nordens Myriader!
Thi offrer selv Hygcra for hans Liv.
O Hende hore Du, Naturens Fader!

Maaskee har Bernstorff aldrig feet dette Kobber.
Da ved Bernstorffs Dod Grev Schimmelmann
valgtes til Prceses i Videnskabernes Selskab, sandt Universite
tets Patron, Hertugen
forbigaaet.

af Augustenborg sig at vcrre

Han skrev nu et ypperligt Brev til det Skandi

naviske Selskabs

Jnterimsformand P .

C. Abildgaard,

hvori han onskede det til Lykke og tilsagde det kraftig Med
virkning til dets Hensigts Fremme*).

Selskabet havde den

Utaknemmelighed, ej at vcelge ham til Prceses.

Det smigrede

maaskee mere enkelte Medlemmers Forfængelighed selv at voel
ges til Formcrnd, og de, som ej kunde have Haab om denne
Udmcerkelse, manglede Mod til at vise sig selvstendige.

Lige

saaledes var der, da Selskabet senere opfordredes, til Kansclliet
') Brevet staaer i den nordiske Tilskuer.
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at ncrvne dem, der for deres Fortjenester af den skandinaviske
Literaturs Fcrbi>,de!se havde Adkomst til Dannebrogordenen,
I n g e n som havde Hjerte og M o d t i l at ncevne N y e r u p og
Baggesen.

Pram var Ridder. —

Allerede fra Nordias Dage, 1795, havde jeg staaet i
Brevvexling med Grater i Schwabisch Halle, hvis kjcereste
Iid det var at hendrage sine Landsmands Opmærksomhed paa
Skandinaviens, iscer Danmarks, Oldkyndighed og Literatur.
Han havde ogsaa givet mig Bidrag til Nordia og, saa loenge
Han levede, vedblev Han at virke til Teutonas Forbindelse
med D a n a og S v e a .
Min Ven Henrik Steffens, som efter adskillige Aars
Omtumling, imidlertid i Kiel var bleven Doctor i Filosofien,
indbod mig i Sommeren 1797 til Medudgiver af et tysk
Tidsskrift, der under Navn af Nordisches Museum skulde
udkomme i Altona hos Ham mer i 6), med Bestemmelse at
gjore Tyskerne mere bekjcrndte med den skandinaviske Literatur.
Jeg svarede Ja og sendte Manuskript.

Men nu faldt det

mig ind at gjore en Rejse med Paketbaaden til Kiel for at
gjore noermere Aftale med Steffens.
Toldboden ved min Ankomst.

Han var just paa

Jeg boede hos Ham adskillige

Uger i samme Voerelse, som Rahbek og Samsoe havde
havt, og vor Opvarterske var den K a t h r i n e , som R a h b e k
i Visen: Det hcendte sig engang o. s. v., har foreviget. I
Kiel knyttede jeg Venskab med Et af Jordens bedste Mennencffer, Garnisonsprcrsten K5ster, en dyb Tcrnker, ypperlig
Taler, men som af Tungsindighed kort ester nedlagde Em-
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bedet.

Jeg loerte at kjcende Nist, som kort efter blev Pri

vatsekretær hos Schimmelmann og siden
OksrZe 6'^iksires i London.

i 1807 var

Ungdomsbekjcendtskaber for

nyede jeg med Theologen, Magister Peter Erasmus M u l l e r ,
siden Biskop i Sjelland, og Juristen Erik H a m m e l e f f .

Af

Professorer modtoge mig gjcestfrit iblandt Andre den gamle
venlige Weber, den rene og hulde Re in hold, den ogfaa
som Filolog udmcerkede Moldenhawer i Dusternbrock og
den saa soerdelestjenstvillige Udgiver a s i e

Olivarius.

Efter min Hjemkomst til Kakelovnsfabriken besogte Stef
fens mig her til Gjengjeld og blev hos mig nogle Uger.
H e r boede paa samme T i d , foruden m i g og B e r n d t h , S v e i strup og Zacharias Moller, en Bjergvoerkskyndig,

der

siden reiste til Westphalen, hvor Han gik over til Katholisismen.

Her var en munter KommertS.

Da Rahbek en Af

ten gik forbi Havedoren til Bakkehuset,
Punsebollen i et Lysthus.

saae han os ved

Han krob over Dsren og tog Deel

i Lauget.
Imidlertid forlod Baggesen kgjen Danmark, ikke uden
at give mig en ny Prove paa sit

Venffab.

Han foreslog

mig til Lcerer i det Danske Sprog og de skjonne Talekunster
i Hofprcest Christian! s Institut udenfor Vesterport.

Jeg

fik, som Saadan, for nogle faae Timer ugentlig 2V0 Rdr.
a a r l i g o g h a v d e k u n N o g l e a f d e o v e r s t e a t lcese f o r : M e i n c k e ,
nu Justitsraad og Borgemester i Stege, Hallander, Prcetorius, et Par Bartholiner, et Par Henriques, tre Mari
boer

fl. — Vel arbejdede jeg her med Lyst, men dreves
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dog snart bort af andre Planer.

Christian i gav mig ved

min Bortgang det hcrderligste Skudsmaal. Han var en ligesaa behagelig Omgangsven, som vcerdig Mand, ved Virksom
hed og Rolighed ret stikket til det Hverv, han havde paataget
sig. Vort Foedreland leed et sandt Tab, da han opgav sit
Institut og drog bort.
Dels for at vorde end mere bekjcendt med Sverige og
dets Literatur, dels for at opmuntre de korresponderende Medlem
mer

og opsoge flere

dygtige og villige Medarbejdere troede

jeg det hensigtsmæssigt at foretage en ny Rejse did.

Jeg ud

virkede hos det Skandinaviske Literaturselffab en Understyttelse af halvandet hundrede Rigsdaler og dermed begav jeg
mig i Februar 1798 paa Nejsen, uden at vide, hvor langt jeg
vilde eller kunde komme.

Forst opholdt jeg mig nogle Dage

i Lund, hvor jeg kjobte mig en Vogn for 36 Rdr. Rigsgjeld.
Paa Vejen fra Lund til Christianstad underkastedes jeg en
lid^n Provelse.

Da jeg kom til en Stasion, var der Ingen som

kunde kjore for mig;
til ncrste stasion.

thi Skytskarlen var som Forbud reden
Man sagde:

jeg kunde vel kjore selv.

Rigtignok havde jeg nu aldrig havt Tomme i Haand. Imid
lertid undsaae jeg mig ved ikke at svare Ja.

Kun bad jeg,

at man vilde bringe Vognen ud paa Vejen.

Jeg opdagede

snart, hvori Hovedkunsten bestod med at styre Hesten.
var taalig og Vejen gik lige frem.

Denne

Siden har jeg kunnet

kjore, men aldrig med mere end med een Hest. —IVexio
besogte jeg Biskop Wallquist, ,n beromt Taler, som under
Gustaf den Tredie havde havt megen Indflydelse, og nu med
4
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Kraft forestod sit Stift.
og bod

Han modtog mig med Udmcerkelse

til min Mre et

talrigt Selskab til sig*).

Fra

Vexio forlængede jeg Nejsen til Linkoping, hvor jeg opsogte
den m i g f r a Kjobenhavn a f bekjcendte Grosserer L i n d a h l ,
Svigerson til den hojfortjente Literator Gjorwell, selv en
Ven af Videnskaber og Videnskabsmand, Eier af en Samling
af Autografer.

Hos Ham tovede jeg en fjorten Dage, i

hvilken Tid jeg lcerte at kjcende den hollandske Rejsebeskriver
Meermann van Dalen.

Mit Ophold i Linkoping kostede

mig ej over et Par svenske Specier i Drikkepenge.

Med

Lin dal reiste jeg i hans egen Vogn til Stockholm.
I Stockholm henvendt! jeg mig til det Skandinaviske
Selskabs Medlem, Doktor Medicin« Ruthstrsm, Sekreteer
ved Vitterhets Akademien, som jeg skriftlig havde bedet om at
bestille Vcerelse for mig.

Denne, som Tcenker og Digter hoe-

derlig udmcerkede Mand, et Mynster paa Tjenstagtighed, havde
opfyldt mit Dnske.

Nceste Dag ledsagede Advokat-Fiskal

B e r g s t r o m mig til Sveriges Landshovding Rosenstein,
forhen Informator hos G u s t a f den Fjerde, Sveriges M a l 
ling, ogsaa Selskabets Medlem, til hvem jeg havde taget
mig den Frihed at lade mine Breve fra Kjobenhavn adressere.
') Nogle Zlar ester havde Wallquist den fsrste Mai Stiftets
Provster hos sig til Middag og soreslog ved Maaltidets Ende en
Skaal for at takke Gud, fordi deres Enker nu i Tilf-rlde af de
res Dsd node fuldt Naadsens Zlar, eftersom de havde overlevet
den forste Maj.

Da de vare staaede fra Bordet, satte han sig

ned at drikke Kaffe, og faldt dod om.

Ogsaa Pengebrev fandt jeg hos Ham, hvori jeg ved mm
Moders Godhed erholdt Nemisse, da naturligvis mine halvan
det hundrede ikke kunde vare lcenge, skjont jeg virkelig i Sve
rige ej udgav mere, end jeg vilde have udgivet i lige lang
Tid i Kjobenhavn.

Hos Rosen stein traf jeg ved hans

I^ever Sondagsmorgen blandt

Andre Sveriges davcrrende

forste Digter Leopold, ogsaa Medlem af Selskabet, og, som
gift med en Sonnedatter af Frederik den Femte, blev understyttet med en Pension af den danske Regjering.

Med

Breve fra Professor K i c r r u l f f og Skuespiller Schwartz
gik jeg t i l dek beromte Skuespillerinde C a r o l i n e M u l l e r ,
forhen Walter, da gift med Kapelmester Muller, som
modtog mig huldt, men bad m?g, ikke at tale dansk, for at
Hun ej skulde forledes til at danske paa Skuepladsen.

Jeg

talede nu Svensk saa godt jeg kunde; thi med alt mitKjcenbskab til Sproget, har jeg dog aldrig kunnet lcrre at tale det
rigtig.

Engang sagde man: Herren taler som en Bog; en

anden Gang: Herren bryder lidt paa Tysken; en tredie Gang
kunde man nok hore, hvad Landsmand jeg var: en Italiener.
— Mullers indbode mig som daglig Gjoest.

Endnu samme

Aften saae og beundrede jeg Hende, den i sit fem og fyrre
tyvende Aar ncrsten ungdommelig Skjsnne, jeg troer i Renaud d'Ast.

Et Par Gange senere var det igjen Tilfaldet,

da Hun den ene Gang spillede Prosper i Azemia, den anden
Gang den Ene af de to smaa Savojarder.
Men allerede to, tre Dage ester min Ankomst til Stock
holm faldt jeg i en hcrftig Zorkolelsesseber, hvilken jeg havde

paadragct mig ved at reise uden Overljole i den strengeste
Vinter.

Min Lykke havde strax i Stockholm lcert mig at

kjcende Lcegen Professor Gistre'n, og af denne uegennyttige
Mand blev jeg snart aldeles helbredet, paa oegte Brownsk ved
Portviin.

Denne Lærepenge uagtet, vedblev jeg i Stockholm

at gaae uden Overkjole i blotte Silkestromper. Mange herlige
Bekendtskaber stiftede jeg her.

Jeg erindrer, foruden R u t h -

strom, B e r g f t r o m , Rosenstein, G i s t r e n og Leopold,
Folgende.' min gamle Korrespondent sra Nordias Tid, den, alle
Vanheld uagtet, indtil sin hoje Alderdom virksomme Literator
Gjorwell; en Anden, som havde prydet Nordia med Bi
drag,

Taleren og Digteren,

Ridderhnssckreteer, Hofjunker

Axel Gabriel S i l fv e rftolpe; min tredie Medarbejder, Dig
teren

Sekreteer Sjoberg, som havde skjcenket Nordia et

Vers over

den

af ham

fra

Malmoe seete Kjobenhavns

Ildebrand; en fjerde Medarbejder, den da frisindede, vittige
Baron Hjarta, som siden for en Tid frafagde sig Adelskabet;
Formanden i Selskabet for almene medborgerlige Kundskaber,
Sekreteer Mode er, udmcerket Kjcender af Mynter, men som
han kun samlede i Kobber; Hostens ypperlige Sanger, Rigsmarskalk Grev Johan Gabriel Oxenstjerna; Forfatteren til
Fideikommis for

min Son Jngemund, paa Dansk under

Navn af en Faders Raad til sin S o n , Iustitskantvler Lilzestraale, den grundlcerde Olding Nigshistoriografen Jonas
Hallenberg, som med Munterhed og Raskhed ledsagede mig
omkring i det store Stockholm, Mathematikeren, Magister
Sjoste'n, Sekreteer ved Videnskabernes Akademie; Digteren

Raadmand Isaac Blom, endelig min landsmand den ud
mærkede G r a v o r , siden Professor i Kjobenhavn, J a c o b s e n ,
Fader til tre udmcerkede Sonner, hvoras den Ene er den beromte
Lcege Ludvig J a c o b s e n .
Med?tnbefalingsffriv.lfer, iscrr fra Oxen stjerna, rejste
jeg endnu i Marts til Upsala.

Her maatte jeg soje den

forhenomtalte Tegnelcrrer ved Akademiet, Direktor A h l b e r g
i for Intet at tage Bolig hos Ham.

Jeg spiste isolge Ind

bydelse af Magistrene Benjamin Hojer og Gustaf Abraham
Sil fv erstolpe daglig i et sluttet
og Studenter,

Selskab

af Magistre

og da jeg ved Afrejsen spurgte, hvad jeg

havde at betale, var Svaret, at min Neervcrrelse havde vcrret
Selskabet en Fornojelse.

Hojer var en ffarpsindig Tcrnker,

fortrolig med den nye Filosofi; Silfver stolpe besad et lyst
Hoved, god Smag og literceriffe Kundskaber.

Jovrigt mod

toge ncrsten alle Professorer, A c r e l l , F a n t , T h u n b e r g ,
Aurivillius, Winckmann, Ntik ter, Prosperin, ogsaa Landshovding Wetterstedt, mig saare venskabelig.

Hos

ham saae jeg hans Son, den nuvcrrende svenske Minister
Wetterstedt, delt Dag, da han, som Pngling, kom til
bage fra en Udenlandsrejse.

Lector Almquist, dod som Bi-

stop i Hernosand, blev min oprigtige Ven og erindrede mig
endnu med Hjertelighed en SnesAar efter*).

Ingen af Alle

vandt dog faaledes min Hengivenhed, som Digteren Lektor
Stenhammar, Kell g ren s Eftermand i det Svenske Aka') Sce Beck en 6 Reisc i L^en'gc.
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demie.

Noesten hver Dag vandrede jeg med Ham ud til Sko

ven en Fierdingvej fra Byen og nod den storste Gloede af
Hans Samtaler. — En Dag gjorde jeg en Udvandring til
Landsbyen Gamle Upsala, hvor jeg besegle Linn es beromte
Lcerling Provst Odmann, der kjcrndte de fjcerneste Lande saa
godt som Upsala.

Han havde i endel Aar ligget as Feber

en Times Tid hver Dag, men var al den ovrige Tid frisk
og rask. — En lcengere Udfart var forbi Kongernes gamle Valg
sted Morastenar

til Kobbergruben Dannemora. I Upsala

strcebte jeg isoer at vinde Fortrolighed med den svenske Literatur.

Hele April tovede jeg i Upsala og saae den sidste April,

Valborgmesse Aften, fra den Hoj, hvorpaa Kirken staaer, tal
rige Blus i de omliggende Landsbyer.
Den forste Maj kom jeg tilbage til Stockholm, hvor jeg horte,
atPolitimestcren strax efter min Afrejse havde efterspurgt mig, for
at erfare Hensigten af mit Komme, men atRo senstein havde hos
ham og selv Kongen borget for min Frihed for politiske Drev.
For at overbevise sig

om min Fcerd, og i alt Fald advare

mig, havde min Velynder skrevet Magister Hoj er til og
af Ham faaet beroligende Svar.

Jeg havde end ikke la

det mig henrive til uforsigtige Pttringer ved den Trykkefrihe
dens Begravelse, som havde fundet Sted kort forhen.
hele Hu stod
skjonne.

til Literaturen,

Neppe loeste

jeg

Sankt Hans Dag er for os,
Maj for Stockholmerne.

isoer

den

de politiske

Min

humanistiske og

Aviser. — Hvad

er for en stor Del Forsts

Da stromme disse ud til den uden

for Staden liggende Skov. — Dette Aars forste Maj var

iscer bleven dem kjcrr derved, at Kongen og Dronningen efter
en Tidlangs Misforståelse vare kjorte ud sammen i Skoven.
Lra Stockholm gjorde jeg engang paa den maleriske Mcelarsoe
med Gistren og Ruthstrom en Sejlads ud til Drottningholm, hvor Gustaf den Tredie i det saakaldte Ehina
havde forceret Earoline Muller et Landsted.

Jeg fandt

hverken hende eller Manden hjemme, men modte dem om
Natlen i Skoven paa Hjemvandringen, for aldrig meer at
see dem.

Jeg sik nu den Tanke at forlcenge Nejsen til Pe

tersborg og havde allerede underrettet mig cm Paketbaadens
Afgang did, da

jeg modtog et B r e v fra S t e n h a m m a r .

Han foreslog mig, istedenfor til Rusland, at rejse med ham
til Danmark, da han for sit Helbred vilde besoge det sydlige
Europa.

Jeg satte saa megen Pris paa hans Venskab, at

jeg opgav hin Plan og oppebiede Ham i Stockholm.
hans Hidkomst forlod jeg dettte med Ham.

Efter

Vi gjorde et Ud

lob fra Vejen til hans Broder, Pfalmedigteren Matthias
Stenhammer, der var Landsbyeprcrst et Sted i Ostergothland.

Fra Linkoping fulgte Biskop,

siden Erkebiskop L i n d 

blom, med Stenhammar og mig til Medewi rundhedskilde.

Her opholdt sig

dengang Stiftamtmand i Ebristiania,

Kammerherre, siden Statsminister, Frederik Julius K a a s oz
General Mansbach.

Kaas, der kom fra Stockholm be

klagede sig over Kjcdsomheden der, hvorimod jeg priste mil Op
hold for behageligt.

Jeg forklarede ham, at Aarsagen vel

var, fordi man befrygtede Fordringer af ham, som fornem
Mand, hvorimod man troede, jeg, som ung Videnskabsmand

uden Rang og Embede, vilde tage Alt for fyldest og maaff.e
paa Prent takke for beviist Gjoestfrihed.
kjededes Kaas.

Ogfaa i Medewi

Jeg foreslog at fore ham ind i min Kreds,

t i l hvilken ogfaa Brondloegen, Archiater H e di n , hotte. K a a s
viste mig

gjenfidig Opmcerksomhed.

Men nu maatte jeg

uventet stilles fra min Stenhammar.

Hed in erklærede,

c>t han ikke havde Kroefter til Rejfens Fortsættelse, men vilde
doe imellem mine Hcender paa Vejen.
ufortovet vende tilbage til Upsala.

Han maatte da

Saaledes ene, ilede jeg

over Helsingborg tilbage til Kjobenhavn, og lagde, om jeg ej
fejler, en Midsommers Dag, fra tidlig Morgen til Aften sex
ten svenske Mil tilbage.

Saa meget mere maatte jeg ile,

som nu mine Penge vare ncesten slupne.

Ved henimod et

halvt Aars Ophold i Sverige havde jeg der lcert personlig
at kjoende og vundet Undest hos Endel af Sveriges Vpperste,
men udrettet ikkun Lidet til Djemedet.
Efter 1797 at have udgivet en Anmeldelse af Aarboger for Lceren om Dyd og Ret, hvorpaa jeg ingen
Subskribenter

fik,

tiltraadte jeg Medudgivelsen a f S v e i 

strups filosofiske Repertorium, som imidlertid langt bedre ud
styredes af ham og den tredie Medudgiver A . S . O r s t e d . —
Ogsaa oversatte jeg Kants om Sindets Magt til at vcere
Mester over de syge Folelser. — Endelig udkom det forste
Bind af Skandinavisk Museum, udstyret med gode,
tildels ypperlige, Bidrag af B a g g e s e n , S u h m , S a n d e r ,
Franze'n, Nyerup, Modeer, Wad, Lidbek, foruden
endel grundige Bedommelser af nye danske, faavelsom svenske,
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Skrifte.

Det and^t Bind udkom 1799 og havde Bidrag af

Hauch, Munter, Fuglsang og Ton der Lund, hvortil
kom en forhen utrykt Tale af Frederik Sneedorf, holden
i det nordiske Selskab i London i Foraaret 179?, det Sidste
der kom fra hans „af Muser og Gratier omflagrede" Pen.
Alle disse Prydelser uagtet, havde Museum kun ringe Afscetning.

Indtcegten af mine ovrige Arbejder var ubetydelig.

Under saadanne Omstændigheder fandt jeg mig foranle
diget til igjen at soge Emb»dsbanen.

Adjunkturen ved det

juridiske Facultet var bleven ledig ved Benzons Udnævnelse
til Negjeringsraad paa Ste. Croix.
bestemt til Posten.

Vornemann sagdes

Jeg fandt mig berettiget til at gjore

Fordring og ansogte dertil om Konkurs.

Den blev bevilget.

S o m Konkurrenter meldte s i g , foruden m i g , B i l d sted,
Bornemann, Krogh, Lassen og Or sled.

Vi fik fjor

ten Dages Tid til at udarbejde sex Forelæsninger.
Tid kjcendte jeg Fich te kun af Recensioner.

For den

Paa et Par

Dage gjennemstuderede jeg Hans, vistnok klare og konsekvente,
Naturret, og blev Fichtianer.
Studigaarden
vare:

paa

Forelæsningerne holdt vi paa

dct overste Auditorium.

Konfcrentsraad I. E.

PriSdommerne

Eolbjornsen,

General

auditor Norregaard, Etatsraad Fridsch, Professorerne
Cold og Schlegel. Efter Forelæsningernes Ende saagodt som
lykonskcde Norregaard, Cold og Schlegel mig.

Den

Sidst? talede med mig om mine tilkommende Forelcrsninger,
og da jeg vilde gjore en liden Adsprtdelstsreise, spurgte C o l d
mig, hvorhen han siuloe stuve til mig om Udfaldet.

Jeg tog til Odense for at befoge min Ven, den som
Filolog udmærkede og iblandt Andet ved den rigtige groesse
Udtales Udbredelse soerdeles fortjente, Konrektor Dr. Soren Ni
colai Johan Bloch, nu Professor og Rektor ved Latinsk Skole
i Roeskilde, da gift med mit Syskendebarn Margrete H e n s l e r ,
en Datter af den ovenomtalte Generaladjutant H e n s l e r .
I Krebshuset traf jeg den v dtberomte Orgelspiller og
Komponist Abbed Vog ler, som jeg antog for

en Degn

fra Landet, indtil jeg blev opmcerksom paa, at han lceste Ind
skrifter i fremmede Sprog paa Vinduerne.

M e d h a m rejste

jeg fra Krebshuset til Odense, hvor jeg Hotte ham fortoelle
hans yderst interessante Levnet, deriblandt hvorledes ulykkelig
Kjcerlighed havde formaaer Ham til at tage Tonsuren.
B l o c h og hans

aandrige,

elskelige K o n e ,

saavelsom

hans retsindige Fader Biskop Tonne Bloch, modtoge mig
yderst velvilligen. 'Med dem kappedes Kanselliraad, siden Generalkrigskommisscer, Ewald, og hans dannede og sintsslende Kone.

Endelig vistes mig ogsaa

al Gæstfrihed af

Boghandler Iversen, uagtet jeg kort forhen havde befejdet
Ham i Anledning af noget om Baggesen, han i sin Avis
havde oversat.

Jeg kunde saa meget mere have sparet mig

dette, som jeg siden selv gik frem efter den Grundsætning,
endog med Hensyn paa Baggesen, at fremmede Misdommes Oversættelser ingen Angreb vare. —IOdense traf jeg
Skuespillerne Schwartz og Knudsen, af hvilke den Sidste
der gav Gjoesteroller paa Trampes Theater.

Jeg skrev en

Epilog, som Han fremsagde efter Heibergs Forvandlingerne,
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og til Ham en Sang, som med Fornojelse blev assungen i
den adelige Klub og, mig uafvidende, a f Kammerjunker S e h e 
sted! besorget aftrykt.
Jeg fik intet Brev fra Cold, men erfarede ved min
Hjemkomst, at Bornemann var bleven Adjunkt.

Det var

vel Colbjornsens Vcrrk, og Bornemann var, ffjont
yngre, ogsaa sikkert grundigere Lovkyndig. Ihvorom alting
er, dolbjornsen gjorde det snart godt igjen.

Besynderligt var

det for Rasten at i Kommissionens Indstilling, om jeg ikke
fejler, Den kom nederst, der vel i Grundighed stod overst blandt
os Alle, ligesom Han snart stod overst iblandt alle Dan
marks Lovkyndige: O r sted.

Forst anbefaledes nemlig B o r 

nemann, for Grundighed, Krogh, for Latinitet og jeg, foc
Foredrag; derneesi ogsaa L a s s e n , B i l d s t e d og O r s t e d ,
af hvilke Bildsted, siden saa dygtig en Sagsorer, vel hen
tede det Meste af sin Literatur hos Orsted, som med Ham
var Alumnus paa Ehlersens Kollegium').

Men Orsted havde

det Vanheld, under Forelæsningernes Udarbejdning, ved over
dreven Anstrcengelse at paadrage sig en Sygdom, som i nogle
Dage standsede hans Virksomhed. — Jeg levede iovrigt i de
Dage meget med Orstederne, som Begge laae paa nysncrvnte
Kollegium.
Omtrent i Konkursens Aar udgav jeg en svensk Haandordbog

for Danste,

bestemt

blot

til at

optage de fra

') Ganske vis er jeg ikke paa den Orden, hvori de tre Sidstn-viite
stode; men at vi tre Forstnavnte, saaledeS som anfsrt, siede
overst, erindrer jeg.
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det Danske betydelig afvigende svenske Ord.

Jeg samlede siden,

foruden de her givne, ligesaamange, hvilke jeg skrev til i mit
Exemplar, men var saa uheldig at miste dette, som saa meget
andet.

Fremdeles besluttede jeg, da jeg fandt Skandinavisk

Museum med alle dets Herligheder alt for lidet svarende til
dets oprindelige Bestemmelse, at virke selvstændig og begyndte
paa et Hceftessrift, der, under Titel af svenske B l a d e ,
skulde indeholde dels Oversættelser fra Svensk, dels Efterret
ninger om den svenske Literatur.
fandt Bifald, og Nyerup skrev:*)

Ogsaa dette Foretagende
„Ved Rejser i Sverige,

ved Skrifter og ved det skandinaviske Literaturfelskabs Stif
telse, samt ved udstrakt Brevvexling med svenske Loerde, har
Host banetVejen for den svenske LiteratursIndgang hos os,
og^ ved at aabne sine Landsmoend Adgangen til de svenske
Literaturskattes Nydelse, stiftet sig i Skandinaviens Annaler
et Minde, som vil vedvare, saalcrnge svenske og danske Lcerde
erkjcende, at de i den lcerde Republik henhore, saa at sige, til
en og samme Provinds og i mange Ting have foelles Inter
esse".

Ogsaa leverede min uforglemmelige Stoltz, Rektor i

Helsingborg, mig til disse Blade et Hcedersvers over mig
selv, hvilken, nuvcerende Justitsraad, A. v. Schonberg siden
oversatte for Franken aus Maanedsskrist.
Idenne Vinter foretog jeg mig nu atter, i Selskab med
min Broder Marcus Gerhard en Rejse til Lund, hvor jeg
i Uger, maaffee Maaneder,

levede hos min trosaste Ven,

')ILcerde Esterr. 1799 S. 602.

Magister, nu Rigsantikvar, Sjoborg, lykkelig ved at kunne
forsode vort Thtvand med — Honning. — Under dette Op
hold lcerte jeg og nojere a t kjende og flattere R o s e n s k o l d s
Voerd.
Det Skandinaviske Literaturselffab gik imidlertid frem i
sin Virksomhed, ihvorlidet det saae denne paaskjonnet af det
store Publikum. — Seidelin fandt Intet for ham at hoste
af Museum, og frasagde sig Forlaget.

Jeg dromte endnu

om Held, paatog mig dette og indgik Fcelledsskab med Sukkerrafmador Andreas Frederik Beyer, en retskaffen, driftig
Mand. gift med min crldste Syster, saaledes at Han skulde
bestyre det Merkantilske.

Paa vort Forlag udkom da i 1800

to Bind, som, foruden nogle Recensioner, indeholdt Bidrag
af Hauch,

P.

Gamborg o. Fl.

E.

Muller,

Ramus, Baggesen,

Om Krigsaaret 1801 hedder det: mel

lem Vaaben Muser tie, og i det folgende Aar bragtes Mu
seum ikkun til fem Hcrfter.

Vel indeholdt disse de kosteligste

Stykker af F a l s e n , Schmid t - P Hise ldeck , M o l d e n hawer,

Skule

Thorlacius,

Engels toft,

Finn

Magnussen, Herholdt, Viborg, Munter, Abra
hamsen, Manthey og Stoltz, af hvilke jeg havde over
sat Moldenhawers fra Tyst.
var Afsætningen saa flet,

Denne rige Udstyrelse uagtet,

at Forlceggerne lede betydeligt Tab.

Almenheden forlangte lettere Fode, og Bidragene vare vist
i det Hele taget for lcrrde.

Til Sverige gik, upaatvivlelig

formedelst de svenske Bidrags Sjeldenhed, yderst faa Exemplarer.

Vi opgave derfor Forlaget, hvilket Bogtrykker, nu

Oberstlieutnant, Andreas Seidelin, Broderson cif den forste Forlcegger, paatog sig,
betale.

paa Vilkaar, intet Honarar at

Og faaledes forsvandt for mig det sidste Glimt af

Haab om nogen Pengefordel af Sekretariatet, hvilket imid
lertid anden Gang var mig overdraget.
i 1804, som Tilloeg

Dog udgav

til Aargangen 1803

jeg

af Museum,

cn Udsigt over den nyeste svenske Digtekunst, hvilken mod-',
toges med

samme Bifald, som

mine andre Arbejder af

det Slags.
Under alt dette havde jeg havt en Prove paa Professor,
nu Konferentsraad, Schlegels Omhue for mig.

Han an

befalede mig hos davcerende Kanfellieprcesident, Statsminister
Frederik Moltke til Sekreteer ved Protokollen i Hojesteret.
Moltke lovede at foreflaae mig, og jeg overleverede nu Mi
nisteren min Ansogning. Vel indtraf ved Proven det Vanheld,
at der netop den Dag vare Delinqventsager for, af hvilke
Endel affærdigedes paa een Formiddag, da der i dem baade
procederedes og voteredes meget hurtig.

Min Pen kunde des-

aarsag ikke folge med det mundtlige Foredrag, og mit Til
forts var ufuldstændigt, uordentligt, urigtigt.

Forfoerdet blev

jeg derfor, da Iustitiarius Jacob Edvard Colbjornfen ved
Rettens
hvorimod

Ophcevelse

samme Dag forlangte min Protokol,

Huris, n u Konferentsraad, Rosenkilde,

som var foreslaaet til den anden ledige Sekreterspost, sad paa
Prove, jeg troer, en heel Uge.

Intet uden C o l b j o r n s e n s

Bekjcendskab med mine Kundstaber og Evner, saavelsom hans
billige Tcenkemaade kunde redde mig.

Han ffrev en udforlig
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Forestilling, hvori Han Ingen af min Proves Svagbcder
dulgte, men hvilke Han dcekkcde medet: »In ^luriin-i
iinil ezn ii.incis nlfeii<Iar maenlis s: Ej enkelte Pletter mig
stode, hvor mange Skjonheder sees. Z7m Rosenkildes Prove
hed det ligefrem, at den var god.

Endnu modte en Hindring,

som opholdt Afgjorelsen en otte Dage.

Kronprindsen holdt

mig for et uroligt Hoved, og, forst efter at Moltke havde
overvundet denne hans Mening, udncevntes jeg, tilligemed
Rosenkilde, den 24 Januar 1800, til Sekreteer, da jeg
fik Plads efter Caspar R a f n og foran R o s e n k i l d e .

De

tre Protokolsekretær afvexle faaledes med deres Forretninger,
at hver Maaned sidde To, imedens den Tredie er fri.

Fe

bruar faldt i m i n Lod, og kun kort varede det, forend E o l bjornsen viste Moltke min Protokol, for at Han kunde
overtydes om, al min Proves flette Udfald udsprang af Man
gel paa Ovelse og af Forvirring, samt at Alt nu var, som
det burde vcere.

Jeg fungerede og som Sekreteer ved Hojeste-

rets Aabning i Marts.
jeg forste Sekreteer.

Da Rafn snart efter gik af, blev

Min Lonning som Sekreteer var kun

300 Rdr. aarlig, og strax maatte jeg anskaffe mig Sekreteerskappen, saavelsom en Stadsklcedning.

Staalkaarden havde

jeg fra mine forste Studenterdage, thi i disse var det endnu
Skik, endog for de yngste Studenter, ved Bryllupper og andre
Hojtider, at boere Kaarde.

Hver Gang maatte jeg i Retten

gaae i Sko og Silkestromper,

og Haarskjcrrer maatte jeg

holde; thi det runde Haar havde endnu ikke trcrngt sig op til
Hojesteret.

En Sekreteer maatte have Pudder i Haaret cg
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Pidsk i Nakken. Hojesterets Aabningsdag krcevede en heel Gallakloedning.

Alt dette kostede.

For ikke, saaledes som de an

dre Sekreterer plejede, at tage Protokollerne hjem med, og i
dem da at indfore de skriftlige Noter, hvorved de i Tilfalde
af Ildebrand eller Indbrud kunde forkomme, indfandt jeg mig
i Hojesteretssalen en Times Tid forend Retten blev sat, og ind
forts.

Eolbjornfen kom i Almindelighed kort efter did og

skrev Erklæringer, hvoxved han blev opmærksom paa min be
tænksomme Fremgangsmaade.

Han fattede alt mere Godhed

for mig og bod mig i sine Selskaber. Jeg var endog hos Ham,
naar Han havde kun et Par Gjoester.

En Nat havde jeg

vocret paa Bal hos Ham og sagde Ham Farvel Klokken Fire
om Morgenen.

Klokken otte fandt Han mig ved Bordet i

Hojesteretssalen og sagde da: dene et sgjiienter ?: godt og
viselig.

Ogfaa i Marts 1801 var jeg tilstede ved Hojeste

rets Aabning.

Da jeg sidst i Maaneden en Morgen vilde gaae

i Retten, erfoer jeg paa Gaden af en Bekjoendter, at man
fra runde Taarn af kunde fee den engelske Flode forcere Sun
det.

Jeg ilede derop, faae Rogen og glemte Hojesteret.

Da

jeg endelig kom her, var Netten aabnet.

Iustitiarius kaldte

mig til sig for at irettesatte; men da

jeg fortalte ham,

hvad der havde sinket mig, hvilket jeg for Assessorerne kort
efter maatte gjentage, var Alting godt, og Hojesteret ilede
endog, efter Sagens Ende, samme Formiddag af Kanfelliet
at begjoere dens Moder udfatte indtil roligere Dage. —I
Hojesteret havde jeg lcert a t fcette P r i s p a a , foruden C o l bjornfen, den kloge Iacobi, den kyndige Graah, den

veltalende Falsen, den brave Bentzon, af hvilke de to Sid
ste værdigede mig at drage mig ind i deres huslige Kreds.
Falsen glimrede, iblandt andet, naar han voterede i Odelssager, og Benzon viiste altid den samvittighedsfuldeste Strceben efter Ret.
Imedens jeg var Sekreteer i Hojcsteret, arbejdede jeg kun
lidet for Literaturen.

Til de lcerde Efterretninger leverede jeg

en og anden Recension, saavelsom nogle Meddelelser af frem
mede Tidskrifters Domme over dans? Literatur, „som Litercernotitscr, bidrag til at kjsende Udloendingers Begreb om vor
Literatur".

Vel viiste jeg her den Upartiskhed endog at give

en Lovtale over min Avindsmand Torkel Badens Ilerc u l e s t u r e n s * ) o g e n D a d e l over m i n saa elskede B a g g e 
sens: Eventyret i Nastadt.
dog for Had ved Meddelelse

Ikke

desmindre lagdes

jeg

af en Fordommelsesdom over

Heibergs Heckingborn, hvormed jeg ojensynlig ej kunde vcere
enig.

Heiberg har, om jeg saa tor sige, hcevnet sig paa

mig,

ved adskillige Gange i Itevue enc)plop!rlliljue at

omtale mine Arbejder med al Agtelse, og jeg veed faae Men
nesker, hvis gunstige Dom har vårret mig saa hojligen kjcrr,
som Hans.

N o g l e Uger i 1 8 0 0 redigerede jeg under Nr e -

ru p s Fravoerelse de lcrrde Efterretninger. — At jeg iovrigt
i mine Domme ikke altid var fri for Sideblik, maa jeg be-

kjcende, f. Ex. i Bedommelsen over Lssendes Aarbog af K.
H. Seidelin, men jeg havde af Dagen erfaret HanS
') Lcerdc Eftcrr. !K00 S. 243.
S

k
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siendlige Stemming imod mig.
Hoved og Krast.

Seidelin var en Mand af

Til Nordia havde han leveret mig et her

ligt Stykke om Polens Deling, hvilket jeg, af Frygt for
Censuren, havde frataget nogle af de fyndigste Steder.
I1801 oversatte jeg: af Fransk Florians Gonsalvo af
Eordova, i to Bind; af Tysk, paa Eg gers's Anmodning og
efter Haandskrift, hans Bog om Danmarks og Englands
gjenfidige Retsforhold.
Esterat jeg nogen Tid havde vceret Sekreteer, erfarede
jeg, -at en Hof- og Stads-Rets Assessors Post var ledig.
Da nu Hojesterets Protokolsekreterer, ifolge en kongelig Re
solution, havde Udsigt til saadan Post, meldte jeg mig hos
Moltke, men fik til Svar, at Kandidat, nu Konftrentvraad, Hojesterets Assessor, Or. Lassen alt havde faaet den.
Noget derpaa bleve to Assessorpladser ledige og jeg meldte mig
atter, men erholdt da den Besked af Moltke, at han havde
bestemt mig til Potitierets Assessor, samt at de to Pladser
vare tiltcenkte Kandidaterne Orsted og Dall.

Mismodig

forlod jeg ham, og vilde troede ud af Forgemakket, da modte
mig Edvard Colbjornfen, som spurgte om mit Wrende.
J e g gik hjem og beroligede m i g med Visheden om M o l t t e s
Yndest, hvilken han, ogsaa som Formand i Skandinavisk Sel
skab, havde beviist.

Men kun en kort Stund havde jeg vce

ret hjemme, forend jeg fik Bud
t i l h a m noeste M o r g e n .

fra

Moltke om at komme

D a sagde H a n m i g , at C o l b j o ^ n .

sen havde overbeviist Ham og at Han vilde foreslaae mig.
Under 29 April blev jeg udncevnt til Assessor i Hos- og

07
^ t>>d?.'Retten med 500 Rdr. aarlig.

Den siden saa beromte

Or sted blev samme Dag surnumercrr Assessor.

Da jeg

takkede Eolbjornsen for dette Bevis paa hans Gunst, on,
skede Han at see mig snart igjen i Hsjesteret, som Assessor,
og haabede at den davcerende Assessor Auffultans der, B e r 
ner, ikke skulde gaae mig i Vejen; ligesom jeg og havde
idetmindste Embedsalderen for Lassen.

Da jeg imidlertid

allerede havde klippet mit Haar rundt, bad han mig vogte
mig for at dele Skjoebne med Collet, som og ved sin Ind
trædelse havde asssaaret sit Haar. Det var som en Anelse.
IHof- og Stads-Retten havde jeg indtil Slutningen
>

af Aaret 1802 Scrde i den bommende Net, og i dette Tids-

I

lob begyndte jeg i sidstnævnte Aar, med mine Kolleger, M o r -

!

genstjerne, Lassen og

?

Maanedstidende,en Fortsættelse af Forstncrvntes, i 1796

Orsted

at udgive J u r i d i s k

l udkomne, Juridiff-praktiffe Maanedstidende; men som, foruden

i

mærkelige Hof- og Stads-Rets Domme, skulde indeholde Af-

)

handlinger.

>

Adjunkturen holdne Forelæsninger, af hvilke den Ene: om

)

Enkers

5

Orsted. — Som vikarierende Dommer i Et af Vidnekam-

Saaledes indrykkede jeg deri et Par af mig for

juridiske Stilling

foranledigede

Anmærkninger

af

? rene havde jeg det Tilfcelde, at En af det nye Jerusalems Til-

^

hcengere, InstrumentmagerAppelberg, vcrgrede sig ved Eden.

^ Jeg tog denne Lejlighed til en Foresporsel i det danske Kansellie med et Forflag til en ny Edsformular. Kanselliet spurgte
Hsjesteret, denne Fakultetet.

Derved blev det*).

') Kansclliflrivelscn idenne Anledning findes i Reskripterne for 1302.
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Longere hen begyndte jeg ogsaa at udgive et V?aaned5skrift af blandet Indhold: Ei blot til Lyst, hvis Titel
var laant af den Indskrift over vor Skueplads, C a r s t e n s
og J a c o b i havde kaaret, H a u c h holdt i AZre, m m W a l tersdorf da forviist.

Ogfaa det modtoges af Kjcrndere med

Opmuntring, og om de to forste Bind skrev Nyerup, at
Alt deri lsestes med Fornojelse og Somt deraf var dejligt,
samt at det bidrog anseligt til at hoevde den oerefulde Post,
jeg fremfor Znogen anden i vor lcerde Republik havde valgt
at siaae paa, den, at vcere, faa at sige den svenske Literaturs
Apostel.

Foruden mine egne Arbejder var det udstyret med

Bidrag af G . H . Olsen, Rahbek, Schack S t a f f e l d t ,
Stoltz, d'Albedyhl, G. L. Baden og mine Brodre
Christen Georg

og Johannes Nicolai.

naaede det kun fjerde Bind, som udkom 1303.

Desuagtet
Til 1802

herte og et Par Oversættelser fra det Franske: af Konkordatet
imellem den franske Negjering og Pave Pius den Sjette, og
af Bernhardin Henri de St. Pierres Paul og Virginie.
Den 13 Februar 1802 dode min uforglemmelige Vel
ynder Jacob Edvard Colbjornfen.
min Hengivenhed

som Han.

Faa Mcend havde

Ganske horende til den gamle

Verden, iagttog Han paa det omhyggeligste de indfsrte For
mer og folede sit eget Voerd; men miskj-endte ikke Andres, og
viiste Enhver i rigelig Maade al Opmærksomhed.
elegant i sit Vcesen.

var selv omsindlig ved Angreb.
ved Ommeldelse

Han var

Aldrig saarede Han ved sin Tale, men
En Advocat lod i Hojestcret

a f den classenffe Direkfion, hvoraf C o l -

b j o r n s e n var Medlem, falde et O r d om Bestikkelser.
rejste Denne sig,

Strax

tog sin Hat og gik. — Som Videnskabs

mand fortjente han i hoj Grad Navn af human Lovkyndig.
Det var de af ham, som Professor, holdte latinske Forelæs
ninger, Norregaard lagde til Grund sor sin danske Privat
ret.

Ved en Lejlighed indhentede man fra England et Re

sponsum af Ham.

Men ikke blot i Lovkynd^hed og klassisk

Literatur var Han hjemme. Han lceste endog arabiske Dig
tere. — Schlegel har skrevet om Ham som Videnskabs- og
Embeds^Mand, og strax ved Hans D o d lagde G . H . O l s e n
en Krands paa Hans Grav i en Vexelsang imellem Astrcra
og Muserne:
Atter gik en Hædersmand til Hvile
Fra et lysende og daadfuldt Liv.

Min Velynders Dod gav Anledning til en vigtig Begi
venhed i mit Liv.

Jeg paatog mig at indbyde nogle unge

Piger til ved hans Jordefærd at tage Del i Afsyngning af
G . H . O l s e n s Digt. Iblandt dem var S u s a n n e M a r 
grethe Oxholm, en Datter af forhenværende Sokaptejn
Iorgen Oxholm, Datterdatter af min i Aaret 1801 tabte
Velynder P. C. Abildgaard.

Hun var dejlig, munter cg

talentfuld, kun sexten Aar gammel.

Jeg havde blot seet hende

et Par Gange, men aldrig talet med Hende. Imidlertid havde
Hendes Skjonhed gjort levende Indtryk paa mig.

Hun mod

tog Indbydelsen og sang i Holmens Kirkes Kapel, tilligemed
ni andre unge Piger.

De Ti fodestillede Astrcra og Muserne.

Efterat have aflagt et Takkebesog hos Hende og hendes Mo

der — Faderen var som Koffardikaptejn i Ostindien — fort
satte jeg mine Besog nogle Gange, indtil jeg, om Aftenen
den sjette Marts, fattede Mod og friede.
Moderen samtykkede.

Hun svarede Ja.

Og noeste Aften bekrceftedes Forlovelsen

hos Sekreteer, siden Etatsraid, Stoud, gift med Hendes
Moders Syster. — Stoud var ikke uden Digtertalent, han
havde tcenkt over Modersmaalet og skrev en Bog om Embedsstilen. Han talede adskillige levende Sprog, deriblandt Ita
liensk.
Digter.

Hver Vinter lceste Han i senere Aar en ny latinsk
Af Videnskaber var Han iscer fortrolig med Stats-

husholdningen.

Men sin Villie vilde Han drive igjennem

vg kunde saavel vcere Fiende, som Ven.

Jeg var saa uheldig,

ej altid i Ham at sinde den Sidste. — Min sande Ven
G. H. Olsen skrev et smukt Vers til min Kjcereste, da Hun
gav mig sit Ja").
Ester et halvt Aars Forlovelse cegtede jeg den 17 Sep
tember 1802 min Kjoereste.

Brudevielsen forrettedes i Lunde-

huset af hendes egen Sognepræst vi-. Kofod, i Overvoerelse
af Professor N y er u p og min Broder C h r i s t e n G e o r g ,
som Forlovere.
Mit 2Lgteskabs forste Aar vare i det Hele hojst lykkelige.
Vel begyndte de saagodtsom med en haard Sygdom for min
Kone, men ncest Gud og hendes Ungdom reddede Hende de
brave Lceger Saxdorf og Herholdt.
Kaar trange. — Min Lonning,

Ogsaa vare vore

fem hundrede Nigsd^ler,

Scc Poulsens Nytaarsgavc for 1804.

»
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fortceredeS ganske, dels af Indskud i Enkekassen, hvori jeg
havde villet betrygge min Kone 400 Ndr. aarlig, hvilket, for
medelst den fjortenaarige Forskjel i vor Alder,

fordrede en

Obligasion paa mecr end 15VO Ndr., dels af begge mine
Bestallinger, baade som Assessor, og som Sekreteer; thi for
denne Sidste var, jeg veed ikke af hvad Aarsag, ingln Beta
ling bleven krcevet, saalcrnge jeg sad i Hojesteret.

Bestallin

gerne alene kostede mig henimod 500 Rdr. og til Enkekassen
erlagde jeg syv, otle Hundrede.

Hvad jeg skulde leve af med

Familie, maatte jeg altsaa iscer skaffe tilveje ved litercert Arbejoe, dels ved Manuduksion, men maatte dog undertiden tye
til Velynderes Understyttelse.

Alt dette

lod sig

imidlertid

overvinde. — Min unge Kone delede med Taalmodighed og
Kraft de tunge Kaar og bortloe mine Sorger.

Hun sang med

sin sode Stemme:
Mig Tornene gjerne maae stikke,
Naar Roserne blomstre for Dig.

Til at holde mig oprejst, bidrog og det Venskab, Skue
spiller H e g e r , Etatsraad O l s e n , Kammerjunker O l d e n 
burg, Professor Nyerup, Sekreteer Gudenrath, As
sessor Morgenstjerne viiste os.
Generalforsamlingen i det af Kongen garanterede Livrenteselskab af 1775 den 25 November 1802 viiste mig den
Tillid at vcelge mig til Direktor.

De davcrrende Direktorer

vare Major Krebs cg Professor Horrebow.

Foruden disse

have efter hinanden med mig vcrret Direktorer: Kammerraad
Gude, Konferentsraad Mandix, Etatsraad Rahbek, o.Zl.

—IAaret 1813 indlagde jeg mig, i Forening med Gude,
en ikke liden Fortjeneste af Selskabet.

Uagtet vi havde fore

stillet Finantskollegium, at de af Kongen til Selskabet ud
stedte Obligasioner ikke kunde maales med samme Maalestok
som andre kongelige Obligasioner, eftersom Kapitalen aldrig
af Hans Majestæt blev udbetalt, resolverede Kollegiet dog, at
Renterne skulle ogsaa for Selskabets Obligationer vcere kun to
Procent.

Gude og jeg tabte dog ej Modet, men gik ind med

ny Forestilling, hvorpaa da omsider faldt kongelig Nesolusion,
at det ester Omstændighederne blev ved de sire Procent.
Aarene 1803 og 1304 vare imidlertid allermest lykkelige
for mig ved mine to oeldste Sonners Fodsel. Den AZldstes ind
traf paa Iordemoderstiftelsen i Kiobenhavn den 2 Juli 1803:
Klopstocks, Abraham Kalls og Werlauffs Fodselsdag.
Han blev kaldet Ior g en baade ester sin Farfader og efter
sin Morfader.

Hans Oldemoder, Professor Peter Christian

Abildgaards Enke, bar ham over Daaben; Mormoderen,
Fru Oxholm, holdt Huen. — Et Aar og tre Uger ester, den
23 Juli 1804, skjcenkede min Kone mig min anden Son,
som blev opkaldt ester nysncevnte sin Oldefader.

Ham holt>t

over Daaben min Moder; Huen bar hans Moders Syster
Fru S to ud.
En Ubehagelighed var det mig, at jeg med 1804 b5ev
flyttet fra

den bommende Ret ind i Skiftekommissionen,

hvorved jeg dels kom noesten ud af Embedsforbindelfe med
nogle kjcere V e n n e r , n e m l i g : M o r g e n s t j e r n e og D r s t e d ,
dels nodtes til daglig at voere tilstede ncrsten uden at have

Noget at bestille.

Thi det var den yngste Skiftekommissars

hele Forretning, at koncipere Kendelser og Resolusioner, af
hvilke der neppe faldt Een om Ugen.

Jeg erindrer ikke en:

gang nogensinde at have underskrevet Protokollerne.

For at

fordrive Kjedsomheden de lange Formiddage og gjore mig Ti
den nyttig, maatte jeg derfor foretage mig andet skriftligt Ar
bejde.

Jeg handlede uden Skye, thi jeg fandt det ej alene

rigtigt, men og priseligt.
Imidlertid gjorde En af mine Kjcrndelser megen Opsigt.
Sagen var imellem Svogrene Overhofmarffalk Hauch

og

Dronningens Overhofmester Brocken knus, og angik et Le
gat efter en Guvernante i den gamle Brochenbufes HuuS,
til Fordeel for Fru Hauch.

Brochenhuus bestred Kodicil-

lens Gyldighed, fordi den uden Underskrift og Datum fandtes
i en Skatolskuffe iblandt Papirer uden Betydenhed.
oeldre Kollega med mig fandt dette grundet.

Min

Kjcendelsen blev

indanket for Hojesteret. Her tillod Hauchs Sagforer den saa
hcrdrede Iustitsraad Schonheider sig
som Koi'^p.'st.

endog at spotte mig

^ g skriftlig til Gjenmcele, og S c h o n 

heider maatte bode 4 0 R d r .

M e n uheldigviis havde B r o 

ch en hu se 6 Sagforer den brave Wivet, henreven af Harme,
overilet sig imod Schonheider. Denne fordrede, noesten gra
dende, Fyldestgørelse, og truede med ellers at trcrde ud af
Skranken. Wivet maatte ogsaa bode 40 Rdr. Iovrigt blev
Kjoendelsen forandret.
i Ej blot til Lyst.

Jeg fortalte Almeenheden noget derom
Schonheider talede om Revselse, men

fuld(orte den ej. Christian Eolbj or n fen derimod skrev det op.
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En Lykke var det under alt dette for mig, at min celdre
Kollega var den i Skiftevoesenet saa erfarne Iustitsraad, nu
Konferentsraad, Stendrup, som ved sin hele Fcerd imod mig
viiste sig min sande Ven. IHans og Hans ypperlige Kones
Huus node min Kone og jeg de gladeste Timer. —IPengesorlegenheder rcekkede han mig villigen hjelpsom Haand.
Dette Sidste var
Lund,

og Tilfaldet med Kjobmand Ole

til hvem jeg uforsagt kunde henvende mig, vistnok

kun om saare smaa Summer.

Men ved Doekningen af den

overhængende Mangel faaer man Mod til at tcenke videre
frem.

Lund var en dannet Mand, som i Voerelset ved Si

den af sin Strompebod lceste i Rousseau og Voltaire.
Mit Erhverv ved litercert Arbejde i 1803 og 1804 var
ringe.

Fra det fsrstncevnte Aar af til 1806 udgav jeg i

Forening med Stephen Heger hos Popp et Hoeftesirift:
Biografen, med Bidrag af Rahbek, Werlauff m. Fl.
J e g leverede C o o k , F r a n k l i n , S c h i l l e r , M o h a m e d ,
Gramman Quassi.

Men uagtet Skriftet indeholdt for det

Meste veludarbeidede Stykker, dode det 1806 med forste Binds
Slutning. *)
I1803 udgav jeg et Maanedsffrift: Lcrsning for Da
mer, som ikke naaede mere end to Vind.

Det, som mere as

mit, er ei lcenger at sinde.
') Esterat have kiobt Forlaget paa Bogtrykker Popps Aukjjon lod
Hofboghandler Beecken 182« Titelbladet omtrykke og Bogen for
vandle til et Hcelt, hvilket den da og i Grunden gjerne kan an
se es for.

i.»
R a h b e k bavde for loenge siden bebudet en n y Udgave
af Holbergs Skrifter paa Schultz's Forlag, men ikke op
fyldt det.

Efter Stephen H egers Forflag udstedede nu i

1803 Nyerup og jeg i Forning med Ham en Subffripsionsplan paa Holbergs samlede Skrifter.
kommende.

Dette voekkede Ved

Schultz betalte os tohundrede Rigsdaler for at

troede tilbage, hvorimod han fik de, iscer af Heger, samlede
Subskribenter. Imidlertid havde jeg med N y e r u p og H e g e r
den Fortjeneste af vor Literatur, at have bragt den rahbekschultziske Udgave af.Holberg til Virkelighed.
Efter Udstedelsin af hiin Subskripsionsplan var der imid
lertid opkommen en Misforstaaelse imellem mig og mine Med
udgivere. Dette hindrede dog ej Nyerup fra at omtale nogle
af mig til Poulsens Nytaarsgave 18V4 leverede Digte fra
Svensk, som „dejlige."

Jeg har skrevet mangt et Lejligbeds-

vers, ogsaa oversat endeel Digte mest fra Svensk, norsken al
drig uden Held; men er dog ikke af Lauget bleven erkjoendt
for Mester, endog ofte forsoetlig bleven tilsidesat.
Hvad jeg ogsaa i 1805 som Skribent fortjente, var
Ubetydeligt.

Jeg havde forhen een og anden Gang f. Ex.

allerede 1796 i Eupbrosyne, yttret mig om theatralske Anlig
gender.

Nu ftemtraadte jeg med et for Skuepladsen alene

bestemt Ugeblad: Theatret, hvilket jeg selv forlagde.

Men

hvad det isccr indbragte mig, var Ubehageligheder fra Skuespil
lernes og ^versirtterneS Side. Baade hjemme og i Skuespilhuset maatte jeg friste Forbaanelser.

En rpperlig Skuespiller

(Frydendal) var fcrbilrrec over, al jeg bavde anfort ExempUr

paa, at Hukommelsen undertiden slog ham fcjl, en gammel
Ven af mig (Lindgreen) kunde ikke fordrage, at jeg fandt
ham, den fortræffelige Arv, paa sin urette Plads som Storvizir, en udmcerket franskfodt Sanger af liden Voext (Dupuis) oploftede et Skraal, fordi j.g ikke ansaae ham for ffabt
til den, ogsaa ved sin Hoide udmcerkede, Dannerkonge, Erik
Ejegod.

Jeg opgav Bladet, men troede at en Udvidelse af

dets Plan vilde fremme dets Afsætning.

Til den Ende be

sluttede jeg i et nyt Blad at optage Politiken, og give dette
Titelaf: Theatret det Lille og det Store, hvilket Beeken paatog sig at forloegge og som udkom 1806 og 1807.
For at bode paa Tarveligheden af mit litercere Erhverv,
paatog jeg mig at voere juridisk Konsulent for en Bekjendter af
m i n Kones Familie, islandsk Kjobmand, Grosserer K y h n .
Han forstroekkede mig med Penge. I?g skrev til Gjengjoeld
Indlceg for H a m , hvilke, underskrevne af Prokurator F u g l ,
blcve fremlagte.

Jeg holdt dette for aldeles uskyldigt, da jeg

som Skiftekommissar ikke var forpligtet til at rage Del i den
dommende Rets Arbejder.

Ogsaa modte jeg for ham i en

Sag ved Birketinget, fordi jeg betragtede min Prokuratorbe
villing ved alle Over- og Underretter i Danmark, undtagen
Hojesteret, endnu for gjeldende uden for Hof- og Stads-Ret
ten, hvorhos jeg var sindet ganske at gaae tilbage paa Sagforerens Bane.

Endelig gjorde jeg med Ham en Rejse til

Lemvig, for at voere paa Raad i en Herregaards Kjsb, men
da jeg opdagede, at hans sande Plan var Proces imod hans
fraskilte Kones Mand, forlod jeg ham og rejste hjem igjen.
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Ester Alt dette 'unddrog jeg mig hans Forretninger, da jeg
fattede Mistanke om, at han brugte falske Papirer og falske
Vidner.

Han blev arresteret og tilstod.

Jeg blev indviklet

i Sagen imod ham. .En Kommission blev nedsat, bestaaende
af min Fiende Etatsraad Haagen, min Dusbroder Justitiarius Bagger og min Medbejler paa Embedsvejen Caspar
Lassen.

Jeg skrev selv mit Forsvar, men Kommissionen

frakjcendte mig Embede og Bevilling, ssjont den i Dommen
erklcerede, at der end ikke var Formodning om at jeg
var Medvider i noget Falsk, „men jeg var", hed det, „ved
Pengelaan afhcrngig af Manden".

Jeg lod Dommen trykke

og udviklede Sagens Beskaffenhed for Almenheden i et Par
Smaaskrifter: Forelobende Underretning om Iustitssagen imod
Assessor I. K. Host og Provelse af Kommissariernes Dom,
hvilken Provelse jeg indgav til Kanselliet, men som ej Slid
sede den.

DcrhoS indstævnede jeg Dommen til Hojesteret for

at underkendes. — Kommiosionsdommen var Anledning til
det oprigtige Venskab, hvormed daværende Lcege ved Wartow,
nu Professor, SlabSchirurg, ^verlcrge ved Almindeligt Ho
spital, R. af D. cg D. M., Wendt, indtil denne Dag
har hccdret mig.

Han kjobte hos mig den forelobende Under

retning, netop da jeg med Rolighed modtog Dommens For
kyndelse.

Ved at loese det lille Skrift, har Han maaffee fattet

end bedre Tanker om mig.
I min Familie var imidlertid ogsaa soregaaet alskons
Omv.xlinger.

Min Breder Johannes Nicolai, der i sit

syttende Aar havde begyndt Skribentbanen, havde, efter at have
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taget latinsk juridisk Examen, anlagt Bogtrykkene og Adresse
kontor i Mariboe.

Han havde ikke blot ved Oversættelser,

men ogsaa ved juridiske Afhandlinger og originale Digte, selv
ved tyske Skrifter, lagt Kundskaber og Talent for Dagen.
Til mine Tidsskrifter havde han leveret endel Bidrag, deri
blandt en lykkelig Oversættelse af Stenhammars Laura. —
Broderen Marcus Gerhard var i 1801 rejst til Kiel, hvor
Han, yndet af Weber, Fischer og de flere Lcerere, tog me
dicinsk Examen.

Broderen Andreas Petrus var, efter

1804 forst og ene iblandt Alle at have ved Odense Skole ta
get Nxsinen si'tinm, gaaen ind i Landetaten.

Ogsaa de to

Sidstnævnte bidroge til at forsyne mine Tidsskrifter.

Den

yngste Broder Frederik Barisien nod endnu Undervisning
i Kjobenhavn.
For Hojesteret, som havde Chr. Colbjornsen til Juftitsiarius,

forte Iustitsraad Wivet mit Forsvar.

trofaste Vens Bestræbelser

vare frugteslose.

Denne

Kommissions-

Dommen blev vel ikke, som det hedder, in terminis stadfcestet,
men Resultatet var det samme: j.g

tabte min davoerende

Stilling, tilligemed Udsigten til, ester Tingenes sædvanlige
Gang, i Tiden

at vorde

forste

Assessor

i

Hojesteret,

hvilket min Eftermand som Sekreteer nu endel Aar har
vceret.
Imidlertid levede jeg ikke uden Behagelighed.

Jeg havde

af Rahbek laant et Theater, to Stuer og en Have, og herpaa
spillede, foruden Ham, som endog fremsagde Prologer, f. Ex.
paa min Kones Fodselsdag, min Kone og jeg, Mad. L a n g e ,

79

n nu Spindler, Jfr. Marie

O l s e n og B e r g , nuvce-

i rende I)r. Thortsen, siden afdode Kopist Tryde, Skue-

^ spiller Haack m. Fl.

Slcegt og Venner vare Tilskuere og

it toge efter Forestillingen til Takke med Smorrebrod og Puns.
I Lobet af denne Tid indtraf Kjobenhavns Belejring.

^ Jeg fandt mig foranlediget til at gaae ind i Studenterkorp^ set, lcerte nogle Gange Exercits, stod een Gang Vagt, skrev

,j tre Krigsfange, men blev som Husfader, af min humane
Kaptejn, Weidemann, fritagen for at mode under Bombar-

6 demenret, uden i Tilfalde af Generalmars.

Ved Bombar-

6 dementets Begyndelse flygtede jeg med Kone og to af Mces-

I linger syge Born fra St. Pedersstroede noesten ved Volden til

) Stouds i Lovstrcede.

Da her Dagen efter faldt en Bombe i

) Sideværelset, tyede vi til Almindeligt Hospital, derfra tredie

5 Dag til Christianshavn.

Strax efter Kapitulationen forlod

l jeg Korpset.
Hojesteretsdommen berovede mig ingenlunde

med mit

)

Embede enten min Aands Kraft eller Venners yndest.

>

gjoeldte ikke O v i d s :

.

Hec

Oonec eris kelix, multos nurneralzis amicos,
si kuerint tem^or-i, solus eris.
Smiler Lykken Dig til, af Venner taller Du mange;
Graaner Himmelen kun, Du staacr alene igjcn.

Hvad mig selv angik, skrev jeg min Troesbekjcendelse som saa:
8'il kant ckoisir, si 6ans ce tonrdillon
II kant oxter Str« vi'pe nu ?ripon.
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clioix est kait:

donis mc>n partn^?,

Liel! ren6s mois Dupe, mais ren6s inoi juste ei eaZ«!
a: Er Valget mit; i denne Hvirvel her
Skal, Et af To, jeg sviges eller svige;
Mit Balg er gjort — min Skjoebne er mig kjoer —
Jeg Klogflab vil, ej Hjerte, mig frasige.

Uforandrede vkiste sig

Gudenrath, Pram, Bag

gesen, G. H. Olsen, Rahbek, C. F. Hornemann,
S. N. I. Bloch, Kammerjunker Oldenburg, som sogte
at troste mig med en Ptngeunderstyttelse, og den herlige unge
Mand I. K. Jakobsen, som efter Saxdorff havde vceret
mig den omhyggeligste Husloege, og ligesom denne, uden at
tage Skilling eller Hvid derfor, hvorimod Han endog gjorde
mig Nytaarsforceringer.
Et Bevis paa vedblivende Agtelse ester mit Fald nod
jeg ogsaa derved, at jeg aset nystiftet Disputereselskab:
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cietas latins, iblandt hvis Medlemmer vare Loegerne I. K.
Jakobsen, Homann og O. Bang, Juristerne Joh. Nic.
Host og Stellvagen, valgtes til bestandig Formand. —
Jakobsens Udncrvnelse til Regimentschirurg i Odense frem
skyndte vel dette Selskabs Undergang.

For hans Afrejse for

anstaltede jeg en Afskedsfest paa Skydebanen, hvortil jeg for
fattede en Sang. — Efter Ham var Wendt saa god at tage
sig af min Families legemlige Vel, siden ofte af det ekonomiske.
Jeg erhvervede nu mit Udkomme iscer ved Arbejde for
Landsover- samt Hof- og Stads-Retsprokurator, siden Kansellieraad, Fugl, som derfor betalte mig 50 Rdr. maanedlig.
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Senere flrev jeg ogsaa Indlcrg for Prokurator Lange, Hojesterets Advokat Wivet og Prokurator Bjerring.

Fra den

Sidste havde jeg tun Kapersager og erholdt anstændigt Veder
lag.

Wivet havde Ret til min hele Tjenstvillighed.
Imidlertid vedblev jeg og med litero?rt Arbejde, og skrev

for Beeken og Bonnier.

Paa den Forstes Forlag udkom

1808 en kort Udsigt over Gustav den Fjerdes Levnet og Regjering, saavelsom 1809, kort Udsigt over Gustav den Fjerdes
sidste Regjeringstid — Begge Smaaboger uden Voerd.
fortsatte jeg for Ham mit Theaterblad.

Ogsaa

Som Theaterkritiker

kunde jeg ingenlunde maale mig med faadanne Kunstdommere,
som No sen stand, Tode og Rahbek.

Skuepladsens Be-

dommelse havde for Resten i den sidste Tid virret i meget
unge Hcrnder: Studenterne Peter Thomas Thortsens cg
Niels Tonder Lund Gunnerus's, af hvilke den Forste i
sit tyvende, den Anden i sit attende Aar, havde sat sig paa
Dommersædet.

Thortsen forenede virkelig Hoved med Kund

skaber og skrev ret godt, havde og en hengiven V e n i R a h 
bek.

Gunnerus var vel ikke uden Hoved, men vild, eg

fejdede baade med de to Nysnoevnte og mig.

Jeg kunde b.ive

anvendt min Tid bedre. — Paa eget Forlag udgav jeg i
1808 en: Kort svenst Sproglccre for Danske, men ligesom
jeg aldeles ingen Fordel havde deraf, faaledes nod jcg end ikke
den Fornoielse at fee dcn modtagen med et Velkommen af
nogen Skriftdommer.

Dog havde jeg den Fyldcstc,jorelse at

have givet mine Landsmcrnd, ligesom den forste svensk-danske
Ordbog, saaledes og den
O

forste svenske Sproglære, bvilke
G

endnu ester saa mange Aars Forlob ere de eneste.

Ogsaa

fandt Bogtrykker Grcebe ni Aar ester, at kunne foreslaae mig
en ny forbedret Udgave af Sprogloeren paa hans Forlag.

As

Nyerups Dnfie i 1799 om en Sproglcere, de svenske Bla
des Fortsættelse, en svensk Boglade i Kjobenhavn og Agepost i
Sverige, var kun Eet gaaet i Opfyldelse. — For B o n n i e r
fortsatte jeg i 1809 og 1810, med Rahbeks Samtykke, det
af Ham begyndte Hcefteflrift Komus og Momus.

Men lige

som Han ikke havde fyldestgjort den almene Forventning ved
sit Arbejde, og ikke morede saa meget ved den skriftlige Med
delelse af de Indfald og Anekdoter, hvormed han saa tit
mundtlig havde voekket Latter, saa var jeg vist endnu mindre
heldig med mit Efterfloet.

Nogen Fortjeneste havde en af

mig i 1810 leveret Udsigt over Fædrelandets Historie, hvilken
vandt selv Professor Jens Mollers Bifald og sire Aar ef
ter oplevede en ny Udgave.

Kun var den ikke passende for

Born, for hvem den dog var bestemt, men meget brugbar til
Begivenhedernes Gjenkaldelse. Da Bonnier, i Anledning af
de poulsenske Nytaarsgavers Ophor i 1807, ved Nytaar 1810
udgav en: Aglaja, oversatte jeg dertil en Fortælling as Caro
line Pichler: Falkenberg, og skrev for ham en Fortale til
Bogen.
Fra 1809 af gav jeg igjen Bidrag til Aftenposten indtil
dens Ophor ved Slutningen af Aaret 1810.

Bladet havde

neppe, med Undtagelse af Aargangen 177^, interessantere
Tidslob for dannede Loesere end mine Aar; men for menige
M a n d egnede det sig vel ikke som i H o l c k s og B a l l i n g s
Dage.

Dets Ophor var derfor naturligt.
G'

G
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I1810 begyndte jeg at arbejde for Boghandler Steen,
der nu i fem og tyve Aar, ogsaa udenfor Handelsvejen, har
givet mig Prover paa Hjelpsomhed og Venstab.

Mit forste

Hverv var at fortsoette et, jeg troer af Werdelin begyndt,
Ugeblad: Almenloesning.

Derefter oversatte jeg: Historiske

Efterretninger om Carl Christian August, Sveriges Kronprinds,

tilligemed den over H a m a f Biskop R o s e n s t e i n

holdne Ligproediken, hvoraf samme Aar udkom andet Oplag.
Jeg udarbejdede forste Del af Napoleons Levnet, hvilket,
foruden en talrig Subskripsion, værdigedes Kongens Opmærk
somhed til den Grad, at Han tegnede sig for fem og tyve
Exemplarer, et yderst sjeldent Exempel i de sidste Tider.

Op

laget paa 2000 Exemplarer var ei tilstrækkeligt til at fyldest
gøre de Sogende.
Tid ret god.

Bogen var skreven med Lyst og for sin

Selv min bestandige Fjende, Molbech, er-

kjoendte den derfor.

Jeg begyndte saaledes: „Iblandt Aar-

hundredernes store Mcrnd var Ingen stor

som Han, paa

hvem Europa nu saa loenge med stedse voxende Opmærksom
hed har foestet sit

Blik.

Eller skulde det ikke med Sandhed

vcere sagt, at Naturen i Ham synes at have provet hvad den
kunde udrette? Hvo forenede, som Han, Statsstyrers med
Hoerforeren, stcrrk Villie med vceldig Aand, fuldendte Indsig
ter med originalt Genie, Utrættelighed, Heltemod! Heller ikke
har af alle Dodelige Nogen havt saa udstrakt og afgjorende
en Indflydelse paa Menneskehedens Forfatning, som Han.
Og nu den forunderlig slyngede Vej, ad hvilken Han
ved dt mest forbavsende, hartad utrolige Sejre, med magelsS
6'
O
G

«
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Lykke har svunget sig op til den Svimmelhojde, hvorpaa Han
nu throner!"

Hans stsrste Sejer var det Ham imidlertid for

beholdt at vinde paa Sankt Helena. — Vistnok nedstemte jeg
Tonen altfor meget i det andet Bind, utilfreds med, at Han
ikke hellere havde frasagt sig alle Erobringsplaner og i Frank
rige lyksaliggjort Verden. Nuvoerende Deputeret i Ståendernes
Forsamling Algreen Ussing loeste mig Texten derfor i et
Flyveskrift, ligesom han i sin T:d har loest den for A. S.
Drsted, Dhlenschlager, Thorlacius. — Jeg sandede
iovrigt, at Overgangen var naturlig fra den mest bestemte
Republikanisme til erklceret Napoleonisme.
„Den bcere Kronen, som er Kronen voxen!"

Selv Baggesen, som en Tidlang var Napleons Fiende,
erkjcendte Hans store Vcerd. — Faa har jeg imidlertid truffet
iblandt mine Landsmoend, som folede varmere for Ham end
Claus Frees Hornemann.

Da Han i Avisen loeste om

Napoleons Skjcebne i Rusland, faldt han i Afmagt ned
paa Gulvet.
Aaret 1810 tegnede til at vorde vigtigt for mig og for
Verden.

Carl August var dod.

folgers Plads stod ledig.

Den svenske Thron-

Det syntes det belejligste Djeblik

til de tre skandinaviske Rigers Forening.
den svenske Thronfolge overdragen til

Haabet var at see
vor Konge.

^cog^e

Danske, tildels af de betydeligste Mcend, besluttede ved Skrif
ter at virke paa Almenstemmingen og navnligen paa de for
samlede Rigsdagsmoend i Drebro.

Statsministrene ^?chim-

melmann og Frederik Moltke flreve, den Forste paa Tysk,

den Anden paa Fransk, for at vise Vigligheden af de nordiske
Rigers Forening*).

Begge skreve uden Navn, da Anonymi-

telsforbudet ved denne Lejlighed med allerhojeste Samtykke lodes
ucendset. Derimod fremlraadte Grundtvig under Navn. Han
udgav: Er Nordens Forening onftelig? El Ord til det svenske
Folk.

„Rcekker os Haand," saaledeS fllittede Han; „ccrlig og

trofast, som vi byde den, og dette Haandslag skal vcere det sid^re
Slag i Norden! — Da skulle ny Bedrifter flette

sig i den

Hoederskrands, vi arvede efter vore Fordre, og Aanden stal op
lives til en hojere Kamp paa Videnskabs udstrakte Mark:
Da skal og Goternes kraftige Maal
Atter i Norden genfodes.
Blomsten skal vinde sig k-rlig em Staal,
Klippen af Solen opglodes.
Ikke da magter vel Ost eller Vest
Gotalands Kcempe at fcrlde.
Mindes Han Julens den hellige Fest,
Staaer Han sem Nordenlands Fjelde —"

Under Navn af A. Nielsen, gav davcrrende Sekreteer, nu
Etatsraad og dans? General-Konsul i Norge, Andreas (I.r.
Gjerlev: „Nordens Gjenforening.

Et Onske lil det svenske

Folk, i Anledning af forestaaende Rigsdag den

> Juli

med det Motto af Tacitus: 5nn »liull tlii-cortlanUs
triiL rewellium esse,

ut alt

no re^stur

' ) M o l t k e s Skrift staaer oversat i ( E g g e r s ' s ) Gcschi6'te
dcr neuestcn schwcdischen Nevolution.
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er intet andet Legemiddel for det uenige Foedreland, end at
styres af Een.

Han viste deri, at kun ved Nordens Forening

kan Nordens Uafhængighed, Selvstændighed og Lykke vcerdigen
hcevdes.
leverede

Professor Ruhs, som da opholdt sig i Kjobenhavn,
og et Flyveskrift.

Uden Moerke udkom: en dansk

Mands velmente Opfordring til det svenske Folk, og: Noget
om Orebroes Rigsdag Julius 1810.

Endelig skrev jeg, un

der Navn af Kandidat i Filosofien I. N. Iurgensen, som
af Tysk oversat: „En Verdensborgers Stemme i et stort An
liggende."

Dette Ark bar Form af en Tyskers Brev til en

Svensker.

Ester et Blik over Noget af det meget Lysende i

Frederik den Sjettes Styrelse

fra 1784 af berorte

jeg

Vigtigheden af dette Djeblik, da en ny Thronfolger skulde
vcelges for Sverige.

Derpaa fogte jeg at vise hvorledes Skan

dinaviens Broderfolk havde ifolge baade Pligt og Klogskab
kun Eet at vcelge: at forene sig.
lcenge af Mange.

Sandheden heraf erkjoendtes

Det bevidne baade den kalmarske Union

og Begivenhederne i Anledning af den svenske Rigsdag 1743.
„Enkeltstaaende," skrev jeg, „er hver af de tvende skandinaviske
Stater svag — et Rov for en lysten Erobrer.

Hvad hielper

det at snakke om Ret, naar man ikke kan drive d..r igjennem!

Man maa gjore sig stcerk, stcerk nok til kraftfuld

Modstand i Nodens Tid.

Men — ikke gives der et tilstræk

keligt Middel hertil, uden enten Forbindelse eller Forening.
Forbindelse giver kun upaalidelig Sikkerhed, aldeles ingen;
der er ikke Frelse uden en Forening. — Men ogsaa udenfor
de egentlige politiske Hensyn tale vigtige Grunde for Sam
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mensmeltningen.

Hvilken rig Kilde til almindelig Velstand

vilde det ikke give, naar alle tre nordiske Rigers Agerbrug og
Skovdyrkning og Biergvcerksdrist samledes under een Sty
relse! — Ogsaa Finantserne vilde baade, og nu — Oplys
ning , Videnskaber, Kunster.

Selv hvad ellers lagde Hindring

for en Nasionalforening finder ikke Sted.

Skandinaverne

have Alle een Rcligionsbekjcrndelse, ere af een Stamme, be
sidde et Modersprog."

Til Alt dette kom den Fyrstes Egen

skaber, der allerede med saa alment Bifald bar den ene skan
dinaviske Krone.

Menneskevennen," saa sluttede jeg, „Hver

den, der onsker alle Skandinaviens Stater lige Lykke og Hsder, kan intet sodere Haab ncrre, end det, snart at modtage
Tidenden om Sjette

Frederiks Udkaarelse til i Tidens

Fylde at vorde det hele, det stolte S k a n d i n a v i e n s B e 
hersker."
Med Etatsraad Olsen rejste jeg til Stockholm.
havde alle de udkomne Skrifter mcd.

Vi

Undervejs modte vi

ten aabneste Fcengscmhed for Ideen. INorkoping blcv i
Klubben Foreningens Skaal drukken. I Stockholm videre
vi at vinde Manges Deltagelse.

Den Vigtigere var min

Ven fra Lund, den kongelige Bibliothekar Walimark, som,
forhen Huslcerer hos Minister En gest rom, endnu var en
Yndling af Ham.

Wallmark udarbejdede da ved Hjelp af

de fra Danmark medbragte Skrifter, og indforte i sin, som det
hed, halvofficielle Journal en Afhandling om Foreningens
Gavnlighed.

Sekreteer Granberg

oversatte paa Svensk

Sneedorffs i Skandinavist Museum

optagne Tale om

samme Gjenstand.
s t r o m oversatte

Og Gibliothekarsn, Kansellieraad Malmfra Tysk

en Udsigt over F r e d e r i k d m

Sjettes Jid som Kronprinds, hvilken

jeg besorgede ind i

Stockholmsposten; t h i M a l m s t r o m , mere rced end W a l l mark og Granberg, vilde ikke udscette sig for Mishag af
en anden Thronfolger,

om vor Konge ikke blev valgt*).

W a l l m a r k og G r a n b e r g

toge intet Hensyn.

Wall-

mark var en af Sveriges virksomste Literatorer og en fri
sindet Politiker, god Filolog og Smagsdommer, men i Krig
med den nye Skole, hvilken Han' maaskee misdomte, ligesom
Han af den blev misdomt.

Endelig var Han den bedste

2Cgtemand, Husfader og Ven.

Granberg havde gjort sig

hcederligen bekjcendt ved nogle Arbejder i den skandinaviske Hi
storie, hvoriblandt Kalmarunionens Historie, og Gustaf den
F j e r d e s sidste N e g j e r j n g s a a r , o v e r s a t p a a D a n s k a f R a h b e k .
— Af andre Mcend gjorde Olsen og jeg Bekjccndtskab med
den russiske Ambassador, General van Suchteln, forhen
Mathematiks Professor i Leiden, hos Hvem der altid stode Ku
verter for os, Stockholms Guvernor, Hermann von Unnas
F o r f a t t e r , den ogfaa som Tonekunstner udmcerkede Sk o l d e brani>, og den danske Gesandt von Dernath, som virkede
mere mod, end for, Foreningen.

J e g skrev t i l Erkebistop L i n d 

blom og Hofjunker Sil fv erstolpe i Drebro.
gav idetmindste et venligt Svar.

Den Forsts

Alt troedes i Stockholm at

gaae godt, da vore Venners Raad bestemte os til, haabesulde

') Den sindes paa Dansk i Aftenposten for 1810.

6!)
at vend? tilbage.

Men, kort efter Hjemkomsten til Kjsben-

havn, fik jeg Brev fra Stockholm, at om Formiddagen, jeg
troer den

August, var af den hemmelige Kommittee i Dre-

bro den regjerende Hertug af Augustenborg valgt, men
at dette Valg, ifolge et Snarbuds Ankomst fra den svenske
Gesandt i Paris, endnu samme Eftermiddag omstyrtedes, da
Prindscn af Pontecorvo blev kaaret til Tronsolger.

Saa-

ledes forsvandt dengang Lejligheden til Skandinaviens Forening.
— Jeg hostede af min Rejfe, ncest Gjensynet as gamle Ven
ner: Wallmark, Lenngre'n, Ruthftrom, og Forbin
delse med nne: Granberg, Agrell o. Fl., ingen anden
Frugt end en Irettesættelse af Moltke, fordi jeg ved von
Dernaths Bord ffulde, da nogen yttrcde at Sverige ved en
Forening vilde tabe sin Konstitusion, have sagt, at tvertimod
vilde maastee Danmark faae det at takke for Konstitusion,
hvilket vistnok i alle Tilfalde var rigtig svaret.
For dog selv paa anden Maade at hoste nogen Frugt
af min Rejse, sogte jeg ester Hjemkomsten om Tilladelse til i eget
Navn at fore Kapersager, da jeg netop fra Vennehaand kunde
erholdt nogle fordelagtige at begynde med.

Kongen syntes

ogsaa at voere mit Onffe gunstig, thi i forseglet Brev bod
Han Kanselliet at erklcrre sig

over min Ansogning.

Men

Generalprokuror Christian Colbjornsen var mig ugunstig,
og efter adskillige Maaneders Venten sik jeg Afflag.
Af litercrre Arbejder udgav jeg 1810 tvende.
var:

Det Ene

Sveriges Kronprinds, Fyrsten af Pontecorvo J e a n

Baptiste Julius BernadotteS Lcvnet i kort Oversat,

90
med Hans Billede.

Herom domtes i Tyskland, at jeg havde

fortalt „det Bekjcendte med den Upartiskhed og Sandhedskær
lighed, og tillige i det behagelige og kraftige ^prog, man
hos mig var vant til"*). IDanmark bleve mine literariske
Arbejder alt sjeldnere offentlig bedomte.

Jeg var ej af noget

— Det Andet var: Moerkvoerdigheder i Dannerkongen
Christian Vils Regjering, hvilket, med alle sine Fejl, dog
havde den Fortjeneste at vcere det forste Skrift om hin Konge
indtil hans Dod.

Ogsaa den blev rost — i Tydskland.

Den

havde god Asscetning, skjont den strax i Dagen blev angre
ben af en Anonym, formedelst en ncesten ubegribelig Sam
menblanding af Danneskjold Samsoe og Danneskjold Laurvig,
to himmelvidt forskjellige Personer.

Fra den Tid af var

Christian den Syvendes Regjeringshistorie, tildels ogsaa Fre
derik den Femtes, en Gjenstand for mine Studier og Arbejder,
og mine Bidrag til Hins Opklaring ere vel endnu de meft
indholdsrige i det Hele").

Jeg mener ikke dermed, at jo

Eggers, Nyerup, Rahoek, Mandix, Collin, Nathanson,

David, hver i sit Fag, have, med Undtagelse af

den struenseiske T i d , leveret mere klassiske S k r i f t e r , m e n o v e r
det Hele har Ingen udbredt mere Lys end jeg. Til Vidnes
byrd tjene Christian den Syvendes Historie paa Tysk, Clio,
Politik og Historie, Chronos.

') Hall. Allg. Litt. Zeit. 181?, 2, 182 ff.
-) Selv i Sveas 13 B. 2 Hf. indrommes, at man med Nytte
laser mine Skrifter over Christian Vils Tid.
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Efter min Hjemkomst til Kjobenhavn skænkede min Kone
mig, den 5 Oktober 1810, vor forste Datter, som i Daabtn blev kaldet Emma Virginia, af hvilke Navne Mode
ren valgte hint, jeg dette.
som smuk Pige.

Det blev en ligefaa talentfuld,

Men saa stor, som vor huslige Gloede var

ved hendes Fodsel, saa bitter en Familiesorg rammede os
saa Maaneder efter.
I Januar 1811 bortrev Doden min Kones Syster
Marie Oxholm, i en Alder af omtrent femten Aar.
var munter, vittig, skjon, hojst elskvcerdkg.

Hun

Skjont Sygdom

men var smitsom, forlod jeg dog ej Hendes Helfotleje for det
Allersidste, da jeg maatte det med Hensyn paa min Kone og
mine Born.

Ved ingen Grav runde mine Taarer stcrrkere.

Jeg skrev et hjerteligt Sorgevers.
Faa Uger ester dette Tab fik jeg Brev fra Stockholm
med sorte Kanter.

M i n Ven Johannes S t e n h a m m a r

havde ester sin Hjemkomst til Upsala gjennemgaaet en smerte
lig Operasion i Lungerne og syntes at voere i Bedring.
net bedrog.

Han gik heden i en Alder af tredive Aar.

Skin
Han

var Magister og beklcrdte et Lektorat ved Linkopings Gym
nasium.

Efter at have begyndt et stort Navn,

som af det

svenske Akademis kronet Digter, var Lauras Sanger, efter
Kellgren, i Kraft af dennes Anbefaling bleven hans Ef
termand i Akademiet.
er et sandt Mesterstykke.

Hans Mindetale over sin Forgcrnger
Den giver den ypperligste Skildring

af sin Gjenstand og indeholder tillige det meeft rorende Blik
paa Talerens egen med Dod truende Helbredstilstand.

Han

fremstillede hvad der kunde give den, som stod ved Gravens
Bred en styrkende Trost og viiste, at en Saadans Forfatning
har sit Oploftende.

Med det reneste Hjerte forbandt Han den

lyseste Aand.
Mine to Sonner gik i Jacob Dreyers Skole.

Den

cervcerdige Olding viiste en uovergaaelig Omhu sor Opfyldelsen
af det Kald Han havde valgt, efter at have opgivet Bevært
ningen for

den 'af Ham stiftede og efter Ham benoevnte

Dreyers Klub.

D a H a n dode, satte jeg Sonnerne i B a -

sedows Institut. Denne Mand havde, skjont selv ustuderet*),
et lykkeligt Greb paa at vcelge duelige Lcerere og vidste endvg
at paabyde Lcerlingerne Agtelse.

Men ogsaa Han levede kun

et Par Aar efter mine Borns Indtrcedelse i hans Skole.
Z Aaret 1S11 arbejdede jeg kun lidet for Literaturen,
des mere sysselsat med Kapersagerne.

Alt hvad jeg fra dette

Aar erindrervar at jeg fuldendte Fordanskningen af den beromte Gasparis Indledning til Jordbeskrivelsen, hvilken jeg
ledsagede med hensigtsmæssige Anmærkninger,
mathematiske og fysiske Del.

iscer

i den

Skjont hverken Mathematiker

eller Fysiker, forstod jeg af vedkommende Skrifter at vcrlge og
afbenytte de pasfende Steder til Gasparis Oplysning eller
Fuldstcendiggjorelse.
Overscettelse").

Jens Moller roste baade Original og

Ikke desmindre havde Bogen saa ringe As-

») Han satte imidlertid Pris paa at vcere Beflcegtet med den ber o m t e F o r f a t t e r t i l P h i l a l e t h i e , s v mh a n u d t a l e d e : P i l a l e t i .
") Den danffe ^'iteraturtidende.

foetning, at Forlceggeren kort derpaa offentlig beklagede sig.
Dagens davcerende Udgiver, Rahbek, fandt sig derved foran
lediget

til en hojst

anbefalende

Anmeldelse. — Iovrigt

leverede jeg til Nyerups Idunna fra Svensk et Brudstykke
af Nallerius's Digt: Qvinnan.
Mere udmærket for mig var Aaret 1812.

Jeg havde,

under mine Studier for Syvende Christians Historie, sam
let Bidrag til en Udsigt over den danske Stat ved Hans Regjeringstiltrcrdelse i Sammenligning med det (da) Nerrvcrrende.
Det var endnu langtfra noget Fuldendt.

Men det traf sig,

at'en Student ved Navn Seerup aumodede m:g om Noget,
Han under sit Navn kunde udgive, og at jeg just paa samme
Tid var i Trang for Penge.

Hertil kom, at jeg, uden at

jeg nu veed af hvad Aarsag, tcenkte paa at forlade mit Fæ
dreland og derfor havde tabt Lysten til mere at sysselsatte
mig med dansk Historie.

Jeg overlod derfor Seerup for

godt Kjob mine Samlinger og Han ej alene lod dem trykke
som sine, men sendte til formuende Mcend Eremplarer med
trykte Tilegnelser til Hver iscrr og tillige ledsagede af skri
velser, hvori han fremstillede sig
mand.

som tramgende Videnskabs

Selv Hans Kongelige Hoihed Prinds Christian fik

en Saadan.

En besynderlig Maade at skaffe sig Penge paa,

hvilken dog af Ingen vides nogensinde at vcrre bleven revset.
Bogen blev i Litteraturtidenden bedomt afProf. J e n s M o l 
ler, som erkjcrndte, at den var ikke uden Vcerd, men bemær
kede, at man tydelig kunde see den uovede Haand.

Navnet

paa Titelbladet havde saaledes kunnet forlede en saa ovet Kri
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tiker til en Misdom; thi de af ham brugte Beviser beviste
Intet. — Mere Opmærksomhed tildrog sig et Hceftcflrift, der
indeholdt Skildringer af Nutidens Feltherrer, og som i sire
Hcefter omhandlede tretten af de da mest beromte franske Hoerforere, i det femte, der blev oversat paa Svensk, W e l l i n g 
ton og Blucher, som foeldede den Storste.
var

ret efter Tidens Fordringer

Dette Arbejde

og havde saa rivende en

Afscetning, at det vel udgjorde den bedste Indtægtskilde for
dets brave Forlcegger Gall, som ikke lcenge efter dets Ophor
trak sig tilbage fra Boghandelen.

Skildringerne fandtiR a h 

bek en sagkyndig Vurderingsmand, som roste Fremstillingen
for Nojagtighed og Dommene for R'gtighed. — Af Oversæt
telser leverede jeg i dette A a r tre.

Den Ene var Leopolds

i Sverige beromte Sorgespil O d i n eller A s e r n e s U d v a n 
dring.

Originalen var i Alexandriner, hvorfor jeg og over

satte det deri, men dette, saavelsom at det var firevet i den
franske Maneer, holdt det vel fra vor Skueplads, hvortil det
dog af Theaterdireksionen var antaget.

Sikkert vilde det ej

heller efter Hakon Jarl have gjort Lykke her.

Jeg havde

imidlertid anvendt al Flid paa Oversættelsen og tilegnet Prinds
Christian den, men dette hjalp heller ikke.

Ligeledes over

satte jeg fra Svensk under Titel a f : A x e l o g V a l b o r g
udenlands vurderet, en Kritik af min Ven Wallmark over
bencevnte Sorgespil.

Vistnok indeholdt den mangen grundet

Anke og god Bemcerkning, men ikke var den uden Ensidighed
og Ubillighed, hvorfor

jeg ikke burde have givet den paa

Dansk, idetmindste ikke uden Tillceg, der lagde for Dagen,

at jeg dog ikke i Et og Alt underskrev Wallmarks Dom.
— Fra det Franske oversatte jeg for den davcerende dramatiske
Skole et lidet Lystspil: Shavlet, der blev antaget og indstude
ret, men aldrig spillet, ligesom det da heller neppe havde vun
det stort

Bifald. — Aldrig er noget fra mig kommet paa

Skuepladsen, undtagen en Prolog og en Epilog for en Ven
af mig, som var talentfuld Skuespildigter, men ikke endnu
torde vove sig til at skrive et Vers.

Prologen blev mærkelig

derved, at den, mesterligen fremsagt af Madame S p i n d l e r ,
reddede Hans mindst heldige Arbejde fra Fald.
Lykkeligst for mig var Aaret ved en ny Banes Betræ
delse.

Det randt mig i Sinde, at det kunde vcere hcrdrende

og fordelagtigt for mig selv og behageligt og lcrrerigt for
Andre, om jeg mundtlig foredrog hvad der var sket i vore
Fcedres Dage.

Jeg

besluttede at holde Forelæsninger over

Christian den Syvendes Negjeringshistorie og havde den Fyl
destgørelse at faae vel halvfjerdsindstyve Tilhorere, deriolandt
M«nd, udmærkede ved Aand eg Indsigter, Alder og Værdig
heder.

Jeg ncrvner B a g g e s e n , P r a m , G . H . O l s e n ,

Nyerup,

Fr. Thaarup, Weinwich,

Nathan son,

R a s k , W e r l a u f f , S o l d i n , Generalkrigskommisscrr M u n c h ,
Legasionsraad Hoyer, Kanselliedeputeret Bulow, men frem
for

Alle Lcegerne Ole Hjeron. Mynster og Joh. Hemr.

S c h o n h e i d e r , saavelsom dennes Svigerson, Sekreteer K a d .
Min genialske Ungdomsven Mynster viiste mig den ?Lre,
under Forelæsningerne at optegne det Sagte.

Schonheider

og Gad indsamlede uden mindste Anledning fra min Side
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hos mine Tilhorere en Vresskjoenk for mig af 1000 Rdr.,
foruden hvad Enkelte af dem allerede havde ydet.

Hertil kom,

at Kongen, efterat have igiennem Kabinetssekretær J e s s e n
affordret mig en Liste paa mine Tilhorere, forundte mig et
Grasiale af 300 Rdr.

For.loesningcrne omtaltes i Dagen af

Rahbek, som bemærkede, at man nu endelig syntes at lade
mig vederfares Net.

Salomon Sold in anmcldte dem mcd

Roes i Kjsbenhavns Skilderie. — Mindre Glade gave mig
nogle andre Forelæsninger over det svenske Sprog og den sven
ske skjonne Literatur, hvilke besogtes kun af en halv Snes
Tilhorere, hvoriblandt rigtignok vare N y e r u p og

Rask.

O g da jeg var kommen til den Tidspunkt, i hv:lkcn D a l i n
fremtraadte, og fra hvilken Rahbek ret con »more vilde
h a v e lcest i F c e l l e s s k a b m c d m i g , t r a k h a n s i g t i l b a g e .

Dct

havde krcenket ham at see sig mishandlet for sin Kierlighed
til de svenske Digtere i Journal for Svenska Literaturen, hvor
det hed, at han hele sit Liv igjennem med hvert nyt Skrift
var gaaen deereseentlc, frem.

Jeg var imidlertid bleven

medtagen endnu vcerre og skildret som Organ for al aandig
Usselhed, fordi jeg havde rost Leopold og flere af det svensre
Akademies Medlemmer, saavelsom af de kronede Digtere, paa
en Tid, da Geijer og Atterbom og Tegner o. desl.
endnu ikke havde viist sig paa Parnasset.
Atterbom, Molbechs Ven.

Angrcoet var as

Da Rahbek ikke vilde lcese,

begav jeg ogsaa, at fortsatte Forelæsningerne.
Idet Skandinavists Selskab, hvis Sekretariat jeg alle
rede 1306 havde frasagt mig, oplåste jeg i 1812 nogle Trak
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til en Skildring af Frederik den Femtes Regjering, hvilke
hortes ikke uden Interesse, selv af den danske Histories For
trolige, som tilstode deriblandt at have fundet nye Ting.

Jeg

havde dog kun Adgang til trykte Kilder.
Min videnskabelige Virksomhed var i Aaret 131.3 endnu
storre, i Forhold til, som mit Arbejde med Retssager tog af.
Jeg begyndte, hos Schubothe, at udgive Clio, et Hcrfteskrift, indeholdende Vidrag til Lcrsning for den foedrelandffe
Histories V"dere.

Det var for en Del Frugten af hine Fore

læsninger over Christian den Syvende og

leverede iscrr

Grundrids af fortjente danske Moend fra denne Konges Tid.
ISpidsen var et Forsog til en fcrdrelandsk Almanak, hvilken,
faa vidt muligt, betegnede hver Aarets Dag med Navnet af
cn mærkelig Dansk, fem den Dag var fodt.

Det var G. H.

^lfen, som havde samlet disse Navne og overladt mig sine
Samlinger til Valg og Afbenyttelse.

For Resten bestod Elio

ikke blot af danstfodte, men og af under deres Ophold i Dan
mark kjoendevoerdige Mcrnds Levnet i Grundrids.

Min Fader

helligede jeg nogle Blade, men burde have givet flere.
udkom to Hcrfter, som med Bifald bleve modtagne.
deler nogle Prover.

Der

Jeg med

F r a forste Hcrfte: T i l A . G . M o l t k e s

Netfcrrdiggjorelse siges Folgende, hvilket jeg nu vilde have ud
viklet langt bedre:
„Man har beskyldt Moltke for at have misbrugt Fre
derik den Femtes Gunst til at berige sig paa Statens Be
kostning.

Han havde maaskee kun „oml'yggelig og forsigtig
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nyttet de lykkelige Omstændigheder til at forberede sig et va
rigt Held for sit hele Liv".
Man har bebrejdet ham, at han stal have fremmet det
Hang til Nydelser, der troes endog at have forkortet den eje
gode Frederiks Dage.

Men neppe kan det antages, at

Moltke i alt Fald skulde have villet afdrage sin Velgjorer
fra Regjeringssyslerne for selv at herske desmere.

Man har

endelig skildret ham som Bondens Plager og Bondefrihedens
Fiende.

Unægteligt er det og, at han ikke besad de lyseste

Begreb

om Agerdyrkeres borgerlige Forhold i Staten ikke

mindre end Menneskerettigheder.

„Han var altid bange, at

Nidkjerheden for Bondestanden skulde gaae for v:dt og Dens
Kaar forbedres paa Godsejernes Bekostning.

Han kjendte ikke

sine egne Bonders Forfatning uden af sine Forvalteres og
Forpagteres Indberetninger".

Imidlertid arbejdede han dog

umiskjendelig for Bondens Vel, baade som Embedsmand og
som Herremand.

Forst som Medl-.m af den ved Reskr. af

26de Novbr. 1757 beskikkede Kommission, siden fra Februar
1763 af som Medlem i den under 27de Oktober nedsatte
Landeommission, og endelig fra 15 April s. A. af som Prs-

ses

i General

-Landvcesens-Kollegium, bidrog han iscer til ^crl-

ledsskabets Ophævelse og til Indforelse af Forbedringer i Ager
bruget, ogsaa til Hoveriets Bestemmelse.

Den 31de Marts

1755 indbod Moltke efter Frederik den Femtes Bcfaling
Alle til at indsende almennyttige Bidrag til Landhusholdnin
gen, Kunstlæren, Handelskundskaben, Naturhistorien og Natur
læren, for paa kongelig Bekostning at vorde bekjendtgjorte.
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Og en Frugt heraf var det af Moltkes Vndling, den for?
tjente Prokantsler Erich Pontoppidan, fra 1757 til 1764
i otte Qvartbknd udgivne Oekonomiske Magasin, saavelsom L u t k e n s O e k o n o m i s k e T a n k e r t i l hosere E f 
tertanke, ved hvilke begge Skrifter et nyt Lys i Oekonomie
og Kameralistik begyndte at tandes.

Deres Indhold viser,

hvilken Mtringsfrihed j de Fag ved Moltkes Beskyttelse al
lerede fandt Sted. I. S. Sneedorff modtog fra ham Un
derretning o m , at Kongen havde forundt D e n p a t r i o t i s k e
Tilskuer Frihed for at passere den da ellers endnu gjtldende
Eensur.
Om hans Fremgangsmaade,

som Prises i General-

Landvasens-Kollegium, sagde i et Vennebrev en stemmeberettiget
Dommer, Konferentsraad Joachim WaSserschleben: „Med
de bedste o g almennyttigste Hensigter forbinder M o l t k e en
utrolig Varsomhed, hvilken er uundvcrrlig, saafremt ellers det
Gode skal skee, man af dette Kollegium kan vente".

„Moltke",

hedder det i et andet Brev, „fortjener, man sige hvad man
vil, stor Hojagtelse.

Han er virkelig en hccdervcrrd Minister

af de fortræffeligste Egenskaber".
Og om Generalfelcmarffalk St. Germain dommes faaledes:
„Han var, forsikre de som kjendte ham, en Mand af Op
rigtighed, Fa^hed og Omhed.

Man sagde ved den franske

Har om ham: han barer Hjertet i Handerne — Il port«5«» eoeur lians ses msiiis — og: han har et haardt Ho
ved, men et blodt Hjerte — II a
e(t-ur teiulro.

tete uni-e, msis l<;

Naar han fejlede, skete det for det meste af
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Mangel paa Kundskab, ncesten aldrig af Lidenskab, thi han
forstod at beherske sig

selv.

Men oste foer han vild i sin

Dom over Andre, isoer over dem, som trcedffeligen vidste at
skjule sig under ærligheds Maske, hvilket iscer viste sig i Dan
mark, hvor han endnu ikke havde havt Lejlighed til at under
rette sig om Vedkommendes Karakter og Forbold.

Han holdt

ikke alene Religionen i Agt, men, selv katholsk, sorssmte han
sjelden den lutherske Kirketjeneste ved Armeen.

Imod Lovene

tog han i Danmark end ikke Landsmcend i Beskyttelse, og
foretrak aldrig Franske for Danske".
Iandet Hceste lcescs om min Fader og Hans Ven Ba
ri si en dette:
„I Marokos lagde Host sig ufortovet med saa megen
Flid efter Landets Sprog, det Arabiske, at han allerede Aar
1762, da Kancellieraad Johan Frederik Bari sien kom did
som Konsul, kunde for ham overscette arabiske Breve.
bragte han det endog

Siden

til den Fcerdighed i at udtrykke sig

mundtlig paa Arabisk, at han ofte uden Tolk talede med
Kejseren Selv, hvis Yndest han og ved Snildhed og Aandsncervcerelse strax fra sin forste Audients af vandt og som han
vidste at foroge til den Grad, at han fra Kejseren fik egen
hændige Breve, hvilke han ej heller lod ubesvarede. V a r i s i e n
var en dannet og cedel Mand.
Fortjeneste ved s i n Deltagelse

med

Som Forfatter havde han
Gerstenberg, K leen,

Klopstock, Schonborn og Sturtz i de velskrevne Briefe
uber Merkwurdigkeiten der Literatur.
han sin

Lydighed og sin

Som Borger beseglede

Fcrdrelandskjerlighed med Doden.
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Host og Bar i si en bleve Venner. Og den Sidste anbefalede
med Varme den Forste til hans Foresatte, ligesom Denne igjen
talede Hins Sag hos Kejseren.

Mohamed hadede nemlig

Konsulen, som den, der modsatte sig hans Onske at see den
hele danske Handel paa Landet forflyttet til Mogodor eller
Suira, en Stad, Kejseren nylig havde begyndt at anlcrgge.
Imedens der byggedes paa det danske Hus i denne Stad,
hvormed man dog kun blev halv fcerdig, maatte han Aar og
Dag opholde sig i et Telt, uophorlig plaget med Krænkelser
og savnende det Nadvendige, paa et Sted, hvor der da ikke
var andet end Sten, Sand og Vind.

„Jeg kan ikke", skrev

han under 23de Maj 1765 til Host, som da opholdt sig i
Marokos, „dolge for Dem, at den Maade, hvorpaa man ved
bliver at behandle os, gaaer mig yderlig n^rr.

Etter at bave

opofret Alt hvad der stod i min Magt sor at vedligeholde ^re
den, kan jeg ikke andet end at drive paa at komme tilbage
(til Sala); vil man da, at jeg skal omkomme i mandet ved
Mogodor?

Mit Telt kan ikke mere modstaae Vinden, og jeg

m a n g l e r A l t ; s k u l d e d e t i k k e voere D e m m u l i g t , k j e r e H c . H o s t ,
selv at forestille H a n s Kejserlige Majestæt alt dette?"

Host

opfyldte sin Vens Forlangende; og, uagtet alle de Hindringer,
en Udlcending i dansk Tjeneste, for egen Fordel, lagde i Vejen,
fik Bar i si en omsider Tilladelse til at residere i sit gamle
Hus i Rabat, dog kun paa det Vilkaar: at Host da skulde
som Konsulens Kalifa eller som Vicekonsul gaae til Suira.
Kun kort Tid havde Host resideret i Suira, da han
mistede sin

Ven Barisien; han glemte ham altrig, og
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nogle og tyve Aar derpaa opkaldte han En af sine Sonner
efter ham."
Omtrent paa samme Tid begyndte jeg at udgive: Entwurf einer Geschichte der Regierung Christian des Siebenten, til hvis Udarbejdelse jeg anvendte god ViUie, megen
Flid og mange Hjelpemidler.

Ogsaa blev den endog af Jens

Moller voerdiget adskillig Noes, kun at Han frakjcendte mig
Forstand nok til at bedomme S t r u e n s e e s og G u l d b e r g s
forskjellige Ministerier,

hvorpaa jeg svarede vedborligen. —

ITyskland blev Bogen med Bifald bedomt i Hallische Allgemeine Literaturzeitung, Gottingische gelehrte Anzeigen o. fl.
St.

Sartorius sagde i sin Udgave af Spi.ttlers Ge

schichte der Europaischen Staaten: Bogen er god, Oversoettclsen flet;

Tysken flet, skulde det heddet, thi Bogen var oprin

delig skreven paa Tyst.

Jovrigt indeholdt virkelig isoer Af

snittet efter S tru en see mangt et brugbart Bidrag til den
danske Historie.
Til Aarene 1812 og 1813 horer endnu min Redaksion
af Statstidenden.

Den udkom da to Gange ugentlig og min

Betaling for det Politiske hertil var 400 Rdr. Solv aarlig.
Korrekturen maatte lceses seent paa Aftenen, undertiden ud
paa Natten, og naar Censor, Geheimelegasionsraad M a n t h e y ,
flettede Steder eller Stykker ud, maatte jeg strax udfylde Hul
lerne.

Imidlertid interesserede Arbejdet m i g , indtil N a p o 

leons Lykkes Stjerne var dalet, da vo^t Hof maatte forandre
sin Politik, imedens jeg beholdt min.

Censor strog nu saa-

ledes bort, at jeg tabte Lysten, og frasagde mig Redakyoncn,
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ihvormegct jeg ved min Families Tiltagelse trængte til den
Indtcegt, da Kapcrsagerne vare ophorte.

Men naar Noden

er storst, er Hjelpen ncrrmest.
Aaret 1813 udmærkede sig i vor Literatur ved den faakaldte Iode fej de.

Digteren Thomas Thaarup plettede

sit N a v n ved en Oversættelse

af Friederich B u c h h o l z e s

Skamflrift paa Ioderne: Moses
fulgte andre Angreb.
stods til Forsvar.
NasionS

Oplysning

og Jesus.

Derpaa

Baggesen, Bcerens m. Fl. frem

Efter den ved cedel Nidkj-erhed for sin
hoedervoerde

Grosserer

Mendel

Levin

Nathansons Opfordring oversatte jeg Lueder om Ioderne^
Forcedling og V i l l a u m e s Provelse af Skriftet: M o s e s og
Jesus.

Fortalen til den Forsts indeholdt en anonym Af

handling af Nathan son om Pengevæsenets nyeste Skjerbne
og Forfatning hos os.

Recensenten i Literaturtidenden an

meldte den med megen Agtelse, men fremforte nogle afvigends
Synsmaader.

Disse droslede Nat han son i et af mig ud

givet Tillerg til Lueder.

Bekostningen paa dio^e A^'e',d^>

Trykning udrededes af Nathanfon, men Indtægten var
mjn.

Jeg kom derved i cn for mig ligcfaa behagelig, som

fordelagtig Forbindelse med en Mand, i hvem jeg lerrle at
flattere, foruden et lyst Hoved, cn sjcldcn Godgiorenhed, uden
Forskjel paa Alder, Kjon, Stand og Religion.

Han værdi

gede mig baade i literarisk og anden Henseende sin Tillid, og
viste mig en Vclvillie, hvorpaa han i adskillige Aar gav Vid
nesbyrd ved en rig ugentlig Undecstyttelse.
sem

V e n

af Baggesen, P r a m ,

Han var cn hjclp-

Nyerup, Kunzcn,
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C l e m e n s , L o r e n t z e n , Eckersberg o. s. v .

H a n fattede

Ideen om et holbergsk Galleris, en Samling af Scener
i Holbergs Skuespil, til at ledsage en Pragtudgave deraf, i
Qvart, trykt med latinske Typer.

Nogle Scener vare allerede

tegnede a f L o r e n t z e n og E c k e r s b e r g , stukne a f C l e m e n s ,
da Omstændighederne nodte Nathan son til at opgive en
Plan, hvis Udforelse af en Anden hojligen maatte onskes. Den
nathansonske Familie gjorde hans Huus til det venligste Sam
lingssted for Mennesker, som havde Sands for det Gode og Skjonne.
Endelig begyndte

jeg dcn 24 Oktober 1813 et Ugeblad

i Qvart, med Bestemmelse udelukkende at meddele Bidrag til
Kundskab om Fædrelandet, dets fordums Skjeebne og da
værende Kaar, at henstille Ideer til Fremme af dets Tarv og
Held, at yde Ncering for Kærligheden til og og Trofastheden
,-mod det.

Jeg gav det Navn af Dannora, hvilket fore

kom mig at vcrre en passende Bencevnelse til at udtrykke den
inderlige Forening imellem Nor og Dan.

Jeg var saa hel

dig at vinde dygtige Medarbejdere i G . H . O l s e n , S a n 
der, Lundbye, N. Blicher, C. I . Boye, O. D . Lut
ken, men fremfor Alle i Baggesen.

Foruden nogle Ar

tikler, leverede han en Moengde, over en Snes, Anmeldelser
eg Recensioner Skuepladsen vedkommende*).

Skjont han

skrev anonymt, vidste dog Alle, at det var ham.

Imidler

tid vare naturligviis de Forsog man gjorde paa at formaae
mig til Navnets Opgivelse, sorgjceves.
') Se c Danner« 2 Qrartal Nr. l i .

Hans Bedommelser
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vare vel de ypperste i Faget, vor Literatur kan fremvise: ud
forlige, dybtgaaende, smagfulde.

Vel staanede Han hverken

Forfattere eller Skuespillere; men Han gav og Roes, hvor
de« fortjentes.

Fremfor Alle, tog Han til Gjenstand for sin

Drofming Oehlenfchl agers

Tragedier,

borgen og Hugo von Nheinberg.

navnlig Rover

M e n en Baggesens,

endog overdrevent strcenge Kritiker, burde have vceret O e h l e n schl^ger kjcrrere end de blinde Forguderes ubetingede Lovtaler.
Meget kunde han dog unægtelig have loert af sin celdre, ind
sigtsfulde Broder i Apollo, om han endog troede sig denne
overlegen i Genius.

Ogsaa var Baggesens Roes fuld

vægtig, og hanS Dadel kunde jo OehlenschlSger troste sig
nu'd udsprang af Harme over hans Alt overglimrende Navn.
Hvor rene Baggesens Bevæggrunde vare, naar Han dadlede
O e h l e n s c h l a g e r , saavelsom naar han forsvarede S a n d e r
imod Molbech, veed Ingen bedre end jeg.

Ogsaa enkelt-

Digte gav Han, som jeg ej veed, om de alle ere optagne i
den efter hans Dod foranstaltede Samling.

Et af dem lod

saaledes:
Den lyse fsrstc Junius
Ni Maaneders Lcrngfet i Taarcr randt hen
Og Moderen sukkcd til BsrneneS Klage.
Naturen og Folket nu smiler igjen:
Vor Aen og ver Fader cr kommen tilbage.

Jeg selv skrev iscrr Anmeldelser fra Literatur og Theater, med
delte og nogle utrykte Breve fra Holberg til hans Ridefoged.
IAaret 1814 sicev j,g og en Udsigt over den russiske Kejser
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Alexander

den Fsrstes Levnet;

hvortil jeg betjente mig

isoer af Venturink, Storch og Mas son.

Bogen blev,

som mine fleste Arbejder i en Roekke af Aar, fordelagtig bedomt i Allg. Lit. Zeitung, upaatvivlelig af von Gehren.
At Dannora allerede efter et Aars Forlob sluttede sin
Bane, havde ingen anden Aarsag end at Udgiveren ikke mere
saae sig

i Stand til at skaffe nye Subskribenter, det Fore-

gaaende fuldstoendigt og saaledes maatte gaae glip af det storre
Antal Loesere, Bladet ellers vilde have erholdt.

Ved en ny

Titel bortfaldt denne Hindring, thi skjont med lignende Be
stemmelse blev Bladet nu et andet. Dannora forvandledes
til den nordiske Tilskuer.

Men istedetfor et halvt Ark

ugentlig, som Dannora havde, udkom af den nordiske Tilskuer
et heelt.
greb.

„Intetflags Wmne var udelukket fra Bladets Om

Tilskueren havde Djet aabent for alt Mærkværdigt,

ikke blot i Norden".

Ogsaa til dette Blad havde jeg adskillige

Medarbejdere: Gutfeldt, Herholdt (under Mcerket I.),
Stadsfysikus

Lund (X),

Lundbye, Olsen,

Sander,

S t o u d ; m e n ogsaa her bor jeg iscer ncevne B a g g e s e n ,
skjont Han alt i Dannoras Tid havde begyndt sin li.le Sondagsaften. H a n leverede foruden andre B i d r a g , f . E r . om B a l 
les halvfjersindstyvende Fodselsdag og Sondags Stroetanker (i
Anledning afSibberns Stroetanker), og nogle Digte, kun to,
tre Theaterkritiker, men den Ene af dem, over Axel og Val
borg, var udmeerket ved Udforlighed og Stroenghed.

Fra en

mig ubekjoendt Haaud modtog jeg ogsaa et vittigt Bidrag,
der ikke stod i Skygge ved Siden af de baggesenske: Bet
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lerpigen, Tragedie i tre Akter efter Herman Wessel, foran
lediget ved et Lystspil af samme Navn fra N. T. Brun S
Haand, hvilket efcer et Par Sceners Opforelse blev udpebet
af et stort Antal.

Baggesen yttrede sig om hin Betler-

pige, at Haarene havde rejst sig paa hans Hoved ved Losnin
gen deraf.

Selv gav jeg nogle Vers: nemlig ved min Bro

der Frederik Barisien Hosts og mn Svoger Peter Lorentz
Orholms Grave; oversatte svenske Digte; skrev om gale
Hunde; om

en skandinavisk Bogmesse;

om Carnot

og

Davoust; anmeldte literarisk og theatralsk Nyt; meddelte en
delig, i Anledning af Oehlensch lagers og I n g e m a n n s
Tragedier, historiske Efterretninger om Helge, efter ^uhm
og Mas-Aniello, efter Muratori, ligesom jeg i 1807
scerskilt havde udgivet N o ^ e t o m H a k o n J a r l , efter ^ n o r r o
og i 1809 om Knud Lav ard. — Som Prove aftrykkes
folgende Stykke, med Hensyn paa en Anklage af G u t f e l d t
imod vore Digtere.
O m hcedrende Ligfolger.
„Det er bekjendt, at der i det gamle A5gypten var en
Ret, bestaaende af fyrretyve Dommere, som, forend nogen
Afdod maatte stedes til Jorde, skulde hore alle Klager imod
ham og derefter afgjore om han ved en ustraffelig Vandel
havde fortjent den ?Ere at vorde begravet eller ej.

Selv Kon

gerne vare ikke fritagne for denne Rettergang; og mangen
ccgyptifl Herser, som havde styret flet,
blive ubegraven.

domtes til at for

Denne, paa menneskelig Fordom beregnede

Fremgangsmaade fynteS fuldkommen kensigtsmoessig.

De der
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i Live siid for hojt til at naaes af Straffens Svcerd, kunde
efter den Indretning dog allerede da forudfole det efter Doden ventende Hug.

Og d?n uretfærdig Undertrykte torde vente

en offentlig Frikjendelse, naar Had og Avind med ham vare
gangne til Hvile.

At ogsaa her Misbrug kunde indtrceffe, at

cn heel Dommerstald, ligefaavel i ^Egypten, som andensteds,
kunde snuble, derom tvivler man vel ikke; m<n Grundsæt
ningen var god.

Den Vedtoegt ophorte; en hcederlig Begra

velses Vigtighed for de uvise Mennesker ikke. Dsterriges anden
Joseph erfarede det, da han vilde have det afsjelede Stov
gjemt paa anden Maade end didtil.
Her i vort Danmark var lcenge Begravelse uden Hojtidelighed og i uindviet Jord betragtet fom en Straf.
manden glimrede kun endnu
reter o. s. v.

Rig

ved Kiste og Ligvogn og Ka

Ved frivillig Deltagelse iJordefærden at belonne

sjeldne Fortjenester var ikke i Brug; Avisvers var Midlet,
hvorved Hojagtelse og Hengivenhed bevidnedes. — Daneffjalden
Ewald var, om man ikke fejler, den forste,

der nod

et saakaldet Nasionalfolge: Ligets Ledfagning til Graven af
en ubuden Moengde. INat og Morke havde han tilbragt
sit Liv; efter hans Dod, 1731, blev forst hans Vcerd tilfulde
crkjendt.

Strax indtraf nu den Periode, da et Prcrsteparti

klagede over: „at Danmarks Poet af mange gjordes til en
Afgud, at Selskaber og Samtaler ophojede hans Fortjeneste
noesten over alle andre dodelige Mennesker, at Poeter og Versmagere

fremstods

klyngeviis i de

offentlige Tidender »m>d

Klynken og Klagen og Skrig og Taarer, at den Afdodes af-
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ssaarne Hovedhaar gjemtes og maaffee daglig kyssedes af nogle
af hans Tilbedere, scm hcll'ge Neliqvier, da man kappedes
om at kaldes Ewalds Venner og Dyrkere, fordi man derved
troede at blive anseet for Smagens Venner og Dyrkere".
Efter syv Aars Forlob, den 2den Iannari 1?>^, var det,
at „paa Danmarks Skuldre bares Gerner til sin Grav".
Femhundrede Mcend af forskellige Stander ledsagede den AZdle,
vor Archimedes, til hans Hvilested.
bans

sidste Dage vare blevne

Man talede om at

forgaldede

af Fiender.

Atter henrandt en Tid, forend den Udmærkelse igjen blev No
gen til Del.

Da ydedes den det vårdige Par,' Fredsstifteren

A. P. Bernstorff

og Lysudbrederen Sulnn.

Disse

Uforglemmeliges Bortgang var billig Gjenstand. for Almensorg; deres Daad havde berettiget til almen Erkjendtlighed.
Nu kom det i Brug ved frivilligt Folge at vise forevigede
Heedersmcrnd

sin Hojagtclse.

HygceasP. E. Abildgaard,

Saadant var ^.ilnrldet nnd
A s t r c r a s I .

E. Eolbjornsen,

og saa fort indtil nu nys Uranias Bugge. — Men lecnge
varede det ikke, forend en talrig Skare af saakaldte Frivillige
til den Grad blev Moden, at det ncrsten ansaaeS forVancrre,
ikke i Avisen at kunne takke de Mange, som ved uventet Til
stedeværen havde aabenbaret deres Agtelse for den Afdode.
Hvo der efter nogle Aars Fraverrelse kom tilbage til Staden,
vilde maaskee forundres, naar han, modende en Ligbegcengelse,
borte at det var, ikke nogen as Staten hojfortjent Mand,
men en eller anden Spekhokermadame, man forte bort.
Stemmeberettigede

Medmenneskers

uskromtede

Agtelse,

»W»

uafhcengig af Vcelde og Rigdom, af Titler og Ordner, er et
Maal vcerdigt at strcebe efter.

Men hvad skal man sige, naar

man, uagtet
Selv Guldets Glands ved Graven svinder;
Og Diadem og Sejersminder
Er Evighedens Vagt for let;

naar man desuagtet seer hvilke Drivesjoedre der saa ofte afgjore Talrigheden af de Moend, der ved selve Graven skromte
?Erefrygt for dens Minde, som nylig endog var hadet af dem
Eller er det ikke ofte at man, for ej at stode En og Anden,
der presser Frivillige, gaaer med, hvor man ellers aldrig havde
indfundet sig? — Men er den personlige Noervcerelse et al
deles usikkert Bevis paa Personens sande Agtelse, hvad betyder
da det hele Gjsglerie?
Mere betydende synes det derimod, naar Mange, som
ventedes ved en Jordefcerd, lade sig savne der, ligesom naar
ikke blot de, der forhen hojt forkyndte den afdode Mcegtiges
P r i s , men alle Digtere efter hans D o d iagttage k o l d T a v s 
hed, naar f. Ex. Baggesen, G u l d b e r g , I . L. Hei
berg, Ingemann, Oehlenschlager, G. H. Olsen,
Olufsen, Pram, Rahbek, Sander, Thaarup o.Fl.,
hverken solge Bondefrihedens Talsmand til Graven eller lcrgge
en Blomst paa denne? — Men er det i saa Tilfcrlde ikke
naturligere, i den Afdodes ovrige Fcerd at foge Aarfagen til
det formeente Scersyn, end i Literaturens og Almenaandens
almindelige Forfald? — Iet hos Hr. Steen nys begyndt
Blad: Adrastea er da og i saa Henseende ytlrc
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modning, at Vedkommende maaskce have taget Hensyn paa
hin Forordning af 27de September 1799, hvilken man til
skriver ikke blot Literaturens, men Fædrelandets Synken.

Om

dette, og dette alene, har bestemt dem, maae — de selv
afgjort."
Jovrigt blev jeg ved den nordiske tilskuer indviklet i en
Retssag.

Cekreteer Molbech, hvem

jeg, for hans sande

Fortjenester, havde givet Plads i Almanakken foran Clio, havde
allerede i sit Maanedsskrift Athene for 1814 opholdt sig over,
dels at Baggesen i sine Riimbreve havde kaldet mig en
„Yndling af Muserne", dels at Jens Moller i sin Histo
riske Kalender havde forestillet En af Danmarks bedste Historie
skrivere, som hceldigen syslende ved Siden af mig.
lede ad disse Angreb.

Jeg smi

Men i benoevnte Maanedsskrift for

Februar 1815 sluttede han sin

Literaturartikel med „et Par

Ord cm Dognbladet: den nordiske Tilskuer".

Heri foregav

han, aldeles uden Grund, at jeg onskcde det danske og det
svenske Sprogs Forening, og lagde til, at Saadanc ikte
kunde onskes uden af dem, der med Ligegyldighed vilde see ^ .immuk
tabe sin nationale Selvstændighed.
Beskyldning egnede sig

Jeg sandt at denne

til Domstolenes Behandling og vilde

derfor node ham til Saggivelfe.

Til den Ende erklarede jeg

ham i den nordiske Tilskuer for „en Segner" og, da jeg i
den Anledning Intet horte fra Ham, vedblev og gjentog jeg
Erklceringen.
tor.

Sekreteren udvirkede nu fri Sag cg Prokura

Men efter

at Jndlceg, cgsaa

fra Mclbechs egen

Haand, imellem os vare vexlede, fandt Han dog rigtigst at
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anholde om Kansclliets Samtykke til Provelse af Forlig.

Vi

modtes for Kommissionen og afgjorde der vort Mellemværende,
saaledes, at Sekreteer Molbech erklcerede, Han vcd sine Udladelser kun havde havt Hensyn til det Literoere og ikke villet
krcenke min Borgercrre, hvorimod jeg under deime Forudsæt
ning tilbagekaldte min Sigtelse.

Imidlertid bekendtgjords

Han i sin Athene Forligsslutningen forvandskct, hvilket nodsagede mig til at udgive et Stridsskrift imod ham. — Se
kreteer Molbech har siden fortsat sine Drillerier imod mig,
saa ofte Han dertil har kunnet finde Lejlighed. — Dette hin
drer mig dog ikke fra, at erkjoende ham for en af vort Sprog
og vor Literatur sårdeles fortjent Forfatter, som jeg kun be
klager at see fortscette sit Fiendskab imod afdode Modstandere
paa Parnasset, navnlig Baggesen, hvis Hjerte han ikke kan
bedomme.
Ovenfor har jeg ommeldt Sorgcvers over min Broder
Fr e d e r i k B a r i s i e n H o s t o g m i n S v o g e r P e t e r L o r e n t z O x holm.

Den Forste havde et Par Aar vceret Eskadronschirurg

og som Saadan havt haarde Dage, i Jylland, adskilt fra
Slcegt og Venner, da Han, smittet vcd en Vens Dodsleje, i
en Alder af fem og tyve Aar, Paaskedag 1815, blev bortre
ven paa Frederiks Hospital.

Han besad det bedste Hjerte,

havde endog uncevnt skrevet et og andet smukt Vers. O x h o l m
dode saa Uger efter, omtrent i samme Alder, til dyb Smerte
for sin Moder,

som saaledes saae sig

berovet

forst

sin

Mand, der, jeg erindrer ej Tiden, var, med et Ham tilho
rende og af Ham selv fort Skib, i det indiske Hav, bleven
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Bolgernes Rov, derncest sin
Son.

yngste Datter og nu sin eneste

Selv havde Hun loenge voeret yderst svagelig.

Min Broder Johannes Nicolai havde, da Han i
Mariboe ej fandt tilstrækkeligt Udkomme for sig og Familie,
besluttet at studere Chirurgie og Medicin, og bragte det heri
ved sit udmoerket hurtige Nemme og lyse Hoved til efter et halvt
Aars Tid med Roes at gjennemgaae et offentligt Tentamen
ved Akademiet, hvorpaa han ansattes som Chirurg ved Felt
hospitalet i Frederiksborg.
Forventningen.

Han

Men ogsaa dette svarede ikke til

gik desaarsag tilbage

til sit

forste

Fag, og blev, efter to Aars Prove, Prokurator ved Landsover- samt Hof- og Stads-Retten i Kjobenhavn, hvor Han ved
Retsind, Flid og Duelighed vandt Agtelse.

Efter adskillige

Aar begyndte Han igjen at virke ved juridiske og andre litersre
Arbejder.— Min Broder Marcus Gerhard var, efter nogle
Aars Praktiseren i Eappeln, som Doctor medicin«, flyttet til
Flensborg, hvor Han siden blev den mest sogte, men ogsaa den
mindst lonnede Lcege.

Han er de Fattiges Hjelper i Noden.

-- Min Broder Andreas Petrus var forfremmet til Lieutenant og gaaen med Tropperne til Schleswig.
Imidlertid havde jeg i Vinteren 1514—1815 fortsat
Forel æ s n i n g e r n e o v e r E u r o p a s H y e s t e H i s t o r i e , d e t v i l s i g e :
Napoleons Tidsalder, omtrent for et ligesaa stort Antal Tilhorere som forrige Vinter, og begyndt Forelæsninger over
Foedrelandets Historie fra de crldste Tider af, fornemmelig med
Hensyn, deels paa de for begge Kjon«kj«ndevcrrdigste Begi
venheder, dels paa hver TidsaldcrS Sveder, Skikke og Husliv,

«
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og dertil indbudet baade Damer og Herrer.

Men her ind

fandt sig kun Faa, isoer af Damer, og jeg afbrod snart. I
de fslgende Aar holdt jeg Forelæsninger, som, mig vitterligt,
i Fædrelandet kun gamle Abrahamsen for Artillerieskolen,

og udenlands Schlozer, havde holdt: over Dagens Aviser.
De vare meget sogte og yndede; jeg oplceste fra Aviserne i
fremmede Sprog de af mig indstregede Steder med saadan
Fcerdighed paa Dansk, at Tilhorerne holdt det for oplcest fra
Dansk.
Foruden disse offentlige Forelæsninger for Almenheden,
holdt jeg ogsaa i adskillige Vintre Forelæsninger over enkelte histo
riske Gjenstande i Selskabet Cli o, hvilket havde laant mig dets
Sal til Afbenyttelse ved hine.

Jeg blev nogen Tid ester af dette

Selskab hcedret ved at erkloeres for dets fsrste ordentlige Med
lem, og paatog mig ofte, efter Anmodning, at vcere dets Taler
ved hoitidelige Lejligheder.

Jeg blev hoederlig omtalt, dels

alene, dels iblandt Andre, i Sange af P r a m , D a m p e ,
Liunge, hvilken Sidste, uden lcerd Opdragelse, allerede i sit
attende Aar begyndte at vise sig, og nu som Publicist har
en Hovedrolle i vor Literatur.

Selskabet talte iblandt Sine

mange Udmærkede: P r a m , E u d e n r a t h , ??yerup, B a g 
gesen, W e n d t , Finn M a g n u s s e n , Sokrigerne Jessen
og Solling, o. Fl. af hvilke de sire Forste med mig delede det
Hverv at holde Forelæsninger*).

Foruden at det underholdt sig

med saadanne var det som en anden Klub: man fandt Da-

') See en Afhandling af Grde nrath i Politik og Historie.
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genS Llteratur, spillede Kort og Billard, rygede Tobak, spiste
til Aften.

Endel Medlemmer forlangte engang Baller, de

Ovrige modsatte sig.

Der blev udnoevnt en Kommission til

at afgjore Sagen; jeg blev dens Formand.
stemmede for Baller.

Et lige Antal

Jeg gjorde nu Udflaget til disjes

Fordel, men underskrev herved imod mit Onste Selskabets
Dodsdom, thi nu gik en stor Del af Ballernes Modstandere
ud. I Elios Sted oprettedes et Selskab, Nordia kaldet,
hvoraf, foruden Endel af de Ovennoevnte, ogsaa Etatsraad Frede
rik T h a a r u p blev Medlem, og hvori jeg med Flere ligeledes holdt
Forelæsninger.—ISelskabet Elio stiftede jeg isoer et mig kjoert
Venskab med Overauditor, nu Borgermester i Aarhus, Iustitsraad
Fleischer.

Han er en Mand af Kraft og god Villie, og

viste mig siden mange Prover paa den oprigtigste Velvillie.
— Til Selskabets Medlemmer horte, som anfort, Dampe.
Denne Mand var tidlig bleven moden.

Han var, om jeg ej

fejler, kun tyve Aar gammel, da Han, 1810, blev Doktor i
Filosofien og ZEgtcmand.

Som Overlcrrer ved Latinskolen i

Slagelse, havde Han Del i Avisen sammesteds, men Han
stiklede paa Fruentimmerne der og blev ilde liidt.

Han rejste

til Kjobenhavn og anlagde en lard Skole, hvormed Han,
selv en udmcrrket Filolog,

bavde temmeligt Held.

Men

nu begyndte Han at skrive ubetænksomt og dristig om den
herskende Religion og paadn'g sig
Flyveskrift efter det andet.

Undertrykkelse af det ene

Hans Sind blev end mere for

stemt ved huslig Ubehagelighed af vcerste Slags.

Han blev

misfornojet med Alt, og hans religiose Forstemming ud
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bredte sig nu ogsaa til de politiske Forhold. I hvor ubekjcendt Han i Grunden var
ninger,

med de nyeste Statsomvælt

fattede Han dog Tanker og

lagde

Planer, der

vare ligesaa afsindige, som de med Understyttelfe vilde have
vceret farlige; thi Han var en crgte Folketaler, havde en fly
dende Tunge, hensynslos Dristighed cg en Stentorstemme.
Men allerede deres Rasenhed maatte borge for at de ikke kunde
blive understyttede.

En enfoldig og fattig Haandvcerksmand

var den Eneste, som tilegnede sig dem.

Min jcevnlige Om

gang med Ham, indtil i den sidste Tid, anledigede, at jeg af
Ham maatte hore Endel om hans Forehavende, men som jeg
fandt af den Natur, at deraf Intet kunde befrygtes.
tragtede det Hele som Galskab.

Jeg be

Da Han imidlertid blev an

holdt og kom under Forhor, maatte jeg og paa Grund af
vort Bekendtskab

give en udforlig Forklaring, for

til at undersoge Sagens Sammenhceng

den

allernaadigst an

ordnede Kommission, hvorved jeg havde det Lod, at imedens
Forklaringen fyldestgjorde baade Kommissionen, hvis Prceses

den cedle Kjcerulss var, og Dampe, hvilken kun i et Par
Smaapunkter modsagde den, og iovrigt var tilfreds, vare der
de, som holdt mig for Deltager i hans Planer og ventede at
see mig tiltalt med Ham, Andre, der betragtede mig, som en
af Regjeringen brugt Spejder og som den, der havde hjulpet
til at forraade Ham.

Jeg erfarede med lige Rolighed begge

Dele, thi jeg havde anvendt Alt for at bringe Ham paa rette
Vej og Alt for at fremstille hans Fcerd som en Vildelse,
hvorfor jeg selv ansaae den.

Som bekjcrndt, blev Han domt
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cftcr Loven, men benaadet, og hensat i Fcengsel.

Foruden de

Velgjerninger, hvorved Kongen formildede hans Skjcebne, viiste ogsaa Ministeren Kaas sig saa cedelsindet, at laane Ham
Boger af sit Forraad til Loesning i Kastellet.

Hans Skjcebne

var saa meget mere beklagelig, som Han med et ndmcrrket
Hoved forbandt

en, indtil sin Anholdelse, urokkelig Ned-

hcengenhed ved, hvad Han holdt for Sandt.
Navnet Dampe bringer mig de Hojtider i Erindring,
hvilke efter mit Forflag fandt Sted; thi Han skrev en Sang
ved den for Prof. vr. Johan Heinrich Schonheider i 1818.
Aaret forhen havde jeg givet Tanke til en Jubelfest paa Sky
debanen den 2 Iu'.i i Anledning af, at Abraham Kall 1777
var bleven Dekanus paa Klosteret.

Pram var min nidkjcereste

Medhjelper, men hindredes i at bivaane den.

Indbydelsen til

K a l l skete v e d d e t s k a n d i n a v i s k e S e l s k a b s f i r e S t i f t e r e : N y e rup, Baggesen, Pram og mig.

Rahbek holdt en Tale

og Mange skreve Sange til Mandens A5re. I1!>l8 blev
Schonheiders Dokcorjubileum festligholdt i det musikalske
Akademies Sal.

Pram var her endnu virksommere.

Han

skrev Kantate og holdt Tale.
I 1816 begyndte jeg hos Bonnier et nyt Dagblad i
Qvart, Dags posten, hvilket var bestemt for indenland
ske og udenlandske Nyheder udenfor Politikens Landemcrrke,
det vil sige, som ej angik Staternes indbyrdes Forhold, indtil
Forliggeren maatte kunne forhverve Privilegium for de poli
tiske, hvilket dog ncegtedes.

Censor, Assessor K i c e r u l f f , n u

Overpræsident og Politichef, Kommandor af Dannebrogen og
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Dannebrogsmand, var soerdeles liberal, og, da jeg gjorde ham
opmærksom paa min og mange flere Videnskaksmcends For
tolkning af Ordet politisk, lod Han ustroget hvad Han
nogenlunde kunde, indgav og en Forestilling desangaaende til
Kanselliet.

Men dette cendsede ikke hans Grunde og ind

skrænkede saa meget muelig Bladets Kreds.

Desuagtet blev

Bladet for sit Indhold lcrst og yndet, det meddelte ogsaa
mange historiske Nyheder, som savnedes i andre danske Blade.
Med Dagsposten forenedo jeg efter nogen Tid et literarisk
Sondagsblad, som leverede mange interessante Bedommelser
og Efterretninger.

Men en Sygdom voldte i September, at

Bladets Udgivelse et Par Dage blev noget sorsomt.

Forlig

geren greb Lejligheden og overlod Udarbejdelsen til En, der
gav bedre Kjob.

Sondagsbladet fortsatte jeg et Aars Tid

paa Beekens Forlag.
Til mine literoere Arbejder for Aaret 181,6 horer og en
liden Haandbog i den danske Statistik paa Ludwigs Forlag,
under Titel: Fcedrelandet.

Den var for det Meste et Udtog

af Frederik Thaarups udforlige Vejledning, men efter en
anden Orden, da den efter Schlozers Forskrift afhandlede:
forst Landet, derncest Folket, endelig S t a t e n .

Provst B i r c h

i Fyen benyttede den som Et af Hjelpemidlerne til hans saa
hojt

agtede Almenffrifts

forste

Udgave

og E n g e l s t o f t

anbefalede den til Brug ved juridisk Examen.

Oplaget maa

have vceret stort, thi, uagtet Bogen sikkert havde god Afsæt
ning, solgtes dog efter Forliggerens Dod over 700 Exemplarer paa hans Auksion.
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Til dm af N y e r u p udgivne Poesiesamling, H e r t h a
for 1816, havde jeg og leveret Bidrag.
Uden Udsigt til Forfremmelse i Fædrelandet, besluttede
jeg i Sommeren 1816 at soge min Lykke ved Universitetet l
Norge.

Jeg var siden 1799, fra samme D a g som P r a m ,

Medlem af det norske Videnskabers Selskab, havde, ester Ind
bydelse bivaanet Frederiksuniversitetets Stiftelsesfest i Kjobenhavn 1 8 1 1 , besad Venner og Velyndere i T r e s c h o w , E v e r 
drup, Skjelderup.

Hertil kom, at jeg og havde ^aa-

danne iblandt de Formaaende i Sverige.

Ansogningen om

et juridisk Professorat i Christiania sendle jeg did og bad til
lige min dervcerende Ungdomsven Morgenstjerne tale for
mig til Vedkommende.

Lgsaa sendte jeg en Gjenpart af

Ansogningen til Kongen af Sverige, i den Tanke at Han
havde en betydelig Stemme i Embedets Besættelse. ISve
rige var Rosenskold den jeg is-rvendte mig til*).— Den
12 August fik jeg Brev fra Denne om at ile til Ramlose Kilde, hvorved Han »r Loege.

Min

Ven.

underrettede

mig cm, at mit Tnske var kcmmet i Betragtning og at Kron
prinsen, nu Kong Carl Johan, som da opholdt sig der,
vilde tale mcd mig.

N«st- Dag kjorte jeg med Ageposten

t i l Helsingør og K l . 6 var jeg i Ramlose.

Men Rosen-

skold var ikke h'emme; han var i Helsingborg.
mierminister Engestrom traf jeg ikke.

Og'aa Pre

Efter ncgen Venten

' ) c m M o r g e n s t j e r n e , R o s e n s k s l d o. F l . Mere ved Slut

ningen af Bogcn.
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kjorte jeg tilbage til Helsingborg.
igjen til Nuimlose.

Nceste Morgen kom jeg

Rosensksld fortalte mig, at Kronprin

sen havde ventet mig og at der havde vceret dcekket for mig.
Taffelet bestod a f Kronprinsen, P r i n s O s c a r , Minister E n gestrom, General Tavast og Rosenskold.
skulde samme Dag rejse til Lund.
mig at folge med did.

Kronprinsen

Rosenskold foreslog

Imedens Han klcedte sig paa, sad jeg

i F o r v æ r e l s e t o g lceste i e n R o m a n a f J o s e p h V o n a p a r t e .
En Vngling, som jeg tog for en Lieutenant, traadte ind og
spurgte

om

Professoren.

Jeg svarede paa Svensk.

Den

unge Mand, som strax horte at jeg var en Udlanding, talede
n u Fransk.

Gjenstanden var N a p o l e o n , C a r l J o h a n ,

Opholdet i Ramlose.
og udbrod:

Endelig aabnede Rosenskold Doren

Deres Kongelige Hojhed.

Det

var Oscar.

Denne overrcekkede fra sin Fader Rosenskold en Gulddaase.
Nu sagde min Ven ham, at jeg var den Fremmede, som i
Gaar Aftes var bleven ventet.

Den 15 August fortes jeg

af Rosenskold til Engestron,, som lovede alt Godt,
men fojede til, at man i saa Fald haabede, at jeg vilde
cimentere Foreningen imellem Norge og Sverige.

Jeg fandt,

at jeg som cerlig Dansk ikke kunde fremme en saadan Forening,
naar den ej omfattede Danmark og ej gik ud fra Danmark.
Jeg lod mig ikke forestille for Kronprinsen.

Dog saae jeg

ham den Dag Napoleon var fodt, som da, storre end no
gensinde for, sad fangen paa St. Helenas Klippe.

Jeg rejste

tilbage og bekymrede mig ikke mere om min Ansogning.
Kort efter havde jeg i Dagsposten indrykket Noget fra
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en franff Avis, hvilket mishagede Tavast.

Han gjorde

Larm for det udenlandske Departement, dette skrev til Kanselliet, delte til Politiet.

Jeg maatte forsvare mig, og sikkert

ved Censors Liberalitet faldt det Hele bort.

Jeg derimod

fandt mig kaldet at skrive En gest rom til og forestille ham
det lige Uvcrrdkge og Ukloge i at vcekke Splid imellem Nasioner, for hvem indbyrdes Enighed var vigtig.

Tavast var

ilde liidt i Danmark, ikke saaledes som i sin Tid den vcerdige
Svensker S p r e n g t p o r t e n og flere Hans Eftermand.

Ta

vast blev ester faa Ugers Forlob tilbagekaldet.
Nu indtraf en vigtig Begivenhed i mit Liv.

Direksionen

for Universitetet indbod dem, som vilde promovere ved Neformasionsfesten den 31 Oktober 1817.

Opmuntret, isoer af

Nat han son, meldte jeg mig og vilde skrive to Disputatser, en
for den juridiske Licentiatur og en for Doktorgraden, navnlig
den forste og anden Del af en Afhandling om A^resfornoermelser med Ord efter de gjeldende danske Love.

Direksionen

forespurgte sig hos KanseUiet om Noget kunde v6re til Hin
der.

Kaas, Eold, Knudsen og Orsted vare enige i,

at I n t e t var, og i SlatSraadet formaaede R o s e n k r a n t S
Paastand, at jeg kavde svenske Forbindelser, Intet imod Kon
gens Naade,

faavelsom I . G . M o l t k e s ,

Mallings Understyttelse.

Kaas s og

Direksionen viste mig nu den Ag

telse, at fritage mig for at tage Licentiatgraden og at lade
mig forsvare Afhandlingen for Doktorgraden.
Omkostninger,

Alle medgaaende

til Disputatsens Trykning, Universitetet og

Dekanus, m. m. udredede Nathan son.

Min Dag var
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den 24 Oktober.

Stud. juris Drejer responderede.

Dlspu-

tatsionsakten, som varede fra Kl. 9 til 12 og fra 4 til 8,
var udmcrrket hcrdrende for mig.

D e n blide B o r n e m a n n

begyndte Oppositionen med megen Skaansel, hvorved jeg sit
Mod.

Saa kom Kolderup - Rosenvinge, som vel ikkc

var mig god, men, da Han aabnede Kampen med en Sprogbemoerkning om Forfijellen mcllem llerivsre og mutusre,
tog jeg ham for Filologen I . L . H e i b e r g , den brave P e 
ter Andreas's Son, og behandlede derfor den dygtige Lov
kyndiges, tildels altfor ubetydelige, Argumenter med saadan
Munterhed, indblandede endog Fransk i mit Forsvar, saa at
min Modstander forfejlede den Sejr, hvorpaa Han havde reg
net.

Kandidat, siden Kammerraad, Kall viiste mig al Agtelse.

Efter ham fremtraadte Hurtigkarl, som havde skrevet en
meget smuk Indledning til sin Opposition, hvori Han iblandt
andet yttrede, at der, hvor jeg nu stod, kunde jeg have staaet,
jeg troer, en Snes Aar forud.
cob,

En ung Mosait, Joel J a 

gav ved sine fremsatte Bemærkninger

gode Kundskaber.

Beviis paa

Efter Ham fremtraadte Rahbek,

som

sagde mig skjonne Ting om vort Ungdomsvenskab, og iovrkgt
anbragte et Par Betænkninger, som: om Suhms Grav
skrift over Hertugen af Orleans ej

var TEreforncermelse,

fordi denne var Udlcending, og om Tonen kunde gjore noget
til AZreforncermelse.

Ham afloste en anden Ungdoms Ven,

Pram, som ligeledes blot vilde sige mig Artigheder og ncesien kun havde det imod Disputatsen, at den ej udgjorde en
stor Bog.

Pram gjorde mig desuden en negativ Tjeneste.

I2.'j
En Fiende af mig meldte sig ligeledes til at troede op efter
Rahbek.
besluttede
nu sprang

Schlegel underrettede Pram herom.
at

forekomme

min

Modstander.

Denne

Idct Pram

frem, udbrod Manden: „nu skal Fanden bie

lamger; med Ham faaer det ingen Ende."

Derpaa

gik

Han sin Vej. Pram var fcerdig i ti Minuter. Det var interes
sant at hore Rahbek og Pram ikke havde glemt deres Latin.
Endelig sluttede Schlegel, som Dckanus, det Hele paa en
Maade, der lkke var mindre behagelig end mine ovrige Ven
ners Foerd.

Den 1Novbr. fandt Promosionen Sted i Trinitatis

Kirke, da Promotor Schlegel proklamerede mig under Benæv
nelse af "vir «Ie literls meritissiinuii". — Med mig bleve
kreerede t i l Doktorer i Lovkyndighed Kammerherre A d e l e r ,
Etatsraad Caspar Lassen og Professor K o l d e r u p - N o sen
vinge, hvilke Alle vare budne til Kongens Taffel, hvorimod
jeg maatte najes med at spise hjemme.

Men det gik mig da

ikke voerre end den eneste som blev Doktor Theologioe dengang,
Stiftsprovst Hertz, Professor Kling berg
losofien.

og alle

Doktorer i Fi

Et Par Dage efter havde jeg Audients hos Kongen,

som morede sig over, at Pram endnu ej havde glemt sit
tin, og onffede mig til Lykke.
Hvad mine Indsigter i Lovkyndighed angaaer, da havde
jeg for Examen med Flid og Nojagtighed lcrst i den danske
Net, foruden Lov og Forordninger, Norregaards private
Ret og Grundlaget dertil, E. (5 olbjornsen s latinske Fore
læsninger, i den romerske Ret Heinec c ii Iteeitstioneg,
og virkelig studeret Naturretten, foruden i N o r r e g a a r d , i
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de mest beromte Naturister fra Puffendorff og Wolff af
indtil Hu fe land og Kant.

Efter Examen lagde jeg ikke

det juridiske Studium paa Hylden, hvilket jeg ved adskillige
Recensioner gav Beviis paa.

Dog dyrkede jeg iscer Lovkyn

dighedens, navnlig den danskes, Literatur, og kunde jeg ikke
bringe det til at faae min bebudede Haandbog i den Sidste,
udarbejdet, leverede jeg dog et brugbart Bidrag dertil for ad
skillige Aar i en Afdeling af Juridisk Lommebog for
1804, hvilken jeg hos Simon Poulsen udgav som Fortsæt
telse af den Bog, under samme Titel, hvoraf Barens nogle
Aar forud havde udgivet tre, sire Aargange. — Som Proto
kol-Sekreteer i Hojesteret havde jeg Lejlighed til at hore ind
sigtsfulde Juristers Meninger, og som Prokurator, samt siden
Assessor i Hof- og Stadsretten ovedes jeg i at anvende det
Lcerte.
har

Jeg bestroebte mig altid for at sinde det Nette, og

aldrig

fordrejet

Retten,

Venskab. — Jeg var

eller

domt

efter

Vild

og

saa meget mere brugbar som jeg

vidste, hvor jeg skulde tye ben om Hjelpemidler og forstod hur
tig at bruge dem.

Mine Forelæsninger vare, for Hastarbejder

at vcere, virkelig ikke uden Fortjenester.
Recensioner horte til de gode.

Adskillige af mine

Min Doktordisputats var ud

arbejdet med Tcenksomhed, og stjont

misdomt af et Partie,

ere dens Scetninger endnu Sandheden ncermere end Mod
standernes.
Kort efter at jeg var kreeret, gik jeg til Grev Joachim
Gotthold Moltke i det AZrende at takke Ham for den Bi
stand, Han i Statsraadet havde ydet mig.

Den hcedervcrrdige
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Olding, hvis Udvortes paabod TErefrygt, som Bernstorffs,
sagde, at Han var i min Gjeld.

Hvi saa? spurgte jeg, De

har, svarede Han, forsvaret min Faders Minde.

Ved ncrrmere

Bekjcendskab med mig stal De erfare, at der er endnu meget
mere at sige til hans Retfoerdiggjorelse imod Historieskrivernes
uforskyldte Angreb.

Jeg vil gjore for Dem, hvad jeg kan,

tcenke paa en Plan til Deres Vel og anbefale Dem til Kon
gen. — Han rejste derpaa til Bregentved.

Efter Hjemkomsten

til Kjobenhavn fogte jeg Ham om Tirsdagen, men blev an
modet om at indfinde mig igjen Fredagmorgen Kl. Ti.

Da jeg

til berammet Tid havde ringet paa Porten, fik jeg af Portne
ren den Besked: nu dode Han.

Jeg vilde samme For

middag have Audients hos Kongen for at overrakke Ham en
Bog.

Dodsfaldet havde endnu ej naaet Forgemakket.

fortalte Oberst Lutzen det.

Jeg

Han sagde, at efter den, som

var inde, kunde jeg troede ind.

Men strax efter kom Grev

Adam Moltke, som naturlig nu kom forstind.

Icg fulgte

efter og saae da — hvad jeg aldrig glemmer — hvor di?bt
Kongen var rort ved Tabet af saa tro en Minister.

Kort

derpaa henvendte jeg m i g i Pengeforlegenhed t i l Grev A d a m .
Han svarede, at hans Fader havde overdraget Ham at hjelpe
mig, og paa den fineste Maade gav Han mig 300 Rbdr.
Endnu et Par Gange har jeg bedet denne oedle Mand om
Understyttelse og erholdt den virkelig, som om det var en Sum
jeg havde tilgode.

Hvergang nod jeg tillige den Gloede af

Greven at hore Bemærkninger, der vidnede om det lvscste
Hoved og det bedste Hjerte.
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Ligesom min Kone Juleaften 1813 havde stjoenkct mig
min tredie Son Einar Theodor Immanuel, saaledeS
gav H u n mig i 1817 den Fjerde: F r e d e r i k E b e r h a r d
Amadeus.

Mine to

celdste S o n n e r G e o r g o g P e t e r

Christian gik nu i Hojers Institut, og besegle desuden
Kunst-Akademiet, hvorfra jeg tit om Aftenen, som en omhyg
gelig Fader ledsagede dem hjem.

De havde bestandig vceret

mine Dienstene, ligesom de paa Grund af deres ncrsten lige
Alder stedse vare hinandens fortroligste Venner.
IAaret 1813 fik jeg atter en Fejde.

Professor Jens

M o l l e r havde udgivet s i n Lovtale over D a n i e l R a n z a u
vg ledsaget den med en Fortale, hvori Han selv satte dens
Vcerdi hojt, hojere end det. kronede Prisskrift a f T e t e n s .
Historisk dygtigt, stod hans Arbejde imidlertid som oesthetisk
Frembringelse lavt.

Han havde i Literaturen gjentagne Gange

tilkastet mig Handsken.

Jeg skrev hos Beeken et Flyvestrift

om hans Lovtale, og havde vistnok i mine Bemcerkninger
Retten paa min Side.

Professor P e t e r E r a s m u s M u l 

ler traadte i Literaturtidenden i Skranken for sin Kollega og
fornægtede da sin

soedvanlige Mildhed.

mig vare virkelig uretsoerdige.

Hans Angreb paa

Jeg tog atter Pennen og skrev

et Par Ord til Professor P. E. Muller med Grundighed
og uden Bitterhed, men som, vel tildels fordi det udkom om
Sommeren, ingen synderlig Opsigt gjorde.

Mod Professor

Muller ncerede jeg dog ingenlunde Uvillie med Hensyn til,
at det var en Vens Sag Han forte;

gen sammen om den Gjenstand.

og vi talede siden roli-

Des dybere groede Naget
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hoS Professor Moller.

Tolv Aar ester optog Han i sit

Theologiske Bibliothek nogle ligesaa ugrundede,

som ncer-

gaaende Beskyldninger, Ole Worm i Horsens i 1794 i en
fortrolig Brevvexling med Nyerup havde fremfort imod mig,
at nemlig jeg — som havde bragt en anseelig forsamling af
Mcend til at falde Taarer over Ludvi g den Sextendes Ckjabne —
vilde have alle Konger halshuggede, og at jeg — en Ven af
Rorbye —vilde have alle Kapellaner afsatte, fordi jeg havde
fort en litercrr Strid med Jens Winther Benzon, men
med hvem jeg kort efter i det selskabelige Liv havde havt venstabeligt Mode.

Neppe vilde enten W o r m eller N y e r u p

have samtykket i Offentliggørelsen.
Hvad iovrigt mine Fejder angaaer, omtrent en balv
Snes, i en Tid af syv og tredive Aar, da horte der Meget
til for at jeg skulde blive bitter og selv i saa Tilfalde krankede jeg aldrig Sommeligheden; jeg taler ikke om, at jeg
maatte bruge haarde Ord, naar jeg troede det nodvend gt at
fremtvinge en Retssag.

Nag bar jeg aldrig til ?l0gen.

neppe var Striden forbi, forend jeg gjerne rakkede Haand
t i l Forsoning.

Som med

Benzon,

saa med Torkild V a d e n ,

hvis Angreb jeg (S. 43) saameget mere burde bave kun le elig berort, som jeg aldrig siden har fra hans <2ide modt uven
lig Behandling., og jeg, ved hans Faders Tod. erklcercde,
at jeg holdt Sonnen for hans værdigste Efterfolger paa Lære
stolen.

Med den ved Flittighed og Kundskaber agtværdige

Odin Wolff omgikkes jeg venligen efter at have havt en
Fejde med Ham ikke uden Indblanding af Sagen uvedkom
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mende Personligheder, hvorved Han troede at krydre Foredra
get.

A f dem, som fejdede med m i g , have P . E . M u l l e r

og Jens Moller ved andre Lejligheder rost mig.

Desuden

erindrer jeg som literariske Modstandere B r e d a l , G r u n d t 
vig, Gunnerus, Matthias Hagerup, Neumann, Pavels, Sibbern, Atterbom, Ruhs.
sige: ?rineiliu8 plseuisse vir!« Iiaull

Iovrigt kan jeg
laus est.

Offentlige prentede Bifaldsyttringer har jeg modtaget af W.
H . F . Abrahamsen, Baggesen, Malte Conrad B r u n ,
Esaias og Rasmus Fleischer, Gudenrath, F. Hoegh
Guldberg, Gutseldt, Haste, Hedegaard, P. A.Hei
berg, Lundbye, G. H. Olsen, Pram, Rahbek,
S a n d e r , Frederik T h a a r u p , T o d e , G j o r w e l l , S t o l t z ,
von Gehren, Grater, Sartor i us og Flere.

Til de

Mcend, som offentlig have bevidnet mig Agtelse kan jeg og
regne mine Tilhorere, hvoriblandt jeg har glemt adskillige af
de Flittigste: min Ven fra Barndom af, Kammerraad Holsl,
Prokurator Bjerring, Sokaptejn Thomas Lutken, ogsaa
de unge Grever af Danneskjold-S amsoe, saavelsom Ssnner af Malling

og Cold.

Og erindrer jeg ved denne

Lejlighed et meget hcedrende Beviis paa Agtelse, Endel, jeg
troer Tredive, af Artilleriets Kaptejner og Lieutenanter, med
General von Beck i Spidsen 1818 eller 1819 viste mig, ved
paa Tojhuset at hore nogle, mig af Lieutenant, nu Kaptejn,
Olsen foreslagne, Forelæsninger over den danske Historie fra
Suverænitetens Jndforelfe af.

Iblandt disse mine Tilho

rere mindes jeg Kaptejnerne P r u n s t , F a l b e o g G l a h n ,
Lieutenanterne A n t o n og M o l t k e .
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Ved at omtale min videnskabelige Strcebens Paassjonnelse, har jeg Anledning til at erindre mine Studier.

Tid

lig studerte jeg Badens dansse Sproglcere, lcesie med Opmærk
somhed Abrahamsons Recensioner, og

tcrnkte sclv over

Sproget, hvorpaa jeg baade i mine Bedommelser og Skrifter
gav Bevis.

Af danske Historieskrivere overgik for mig Ingen

i Behagelighed Frederik
savner Korrekthed.

Sneedorff, som kun undertiden

I b l a n d t de Ovrige indtage M a l l i n g og

En g els toft en hoj Plads.

Prams Kraftfylde huede jeg

scrrdeles. — S o m Populcerfilosofer ssreve E i l f c h o w , I . S .
Sneedorff, Bastholm, Falsen og G. H. Olsen med
megen Klarhed.

Til

den prosaisse StilS Mynsters Hor-

Nak b eks prosaisse Forsog og dansse Tilskuer.

Som Talere

priste jeg fornemmelig M a l l i n g og J a k o b i .
Foredrag som Neligionstaler henrev.

Gutfelds

Pram, Baggesen,

Oehlenschlager cg P. A. Heiberg satte jeg,
Digterne siden Ewald, omtrent lige.

iblandt

Paa de akademiske

Lcerestole har jeg, foruden Fr. Sneedorff, med Glcrde hort
Tode, Bugge, Rahbek, Winslow.

Rahbeks pibende

Stemme var vel ubehagelig i Forskningen, men ved Vanen
tabte den sit

Ubehagelige.

Winslow stod som en Kejser,

naar Han loeste. I det latinske Sprog bavde jeg studeret
Schellers pi-N'c^its og Broder, var
Lncietas

siden Medlem i

og i 8ociet-!« liUiuz.

Af Digtere

fortrængte Horats i senere Aar, som sædvanligt, Virgil.
Jeg er iovrigt endnu overbeviist om at V i r g i l s :
^loZnuz al, integro kcc.ularnin „.iZl'itnr

jam vii-go; re6e»nt intnrniu reZnu.

9
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har Hentydning paa den christne Religion.

Af griske <zor-

sattcre var Epiktet mig stedse den kjoereste. IManddoms
Alder laste jeg Ham og loeste Ham igjen. IHebraisk havde
jeg vel kun lcest Genesis og Iosua; men bestandigen raadspsrgende Simonis Ordbog.

Arabisk, som jeg engang begyndte

paa, glemte jeg snart; og det var netop, a t jeg. forF r u R a h b e k ,
kunde opskrive det arabiske Alfabet.

Denne sprogkyndige Dame

fik mig for Resten engang til at gjennemgaae Begyndelsen
af en spansk Ordbogs Hun vilde udarbejdet.

Skjont jeg kun

kjsndte saare lidet til Sproget, sammenlignede jeg dog Hen
des Arbejde med det spanske Akademies Ordbog.

Min Kund

skab i det Italienske var ej stcerkere, dog oversatte jeg Noget
af

italienske Tidsskrifter

Literatur.

for Efterretninger om udenlands?

Paa Engelsk loeste jeg kun

lidet, dog forstod

jeg endog hver engelsk Digter, deriblandt Byron.
bevandret var jeg i det Franske,
ssrevet Recensioner,

hvorover

kærlighed havde jeg

altid for

Weiss, den

Mere

og har i Literaturtidenden

jeg nu undrer mig.

For

R o u s s e a u . F l o r i a n og

schweizerske Forfatter til krineipes pkilo-

sopkillues, mor.ux et politis.

Af Historieskrivere om

R e v o l u s i o n e n lceste j e g I n g e n m e d s t s r r e B e h a g e n d M i g n e t , derncest Rabaud de S t . E t i e n n e og L a c r e t e l l e ,
saavelsom den udforlige Ilistoire
tieux

»mis.

6e !a revolution p»r

—Min Broder Johan Nicolai har Indsigter

i de fire levende Sprog; i de to Sidste

langt betydeli

gere end jeg. - Men fremfor Alt gjorde jeg mig fortrolig
med Tyskernes og Svenffernes Sprog og Literatur.

Ved mit

i:n
Opbold i Tyskland 1792 fik jeg Foerdkghed i at tale Tys?,
hvilket jeg siden,

under gjcntagne Rejser i Hertugdommene,

og, ester et mislykket Forsog med Christian des Siebenten
Gesch!chte,

bragte det

til at

skrive

med temmelig

Rig

tighed, saa jeg i Tysklands mest agtede kritiske Blade erkjcendteS
for Mester af Sproget.

Iblandt Historieskriverne lcrste jeg

med Velbehag H e r d e r , S c h l o z e r , S p i t t l e r , von H a lem, Posselt,Archenholz,Politz, EggerS, Ienisch,
og hostede meget Gavn af Johan v. Woltmanns og Joh.
v. Mullers Skrifter.

Philipp Moritz var mig kjcrr som

Autobiograf, Rejsebeskriver, Mytholog, Sprogloerd.

Af Filo

sofer har jeg studeret Feder, Garve, Kant (iscrr Metaphysik
der Sitten) og adskillige Kantkanere, R e i n h o l d , R i c h t e r ,
Schiller, Fichte, Sturz.

Derimod kjcrnder jeg lidet til

Schelling, Intet til Hegel. IA?sthetik var jeg fortrolig
med Eberhard, Eschenburg, Schnell. Iblandt Digtere
var min Vndlingsloesning S c h i l l e r , G o t h e , J e a n P a u l .
— Med det svenske Sprog har vel ingen Dans? befattet sig
mere, end jeg.

Dog har jeg aldrig kunnet drive det til at

skrive, end sige tale det, fuldkommen.

Sprogene ligne dertil

hinanden for meget, skjont det er en underlig Tanke, Nogle
have,

at hver Dansk

forstaaer Svensk.

En svensk Ven

og jeg overbeviste En af vore storste Digtere om det Modsatte,
ved i vor Samtale at blande Ord, som i det Svenske have
ganske anden Betydning, end i det Danske, saasom: O v e r t ,
Grovhed, r o l i g , morsom, Sp e kt a kl e r, Skuespil, G r a d e ,
Flode, Kone, liderligt Fruentimmer, Piga, Tjenestepige.
9'

Derefter forelagde vi Ham til Oversættelse folgende VerS af
Franzbn:
l^ann sin pnrxursloja
Qkver ce^erskvAen I,»jA
l'illens sjette va^.
hvilket man vist ikke uden at have loert Svensk skulde vide
betyder: Allerede loftede Tidens sjette Dag sit Purpurflor over
C e d e r s k o v e n . — J e g h a r loest d e f l e s t e c e l d r e D i g t e r e : D a l i n , Gyllenborg, Creutz, Oxenstjerna, Kellgre'n,
Leopold. Adlerbeth, Fru Lenngre'n, Lidner, Bellmann, A. G. Silfverstolpe, Franzkn, Stenhammar, Wallerius, ogsaa Tegner; mcn kjcender kun lidet
til Geijer, Lingk, Atterbom og de ovrige nyere.

AfHi-

s t o r i e f k r i v e r e loeste j e g D a l i n , L a g e r b r i n g , H a l l e n b e r g ,
af hvilke den Sidste tillige besad en hsjst sjelden Kundskab
i de osterlandffe Sprog. I Filosofien havde Sverige for
ikke mange Aar stden endnu kun faa Lys.
en Naturret, efter Kants System.

Boetius gav

Men af ingen Filoso

fiens Gren havde Kant mindre Fortjeneste end af Natur
retten.

Benjamin Hojer var langt mere Selvtcenkcr, og

Thorild var en ganske selvstoendig Filosof.
peget paa min Lcesning.

^eg har kun

At den var langt mere udbredt,

derom vidne dels mine Anmeldelser og Bedommclser i saa
mangfoldige Tidsskrifter, dels mine Anforseler i alle mme
videnskabelige Skrifter, af hvilke kun Mærkværdigheder i F r e 
derik den Femtes Levnet og Regiering savne Paaberaabelse
af Hjcmmelsteder, fordi jeg forst havde den Tanke, at samle

l.j.j
den? alle bag efter i Bogen. — Ogsaa i Lægevidenskaben og
dens Hjelpekundskaber har jeg seet mig om.

Det var engang,

nemlig i min kritiske Periode fra 1805 af, min Agt at vorde
Loege.

Hos Schieldernp har jeg med Opmærksomhed hort

Forelæsninger over Anthropologien, ogsaa hos Winslow over
d e t l y m f a t i s k e S y s t e m . IL o d e r , S c h a a r s c h m i d t , W a l 
ter og af Mennessebeen har jeg studerer Osteologie.
gjennemlcrst adffillige Dele af Consbruch;

Jeg har

ogsaa joevnlig

raadspurgt gamle Bangs og Callisens Lcereboger og den
danske Pharmacopoe.

Over den forensiffe Loegevidenffab horte

jeg i min Ungdom Tode.

Jeg har oversat og udgivet

S t r u v e s Sygetabeller med tilfoiede Bemærkninger af W e n d t .
Til min kjcrreste Omgang horte den med adskillige af vore
ypperste Lceger, navnlig Wendt, min fortroligste Ven alt
siden 1807, og I. K. Jacobsen, nu Negimentschirurg,
Ridder af Dannebrog; og meget ofte havde vor Samtale
lægevidenskabelige 2(5mner til Gjenstand.
Mine religiose Overbevisninger angaaende, da var jeg
af min rettroende Lcerer Kat trup opdragen i cegte Cbrisiendom, og befæstedes heri, saavel ved mine Forældres Excmpel,
som ved den brave Provst Hojers Undervisning.

Jeg nod

med inderligste Andagt den hellige Nadvere og horte med
sand Opbvggelse gode Prcrdikener.

Med Hojagtelse betragtede

jeg Ordets vandige Lcrrere, cg i et Par af de fire Aar, i
hvilke jeg af G. H. Olsens Venskab var en daglig Kjcest
ved hans Bord, nod jeg

den Lyksalighed

at

sidde

ved

dette i ligesaa lcererig, som behagelig Samtale med hans hcr-
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derrige Svigerfader Balle, hvis yndest jeg aldrig tabte.

Lige-

saalidt som den franske Revolutions Vildfarelser nedbrode min
Overbevisning om Majestoetens Hellighed, ligesaalidt svoekkede
de min Troe paa Aabenbaringens Guddommelighed, Guds
Trefoldighed og CH ri sti Forsoning.

Jeg veed aldrig at have

sirevet et Ord, som kunde i fjerneste Maade stride mod disse
Sandheder.

Vel har jeg en enkelt Gang anmeldt Skrifter,

som afvege derfra, men vist ikke med Bifald, og jeg har med
Gloede omplantet
las.

den lille religiose Bog Landsbyen Agnie-

Eftersnakkeren af Voltaire i Jesus og Fornuften har

jeg altid vurderet efter Fortjeneste, og beklaget, at den ellers ta
lentfulde Forfatter ikke fulgte Balles christelige Raad og sogte
et silologisk Lcererembede, hvortil denne, af Ham faa miskjcrndte, Mand, lovede at understytte Ham og som Han med
sin Indflydelse vist kunde have hjulpet Ham til.

Thi neppe

har nogen Biskop formaaet mere hos Regjeringen end B a l l e ,
ved den TErvcerdighed, Han besad, og som Han forstod at gjore
gjeldende.
af

Neppe har og nogen dansk Biskop de Fortjenester

Geistligheden,

som Han.

Og, imedens Han angav

Malte Brun for formentlig politisk Brode, viste Han sig
yderst tolerant mod Christendommens Angribere, man tor vel
sige, Befpottere.
med Luther.

Aanderne maae kjcempe, sagde Han
Derfor blev Han og hyldet som den cedle

Mand af selv Repertoriets Udgiver, Malte Moller, og kunde
fole sig ophojet over Forhaanelserne i Kirchen- und Ketzer-Almanach.

Da den celdre Udgave af Luthers Katekismus var

oversat paa Danfl, sagde Han til mig: den Tid vil komme,

da man vil tal« om Balles Tolerantse. — Skjondt Ball?
ogsaa var loerd, isoer fortrolig med Kirkefædrene, besad Han
neppe saa udbredt Loerdom som Munter, der

ogsaa ind

lagde sig Fortjeneste, iblandt andet vcd Landemode-Forhand
lingerne; men Balle stod dog vist hojere som Ovrighed.
Aaret 1819 gav mig en soerdeles Asvexling af Ulykke
og Lykke.

Min Velgjorcr Nathanson saae sig nodsaget til

forst at indskrænke, siden ganske at ophave sin Undcrstyttelse.
Imidlertid hjalp Gud i Noden paa en anden Maade. —
En stor Gloede ydede mig mine to oeldste Sonners Konsirmasion til Mikkelsdag i Holmens Kirke, den samme, hvori
baade min Kone og jeg vare blevne konfirmerede.
Ungdomsven Gutfeldt var hertil deres Loerer.

Min brave
Efter Konsir-

masi onen blev m oeldste Son. som endnu var bestemt for
Studeringer, en kort Tid underviist af nuvoerende Magister
Elberling, men opgav siden den Bane og gik ?om Volontor
ind i Admiralitetet i min, med min yngste Syster gifte, af
mig hojtelsk.de Svoger

Sekreteer Ravns Kontor.

Min

ncestoeldste Son blev ansat i Hofraad Ham bros Komor.
I1819 fodte min Kone mig en fjerde Son, som blev
kaldet Eigild Waldemar. Hun faldt noget efter i en lang
varig haard Sygdom.
haarde Sygdomme.

Overalt havde Hun liidt af mange

Jeg vil kun ansore et Par af dem. I

1303 havde Hrndes Tunge voeret saa angreben, at Hun loenge
ikke kunde tale, men eflerat have provet andre Lagers Naad.
blev H u n helbredet af m i n Broder M a r c u s G e r h a r d . I
Aaret 1817 fik

hun

et

frygteligt Tilfalde,

som varede

130
i

nogle

Uger

og ikke

kunde standses.

den brave Giesemann kom til,
tet Raad.

Nu

sogte Vandkuren.

kaldte Wendt

Min Froende

men denne
Saxdorff,

vidste in
som

for-

Efter dennes Anvendelse i sex og tredive

Timer faldt min Kone i en Sovn, som erklæredes for Dodens
Forbud.

Men Morgenen derpaa sejrede den gode Natur, og

Alt kom paa eengang i Orden, og Hendes fuldkomne Hel
bredelse baade gloedede og fornoiede Lcegerne ved deres Besog. — Kun et Par Aar varede det, fsrendHun fik etTilfoelde
i Underlivet.

Det var haardnakket, og Wendt kaldte, skjont

Han altid besad min fuldkomneste Tillid, dog, til min Kones
og Hendes Families Beroligelse, Saxdorff.

Denne havde

en anden Anskuelse om Sygdommen; men da ogsaa Han
forgjoeves havde forfogt adskillige Midler, anmodede Han gamle
Bang om Bistand.

Bang var i Synsmaade enig med

Ham, men kunde ikke udrette mere.

Nu taledes der med

Professor Ludvig Jakobsen, som gik en ny Vej.

Vel bleve

endelig Sygdommens Tilfalde standsede — jeg tor ikke sige om
ved en enkelt eller alle Loegernes Bestræbelser, eller ved Naturens
Krcefter.

Men Mindelse blev tilbage.

Til Aarets Gloeder horte derimod Gjensynet af min Ung
domsven Thorvaldsen.

Vi havde i adskillige Aar, lige til

hans Bortreise 1794, levet broderlig sammen.
som Pram, bleven tegnet af Ham.

Jeg var, lige

Ved Hans Hjemkomst

efter fem og tyve Aars Fravoerelse flokkedes gamle og nye
Venner om Ham.

Jeg besluttede at oppebie et lykkeligt Mode.

Ved en Hojtidelighed i M o l t k e s Billedgalleri?, hvor W e i n -
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nich holdt Tale til Thorvaldsens ?Ere, var jeg indbuden.
Jeg greb Lejligheden til ved hans Bortgang ar gjore Ham
opmcrrksom paa de to Stykker i S a l e n , der forestille A d a m
og Eva.

Han kjoendte mig ikke.

blev jeg fra Prinsesse

Jeg taug.

Wilhelm i ne Marie

Gjcest paa Skydebanen, da Hun gav Skive.

Endelig
buden

til

Her fortalte

man mig, at Thorvaldsen havde beklaget, Han ingensteds
saae mig, da Han dog af min Broder i Flensborg vidste, jeg
var i Live.

Nu stod jeg op fra mit Soede, gik hen til Ham

og spurgte Ham: Gamle Ven! Kjcender Du mig ikke?
svarede Han, jeg kan ikke begribe, hv<m det er.
Host, tog jeg Ordet.

Nei,

Jens Kragh

Du er meget forandret, udbrod Han.

J a ! naturligviis, i fem og tyve U å r , gjenmcelede jeg.
valdsen brast i Graad og omfavnede mig.

Thor

Fra den Tid af

kom vi ofte sammen og jeg fulgte Ham til Selskabet El i o
paa Dronningens Fodselsdag, hvor Baggesen, overrasket
ved Hans Narvoerelse, ffrev

den dejlige Sang, som staaer i

Et af mine Tidsskrifter, jeg troer Morgenblader.
Var dette Gjensyn af en Ven mig en Glcrde, saa var
Tabet af en Anden mig den foleligsts Smerte.

Efter sin

Udtrædelse af Embedet havde Pram vel 2500 Nbd. aarlig,
men havde, tildels ved Godgjorenhed, paadraget sig Gjcrld,
som Han gjerne vilde betale.

Hertil kom Hans Kones Syg

dom, der ikke alene kostede Ham betydelig, men ogsaa forsu
rede Ham Livet ved den Stemming, hvori den salte Hende.
Han sogte et indbringende Embede, Toldforvalterposten paa
S t . Thomas, og erholdt dcn.

M e n n u dode Konen.

Pram
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vilde troede tilbage, mm kunde ikke erholde Tilladelse.

HanS

Bortgang var et Tordenslag for hans store Antal af Venner,
for Ingen mere end for mig.
Prams

Jeg foreslog B a g g e s e n ,

forhenværende Lcerling,

nu Geheimek'onferentsraad

Bornemann, Gutfeldt, Kommandor, siden

Admiral,

Jessen, Nyerup, Rahbek, Professor Johan Henrich
Schonheider, Thorvaldsen og Wendt at indbyde til
en Afskedsfest paa Skydebanen.

Et Par hundrede tegnede sig.

Sange bleve forfattede iblandt Andre af Rahbek og O e ki
len fch lag er.

En Tale holdtes af Gutfeldt.

Ved Maal-

tidet udbragtes Skaaler af B o r n e m a n n , D a n n e s k j o l d S a m s o e , L o v e n o r n o. Fl.
hcrdrede Festen med sin

Ogsaa Grev Adam M o l t k e

Ncervcerelfe.

Ved hver Deltagers

Indtrædelse i Selskabet havde jeg overrakt Ham et paa min
Foranstaltning hos S e i d e l i n trykt Mindeskrift over P r a m ,
prydet med Dennes af T h o r v a l d s e n tegnede, af F l i n d t
slukne Kobber, som havde staaet foran En af Minervas fsrste Aargange og hvortil Pladen var mig ffjcrnket af Direktor
Schultz.

Det blev siden, tilligemed de af Nyerup samlede

Festsange, solgt hos S e i d e l i n .

O m Morgenen, da P r a m

skulde rejse, kom Han til mig, og tog mig med i Vognen til Told
boden.

Her stode mange Venner og Veninder for at sige

Ham Farvel.

Min celdste Son var deriblandt.

Min Bro

der Christen Georg saae fra Toldinspektorens Sal vort

Komme.
oppe.

Han ilede ned og sagde mig, at Stoud var der

Pram og Stoud havde vceret Uvenner, dels forme

delst den Sidstes Skrift om Tabet af Norge, dels fordi Han

ved Sammensmeltningen af Toldkammeret og Kommertskollegiet
var blcven sat ind over Pram, hvilket havde anlediget dennes
Udgang.

Jeg gik op til Stoud og forestillede Ham, at

Han og Pram maastee aldrig mere saaes, og bad Ham betcrnke, om det ikke var smukt, at de ej stilledes ad som Fjen
der.

Uden Betænkning fulgte Han ned med paa Pladsen og

kalvce den studsende Pram tilside.
de hinanden Haand.

Efter en Samtale rcekkede

Pram gik ombord med min Son og

mig, saavelsom Kommandor Jessen o. Fl.

Paa Skibet

gav Han min Son sin Velsignelse, og mig det Hverv at
takke Kongen for al beviist Naade.

Det var en sorgelig

Skilsmisse. — Da jeg for Hans Majestcet

forrettede mit

A5rende, forsikrede Han, at Pram skulde snart komme tilbage.
Forsynet havde besluttet anderledes.

Han dode 1821.

Jeg

skrev Hans Nekrolog i Statsvennen.
Om Pram

har

jeg

allerede

forhen meldet i dette

Skrift S. 20, at Han var en mcrgtig Aand paa Par
nasset.

Havde han kastet sig paa et enkelt Fag, vilde Han

deri neppe havt s i n Overmand.

Hans Emilies Kilde,

Hans Philippa t i l E r i k . Hans Damon og Pvthias,
Frode

og

Fingal,

?0gteskabsskolen,

Negeren,

D r o m m e n , hore t i l vore skjonneste D i g t e ; H a n s S t æ r k 
odder er i sit

Slags af stort Vcerd og indeholder en Rig

dom af herlige Steder, hvoraf, om jeg ej sejler, A b r a h a m son har leveret et Udvalg og af hvilke jeg kun ncevner: den
Mand er uvoerdig til Livet at smage.

Hans prosaiske For

toninger : John Trell, Jorgen Kruskop, Sminken ere krydrede
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nied Salt og Lune.

Hans Histon'eartikel i Minerva gav en

trcrffende Skildring af Tidens Begivenheder i det mærkelige
Aarti fra 17L4 til 1794.

Han vandt Priser for Skrifterne

om en Nationaldragts Hensigtsmæssighed og om et Universitet
i

Norge, skrev og om Vejfenhuset.

Paa sine Reiser samlede

han en stor Moengde statistiske Oplysninger, som desvcerre al
drig udkom. I endel Aar udgav Han en Handelstidende.
Med Foie kunde Han sige: „Jeg mig har rejst et Monu
ment, ja jeg har rejst mig Monumenter, for hvilke, mens der
lcrses Prent, jeg mig Udodelighed venter". Det var ffjont, at hore,
med hvilken Begejstring Han talede om de Mmner, Han var
i Fcrrd med at behandle.

Naar han begyndte at tale om

Noget, var Han uudtommelig i Ideer.

Paa et begyndt Ar

bejde anvendte Han ofte hele Noetter og med hvilken Glcede
yttrede Han sig ikke, ihvor beskeden Han var, om sine fuld
endte Arbejder!

„Det er ret en dejlig Bog, jeg har skrevet",

kunde Han sige, og ikke desmindre modtog Han med Rolig
hed de koldeste Bedommelser, f. Ex. Abrahamsens over
Damon og Pythias.
den kolossalske.

Hans Forventninger vare underti

Da Han i Forening med mig havde besluttet

at foranstalte en Jubelfest for Abraham Kall, ventede Han
et saadant Tillob, at der maatte dcekkes paa Kongens Nytorv.

Skjondt Han var fremtraadt i den ewaldske Tidsalder, og
var

Samtidig

med

og

mangeaarig Ven af Rahbek og

Baggesen, med hvilke Han, som Forfatter, deler Wren,
satte Han dog saa hoj en Priis paa den dem Alle fortræn
gende

Oehlenschlag er, at Han endog ubillig imod Andre med
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overdreven Underkastelse rcrkkede

denne Palmen.

Urttfcerdig

var Han i sine Domme over fremmede Digtere, af hvilke
Han dybt nedsatte Schiller og Gothe, og derimod, med
Tilsidesættelse af Shakcfpeare, hoevede Voltaire, og endog
paa sine gamle Dage vilde bringe denne igjen paa vor Skue
plads, noget der var saameget mere ubegribeligt, som Han
maaskee netop i Indbildningskraft stod hojest, og ikke med sin
Korrekthed forbandt voltairiff Kulde. IOmgang var Han,
med nogle Opbrusninger, hvilke Han strax igjcn fortrod og
oprettede, den blideste, venligste, tjenstagtigste Mand, og vidste,
uagtet sine graae Haar, at vinde unge Skjonnes yndest.

Sin

Kone elskehe Han oprindelig med Varme og bar siden med
Taalmodighed

de af Hendes bestandige Sygelighed flydende

Forstemmelser, hvilke imidlertid tilstdst vare en medvirkende
Aarsag til Hans Ansogning om Embede i Vestindien.

Han

var sine Venner en trofast Ven og forsvarede dem imod hvert
Angreb.

Dette viifie Han iblandt Andet, da Sibbern i

Fejden angnaende Freyas Alter havde med Ubillighed omtalt
Rahbek. I sine egne Fejder kunde Han vel vcrre hcrftig,
men var stedse fri for Personligheder, selv i den om de
skjonne

Videnskabers

Selskab

med

Baden. — Iblandt

P r a m s Venner erindrer jeg, foruden R a h b e k og B a g g e 
sen, samt Alle dem, som undertegnede Indbydelsen til Hans
Afskedsfest, I. Kicrrulff, Stephen Heger, Kammerraad
Holst, Kanselliraad Liebe o. ^l.

Da Han rejste ril Vestin

dien, efterlod Han endel af sine Papirer til Nyerup.

Imid

lertid blev efter HanS Dod en stor Mcrngde Saadanne, baade

Udarbejdelser af Ham og Breve til Ham, solgt ved offentlig
Auksjon, og faldt i Hcenderne paa Overkrigskommiss^er D s t ,
som, efterat have velvillig tilstillet Adskillige af Brevskriverne
deres, har bekjoendtgjort Adskilligt af begge Slags Papirer, og
deriblandt Stykker af sand Interesse, som Bidrag til Kund
skab baade om Prams og Andres Karakter.
Ikke mindre sorgeligt blev mig Aaret 1820 ved en an
den ikke mindre dyrebar Vens Bortrejse ogsaa for bestandig.
Kort desforinden

var Baggesen tilstede ved et Maaltid i

Clio, hvor Han af det talrig forsamlede Selskab hilstes med
en Asskedsskaal.

Han svarede i folgende Linier:

Ja! Kjobenhavn jeg nu forlader.
Trods alt det Skraal paa Byens Gader,
Jeg vel udholdt det Digterliv;
Men det udholder ej min Viv.
Dog, hvor jeg vandrer, fjern og ncrr,
Mit Hjerte stedse bliver her.

B a g g e s e n forlod Kjobenhavn, og drog med sin Kone,
samt sin Paul, til Paris.

Her blev Han kastet i Slutteriet

af en Mand, som holdt Ham for en, ikke af Uformuenhed,
men af Trodsigbed, flet

Betaler.

Efter Frigivelsen mistede

Han forst sin Kone og derpaa sin attenaarige, allerede i Bo
tanik udmcerkede, Son.

Han begav sig siden til Carlsbad,

hvor Han var i den beklageligste Sindsstemming, da Han i
1825 havde et Besog af Wendt.

Han troede sig glemt af

Alle i sit Fcrdreland, men loengtes ikke desmindre efter at
komme hjem igjen.

Hans Son August, det herlige Hoved

li:;
med de mangeflagS Kundffaber, vilde

ledsage Ham, men

Baggesen naaede ikke lcengere end til Hamburg, hvor Han
dode i Hospitalet, hvorfra Liget sortes til Kiel, for at hvile
ved Siden af Reinhold.

Det Indtryk, Tidenden om

Hans Dod gjorde i Kjobenhavn, var saare forskjelligt fra det,
Samme vilde have frembragt femten Aar forud.

Thi hvil

ken dansk Digter var, fsr Oehlenschlager, yndet, hartad
beundret, som Baggesen?
ikke saa almindelig.

Selv Ewald var det i Livet

Fyrsten og Studenten kappedes em at

tolke Baggesen deres Hengivenhed.

Rahbek fulgte Ham

i Lektoratet hos Hertugen af Augustenborg,

men neppe i

Dennes Fortrolighed. I det Sch immelmannske ægte
pars og Frederiks Bruns Pndest stod Han hojt anskreven.
Som Embedsmand derimod, nemlig som Provst paa Regent
en, vidste Han ikke at skaffe sig den med Kjerlighed forbundne
Agtelse, som for Hans T i d H v i d og efter H a m N y e r u p .
Faa store Aander vare saa miskicrndte som Baggesen.
Hvo, der saae Ham noer hos og ej med en Medbejlers Ljne,
maatte elske Ham.

Han kom joevnlig i mit Huus, snart

aarle om Morgenen, snart seent ud paa Aftenen.

Undertiden

foreloeste Han min Kone i adskillige Timer sine Digte. I
Livets Gjenvordigheder kunde Ingen vcrre mere trosterig end
Han. I Smaating forstod Han flet

ikke at hjcrlpe sig.

Jeg besogte Ham engang paa R.'gentsen og fandt Vcrrelset
koldt.

Der var Broende nok under Kakelovnen,- men Han

vidste ikke Raad til at faae Ild lagt i.
Portneren og bad Ham om Hjelp.

Jeg gik ned til

Husholder var Han, som

Digter, ikke.

Han lod Kaffe til sig og sin Familie hente hos

en Restaurator.

Hans andet AZgteffab var, som man af Hans

trykte Breve til Reinhold, veed, ulykkeligt.
tabt Grevinde

Esterat have

Schimmelmanns og Konferentsraadinde

Bruns Omgang, fandt hans Kone i Kjobenhavn ingen
D a m e voerd at leve med.

I k k e desmindre osfrede B a g g e s e n

Hende mange af sine selskabelige Gloeder og plejede Hende i
Sygdomstilfælde med al Omhue.

Hvad Baggesen var,

som V e n , det erkjcendte, foruden m i g , P r a m , N y e r u p ,
G.H.Olsen, Nathan son og Curlander, af hvilke iscer
Olsens Huus ffjoenkede Ham, som saa Mange, en Rigdom
af glade Timer;

thi en behageligere Selskabskreds, end der,

har neppe voeret i Kjobenhavn.

Kort spillcde Han aldrig,

men Han forstod at more hvert Selskab ved Eventyr og Vit
tigheder og Sange, uagtet Hans Stemme egentlig ikke var
skjon Sangstemme.

Selv Born ffjoenkede Ham deres hele

Opmærksomhed, saa Han med Rette kunde sige: Naar Born
sig om mig klynge til muntert Eventyr, naar i den hele
Klynge det Mindste selv ej knyer.

Ligesom Pram var Han

undertiden overspcrndt i Forhaabninger.

Han troede at have

opfundet en Forbedring af Kaleidofkoperne, saavelsom Sam
mensætningen af et nyt sinesisk Spil, hvorved Han haabede i
Hast at vinde Navnkundighed og Rigdom. Fejlede Han, saa op
rettede Han villig sin. Forseelse.

Han laae paa en Rejse

med sin Kone i Krebshuset og sik for Natteleje og Fortcrring
en Regning paa ni Mark.

Denne fandt Han ubillig og

yttrede det for Krokonen, Madam Plambeck.

Paa Vejen
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til Ringsted overtoenkte Han Sagen og

skrev nu til den

Sidstncevnre et Afbigtsbrev, hvilket Hun indtil den Dag i
Dag har bevaret i Glas og Ramme. —IKrcrnkelser og Admygelser besad Han al Fatning.

Da han havde skrevet Tryl-

lebarpen, oendsede Han for seent, at Han allerede endel Aar
forud, efterat have forfattet de to forste Akter, havde faaet
Musik dertil komponeret af K u n zen, og bad derfor K u h l a u
komponere.

Kunzen forbittredes med Rette.

Men ved Gene

ralproven opdagede Baggesen, at Komponisten, der dengang
ikke stod faa hojt som siden, ej kunde fore. an efter Onske.
Han gik nu til Kunzen og bad Ham om Bistand i Noden.
Kun zen, der nylig havde voeret syg, ncegtede Ham den med
Bebreidelser for sveget Venskab.

Baggesen sagde da: „nu

i Guds Navn! saa lad 06 dog ikke skilles ad som Fiender!
Maaskee vi sees aldrig mere".

Kunzen rcrkkede Ham Haand,

og Baggesen ilede til deres fcelles Ven Nathanson, glad
over Forsoningen med Kunzen, ubekymret for TrylleharpenS
Skjcrbne.

M e n i det Samme kom Brev fra F r u K u n z e n

til Nathanson, at Hendes Mand var dod af Slag.

Jeg

besogte Baggesen ncrste Morgen og fandt Ham syg og
sengeliggende.

Han spurgte, om jeg ikte havde hort, at Han

kavde drcebt Kunzen.

Det har jeg, sagde Han, ligesaalidet,

som Han havde drcebt mig, om jeg var dod.

Vi vare Begge

svage, og Kunzen var en hceftig Mand. — Da Trylleharpen anden Gang var spillet, gik Han op i Selskabet Clio,
over hvis Voerelser Han selv boede.
Aftenbordet.

Han gloedede sig;

Jeg fandt Ham der ved

thi, sagde Han, nu seer jeg,

»
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at, har jeg mange Fiender, saa har jeg og mange Venner.
Idet Samme hortes Lyden af en trampende Skare udenfor.
Det var et Antal, som bragte Baggesen et Pereat udenfor
hans

Vinduer,

uden Skaansel

for

hans sygelige Kone.

Baggesen smilede, taug og satte sig igjen. — Hvorledes Han
kunde glemme Fornærmelser, viiste Han, da Han forsvarede
Sander imod Molbech, og hvor lidt Han,

som

Smagsdom

mer, tog Hensyn paa private Forhold, da Han skrev Kritik
over Komoedien Fastelavns Lojer, hvis elskværdige Forfatter
var gift med En af Ham hojtagtet og Ham hengiven Univer
sitetslærers elskvoerdige Datter. — At ville afgjore Kampen
imellem Ham og Oehlenschlager synes at vcere en Urime
lighed, da Hver glimrede i Sit.

Og har Baggesen ingen

H a k o n J a r l , ingen A l a d d i n , ingen Nordens Guder
o. s.v. o. s. v. skrevet, saa har Oehlenschlager heller Intet
leveret, som komiske F o r t c e l l i n g e r og E m m a og: der
var en Tid og boer jeg paa den tamme Bred o.s. v.
o. s.v.

Ogsaa sammenligne man Labyrinthen med O e h l e n -

sch lagers Reise! — Enhver, hedder det vel her, er god for sig.
— Ved Baggesens Afrejse holdtes ingen Afskedshoitidelighed, som ved Prams; efter hans Dod rejstes for Ham intet
Mindesmcerke,
vor ffjonne

som

for Rahbek; men hans Indflydelse paa

Literatur og vort Sprog ved egne Vcrrker var og

bliver maaskee kraftigere end Begges, saa man vel om Ham
kan sige, at Savn af Monument er intet Savn.

Hans tolv

Bind forherlige Hans Minde.
Jeg finder det ikke upassende her at yttre et Par Ord
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om Rahbek til Sammenligning med P r a m og Baggesen.
Saa hoj Flugt som Nogen af disse tog hans Aand aldrig.
IIndbildningskraft og Ild kunde Han ikke maale sig med
P r a m , i Vittighed og Skarpsindighed ikke med B a g g e s e n .
Al sin Foengsomhed for fremmede Ideer uagtet, skulde Han
ikke kunne, og det saa hurtig som Baggesen, trangt ind i
Filosofiens Dybheder.
trent staaende ved
Eschenburg, i sin

Han blev i sin oesthetiske Theorie om
Lessinq,

Eberhard,

Engel

Filosofis ved Mendelsohn.

Kant var Han kun lidet blkjoendt.

og

Med

Ogsaa Han var. ligesom

Pram, ikke indtagen for Shakespeare, og, ifald det ikke var
S p o g , vilde H a n hellere have skrevet W e d e l J a r l s b e r g s
Pizarro, end Goth es Gotz.

Af Gothe satte Han vel mest

Pris paa Werther og Wilhelm Meifter.

Hans Over

sættelser af Schiller vidne ikke om forkjcerlig Omhue for den
store Digter, men ere for en Del ojensynlig Hastvcrrk. —
Over danske Forfattere vare hans Domme scerdelcs ensidige.
Det kom Ham her ofte mere an paa hvem end hvad.

Med

en aabenbar Miskjccndelse af Baggesen, af hvem Han da
rigtignok betaltes med colnsk Vcrgt, tog Han ikke i Betænk
n i n g a t soette T h o m a s T h a a r u p v e d S i d e n a f E w a l d .
O g lcrnge varede det, forend H a n erkjcrndte O e h l e n s c hl a 
gers Vcrrd, imedens Han i sin Exempelsamling anpriste mangt
<t ubetydeligt poetisk Forsog.

Grundig Filolog var Han ikke,

men kunde dog endnu 1317 med Rigtighed og Færdighed
opponere ved min Doktordisputats. I det Tysse var Han
vel ingen Digter, fem Baggesen, men fortsatte dog, ej uden
w'
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Held Lessings Matrone von Ephefus.

Som Historiker besad

Han vel ikke Prams Aand, men var dog fortrolig med Verdenskrsniken og, maaffee mere end Nogen, med den franske Revolusion.

Hans Hovedfag var bestands Dramaturgien, og

sikkert besad H a n meget mere udbredt I n d s i g t end selv B a g 
gesen, men stod dog vist som Kritiker under Denne, imedens
Hans Breve fra en gammel Skuespiller t i l hans
Son hore til de ypperste Vcerker i sit Slags.

Komikeren

Holberg havde Han noje studeret og gav derpaa i tre Vind
Bevis, men indlagde sig ingen stor Fortjeneste ved kritisk Ud
gave af hans Skuespil.
Held.

Andre Digte udgav Han med mere

Som Digter overgik Han vel alle Danske, maaffee de

fleste Udåndinger, i Selffabsfange;

de gode Viser fra hans

H a a n d i yngre D a g e ere ncesten Legio.

Hans danske T i l 

skuer indeholder en Skat af kostelige Sager fra hans egen
Haand; rigtige Blik paa Livet, herlige Forskrifter for Dyd,
rige Trcek af Lune og Vittighed.

Hans prosaiske Forsog

vidne om megen Menneskekundskab og ere forfattede i en saare
yndig Form, hvilken alt formeget savnes i hans senere Arbej
der.

Han gik i saa Henseende bestandig tilbage.

Han skrev

med en ncesten utrolig Lethed og slettede fast aldrig ud, hvil
ket Baggesen derimod idelig gjorde, uagtet man fluide troe,
at Alt var. udflydt fcerdigt fra hans Pen. — Som Menneske
besad Rahbek hojst elskværdige Sider.

Han var i Omgang

meget broderlig og paadrog sig endog Dadel ved sit undertiden
bortodslede Du.

Han forstod at indynde sig baade hos Unge

og Gamle; ncesten alle udmcerkede Landsmcrnd var Han kjoer;

men holdt sig mere end Pram, og isser Baggesen, fra
Stormandenes Kreds.

Han

var hjelpsom

mod trcengende

Venner og maatte ofte bode for sin Beredvillighed til at staae
bi i Noden. I sit cegteskabelige Forhold var Han et Mon
ster og

saagodtsom

tilbad sin

grethe, der da og ved sit

Kamma s: Karen Mar

Hjertes Egenskaber fortjente det,

ligesom Hun og i Aand i det mindste ikke veg sin Mand.
Deres Bakkehus vat derfor en SamlepladS for Endel af
Kjobenhavns ypperste Hoveder, som aldrig forlods det uden at
have hostet Gloede og vundet Kundskab.
Foruden disse tre Digtere har jeg
mange Andre.
Lundbye.

Til mine forste Ungdomsvenner horte H. W.

Han var neppe tyve Aar forend Han fremtraadte

med vakkre Stykker og vcrkkcde
at fee sin

i Samfund med

levet

Rahbeks

Haab om i Ham

Efterfolger som dansk Tilskuer.

Vel tidlig udgav

Han sine samlede Digte, men deriblandt ere dog mange
Llvad udmcrrkede isser ved dyb Folelse.

Ved

det cedleste .fjerte

og den reneste Karakteer vandt Han sine

OmgangsbrodrcS

varme Hengivenhed.

Men som Konsulatsekreteer i ^.unis kom

Han for en Tid ud fra sin

gamle Bane, og efterat vcere

vendt tilbage, trykkedes Han af en ublid Stilling, hvorved
Han vel blev hindret i at opfylde de vakte Forventninger.
Doden endte hans Lidelser 1830.
Videre var af mine Ungdomsvenners Tal Frederik H o e g h
Guldberg.

Ogsaa Han svingede sig vel ikke til den bebudede

Hojde, men Han har dog fra en Alder af lidet over tyvs
Aar leveret mange Poesier af Vsrdi og isccr ved sine Over-
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fckttelser af romerske Klassikere viist sig som dygtig latinsk
Filolog.

Modersmaalet har Han vistnok ogsaa med al Flid

studeret, men dog ikke undgaaet at antage og forfcegte en og
anden Soerhed, hvilken Han vist ingensinde driver igjennem.
Skjont Son af en Statsminister og Lcerer hos H. K. H.
Kronprinsessen forsmaaede Han dog at soge efter Rang og
Titler, og er endnu i en Alder af 64 Aar kun Professor og
Nidder af Dannebrog, da Han sandsynlig ved at gaae en
anden Vej nu havde havt det store Kors.

Alt for tidlig

tabre jeg hans venskabelige Omgang og, som jeg befrygter,
hans Hengivenhed, som engang var mig soerdeles dyrebar.
En tredie Ungdomsven var Schak Staffeldt.

Havde

Han ganske opoffcet sig til Digtekunsten, vilde vist Ingen
have vceret Oehlenschlager en farligere Medbejler; ikke at
Han, som Denne, var Melpomenes ypperste Proest, men Han
fremskred dog paa den stolteste Kothurne.

Og Hvo der ikke

roeddes for at bryde den haarde Skal, vil bag denne finde
den herligste Kjerne.

Beklageligt, at Han midt paa Vejen,

upaaskjonnet og miskjcendt, ombyttede Musernes Tjeneste med
en Amtmandspost, i hvilken Han 1323 dode som en udmær
ket Embedsmand, uden at opleve nogen fuldstcendig Udgave
af sine Digte.

Selv Riber, der neppe var en Stjerne af

tredie Storrclse, fandt efter sin Dod for sine Vers en Udgiver,
og Staffeldt, der sikker hmte til Stjernerne afforsteStorrelfe, har endnu Ingen fundet.
Ncest Ewald og Rahbek var To de den Digter, jeg
loengst har kjcendt, fra Efterflcegtselstabets forste Dage, fsl-
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gelig ligesaa lcrnge som Pram: den mest jovialffe, lunefulde
Mand. I den dybeste Kummer kunde Han ved en munter
Gjenstand smile og lee.
Kaar

og

fik

Han levede sin meste Tid , trange

forst som Olding Korpus.

Ulykkelig gift

havde Han et Par venlige Bern, som vare hans Djestene:
Sonnen Didrik, der blev Doktor i Medicinen og Forfatter,
og Datteren Agnete, der vel blev gift, men dode meget ung.
Endelig kjoendte jeg fra 17L7 af Edvard Storm, en
ilde udseende, sygelig, men hojst blid og venlig Mand, som
tog sig meget af Ungdommens Opdragelse.

Hans Yndling i

Eftersloegtselskabets Skole var Hjeronymus Laub, nu Prcest

i Frorup, som deponerede med mig, og for Rahbek, bvis
Yndling Han en Tidlang ogsaa var, i nogen Tid flrev
Theaterartikelen i Minerva.
Fra 1790 af kjoendte jeg Malte Conrad Brun, hvlS
Digtervoerd ubegribelig noesten er glemt, uagtet bans ».der
over Bernstorffs Dod og Slaget ved Tripolis for
tjene Sted iblandt vore bedste.

Den talentfulde Digter blev

siden En af Europas storste Geografer.
ligesaa beskeden,

som

hensynslsst

Han var i samlivet

dristig i Egenskab af

Skribent.
Til mine Ungdomsvenner horte endelig Peter Horrebow
Haste.

Den elegiske Digter var en sårdeles Ven af selska

belige Glceder og sogtes for sin blide Karakteer, saaveliom sine
smukke Viser, af mange Kredse. Ialdre Dage forlod Han
Muserne for i Fyen at blive en dygtig Toldinspektor.
Paa en Maade Hastes Medbejler var Rasmus Fran-
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k e n a u , nemlig t i l Kredsenes Yndest.

Hans Sange aandede

ligesaa megen Gloede som Hastes, men selv var Han,
stjont ogsaa behagelig, dog mindre Selskabsmand end Hiin.
Han dode som Lcrge i Slagelse i sin bedste Alder, trcet af
Gjenvordighed.
En Tid Heibergs Fiende, som altid Christian (5olbjornsens Ven, var Frederik Gutfeld, mindre betydelig
som Digter, end som Taler, og dette Sidste isoer ved det
mundtlige Foredrag.

Han var en aaben Karakteer og meget

for selskabelig Nydelse.
Fra mine forste Skribentdage nod jeg Werner Hans
Frederik Abraham sons Nekjoendtskab og Yndest.

Forfatteren

af M i n Son om D u v i l i Verden frem, V i Alle
D i g elske l i v s a l i g e F r e d og Voere F r e d med Eder
A l l e er megen H.rdcr voerd.
imidlertid

som dansk

Storst var Abrahamson

Sproggrandffer, i hvilken Egenstab

Han vel overgik selv Jakob ^aden.

Hans oesthetiske Domme

ere derimod neppe frie for Ensidighed og Partiskhed, for Ex.
imod Pram, vel ogsaa Tode.

Sin Konge trofast hengiven,

var Han en Ven af fornuftig Frihed.

Skjont fodt i Schlts-

wig, bar Han en Uvillie imod Tyskerne, hvilken undertiden
overdreves.

Da Hegewisch, sikkert af Glemsomhed, ikke

havde besvaret det

Skandinaviske Selskabs Indbydelse

Medlem, kaldte Han det en Germanisme.

til

Redelighed var

Hovedgrundlaget i hans Karakter.
Fra 1794 af kjcrndte jeg P. A. Heiberg, der tilvisse
har en hej 5Xang iblandt vore Digtere, saafremt uvcrsifj'sercde
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Skuespil altid ere Digte.

Lces Hans Venner og Danner,

Heckingborn, Virtuosen, Indtoget.

Ogsaa har man

kostelige Viser af H a m : V o r K l u b er d o g e n h e r l i g
Sag og For ret os ved Jorden at fryde.
riker er H a n sikkert E n a f vore Forste.
d a l e r s e d l e n s H» e n d e l s e r

Som Saty-

Derom vidne R i g s -

og S p r o g g r a n d s k n i n g e n .

At hans Satire stundom var personlig, maa tilstaaes; men
aldrig greb den ind i de private Forhold.

Og da Han en

gang havde i en Fejde vceltet sig ind paa den unge T o d e ,
for at saare Faderen, gjorde Han en vcrrdig Asbon.

Var

Han bitter, saa havde Han og de bittreste Fiender, og jeg har
selv vcrret Vidne, at E n a f disse, Christian E o l b j o r n s e n ,
paa Gaden ikke torde mode hans Ojekast.

Han var den

gjcrstfrieste Vcert, i hvis H u u s m a n fandt F a l s e n , S c h w a r z ,
Magens;
sine Venner

ogsaa den falsse Grouvelle.
en

paalidelig Ven.

^Han var for

Da Han skulde

forlade

Fædrelandet, strev Rahbek i hans Stambog iblandt Andet:
Fer jeg igjen Dig til min Barm kan trykke,
Fsr drommcr jeg ej mecr om Borgerheld.
Underskrift: Din Mcdstrider og Medlider.

Af de Digtere, jeg i senere Dage kom i scrrdeles person
lig Forbindelse med,
Hans Olsen,
Hojde.

var Ingen mig kjcrrere end Gcttsche

som kun Laugsaanden ikke salte paa rette

Han skrev de tornefuldeste Disticher, mangt et storre

lcrrerigt Qvad: Aprils Krigssangen: Saa kcrmped de Helte
af anden April, og Edvard Eolbjornsen 6 Mindesang:
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<ltter gik en Hoedersmand til Hvile fra et lysende og daadfuldt
Liv, hvilken fremkaldte mange Efterligninger.

Ikke mindre

hcedcrlig var hans Plads som populcer Filosof.
handlinger

Hans Af

om Humanitet og Luxus ere ypperlige.

Kundskaber vare mangesidige.

Hans

Han var Romersprogets Herre,

og forte med I. E. Colbjornsen en latinsk Brevvexling,
hvoraf hans Andel fordunklede den saa beundrede Mesters.
Af levende Sprog talede Han fcerdig fransk, engelsk og italiensk.
I Filosofiens Literatur

var Han vel bevandret, isoer som

Statssilosof udmcerket.

Skjont Han aldrig tog juridisk Era-

men, havde Han grundig gjennemstuderet den danske private
Ret, hvorom hans Exemplar af Nerregaard vidnede.

Som

Theaterdirektor var Han en skarpsindig Censor.

Med al denne

aandige Vcerd forenede Han det cedleste Hjerte.

For at hjcelpe

Andre stillede Han sig ofte ved Ting, hvorpaa Han selv satte
megen Pris, og bestandig var Han i sit Venskab, uagtet Lyk
ken vendte dets Gjenstand Ryggen.
sagt,

den

Hans Huus var, som

behageligste Selskabskreds, som samlede Moend af de for

skelligste Klasser,

fra

Overhofmarschal Brockenhuus af, indtil

den yngste Skuespiller, og Forfattere af de sorskjelligste Gemvtter.
B a g g e s e n , Oehlenschlager, I n g e m a n n og P . W u l f f .
Imedens de Mdre spillede Kort, dandsede de Yngre til Mu
sik af En af hans Dottre.

Gift med den fordringsfrie, op

rigtige, hulde Elise Balle, Datter af Biskoppen, var Han
Fader til sex Piger, Alle udmoerkede enten ved Udvortes eller
ved Talent.

Faa Ligfolger have vceret anseeligere end hans.

Ogsaa Enevold Falsen gav, ligesom Heiberg, Bidrag
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til Nordia; ogsaa Han var Digter, isoer Skuespilskriver.

HanZ

snurrige Fcettere og Dragedukken vare Originalarbejder
as Fortjeneste.

Desuden leverede Han mange Bearbejdelser.

A f Ham ere: G u d O d i n H a n sendte H e r m o d e r a f 
sted og Til Vaaben see Fjenderne komme.

Som

populoer Filosof havde

Hans

Han

vistnok ikke Gottsche

Olsens Låsning, men kom Ham dog ncer, f. Ex. i Af
handlingen om Urbanitet.

Ved hans Nedkaldelse fra Norge

til Hojesteret vandt denne Et af sine dueligste Medlemmer,
som vist ikke agtede mindre paa Sagernes Fremstilling, fordi
Han ved Bordet anvendte nogle af de overflodige Ojeblik paa
sine Theaterstykkers Udarbejdelse.
Norge

fattede

Efter sin

Opsendelse til

den nidkjoere Embedsmand snart en utidig

Frygt for et roedsomt Ansvar og fandt Doden i Bolgerne.
Som Digter toenker man sig

sjeldent Ove Malling.

H a n skrev imidlertid S k o v b y g g e r e n og S a n g e n : H v o r
herligt, herligt gik det til.
Han ikke!

Og hvilken Veltaler var

Hvilket Mesterstykke ikke blot for sin Tid var ej

hans: Store og gode Handlinger, havde de kun varet
indskrænkede til det Halve! — Han var i sit Boesen en ven
lig og blid Mand, i sin Familie en elskelig Husfader, i For
retninger en let Arbejder. I den daglige Tale sogte Han
vel ester Ord, men fandt og de mest passende.

Jeg har

kjcrndt Ham fra 1781 af og nod altid den behageligste Mod
tagelse.

Det var utaknemmeligt, at jeg ikke nyttede hans Til

bud om at gjmnemsee Haandskriftet til min S tru en see,
men jeg havde dengang ingen Tillid til Ham, da jeg troede
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Ham indtagen for det Gulddergske Ministerium.

Jeg

burde have erindret, at Han i Statsraadet 1817 havde talet
min Sag.

En Egenhed var det, at Han i sine Breve un

derskrev s i g : V d m y g s t , hvilket vistnok er rigtigere end cerb s d i g s t o. s. v .
Med Jens Zetlitz har jeg aldrig talet, men Breve har
jeg faaet fra Ham, og Bidrag til Euphrosyne.
Ved Johan Nordahl Bruns Bispevielse horte jeg hans
gjennemtroengende Veltalenhed, og nogle Aftener derpaa spil
lede jeg hos davoerende KanseUieraad, siden EtatSraad T h u n b o e, Lhombre medH a m og to andre nyskabte Bisper: B l o c h

og S o r e n s e n .
Hvad endelig angaaer mit Forhold til Oehlenschlager,
da begyndte jeg snart efter at hans Sol var fremstraalet, at
gjore opmcerksom paa Pletterne i den, og tog siden Parti med
Baggesen.

Jeg veed mig imidlertid reen for alt misunde

l i g t Hensyn, da jeg selv gik en anden V e j .

D a , efter B a g 

gesens Bortrejse, Nyerups Studenterjubileum skulde fejres,
spurgte E n m i g , om jeg havde noget imod at H a n bad O e h 
lenschlager om at underskrive Indbydelsen.

Jeg svarede:

ingenlunde, kun er det ikke voerdt at anmode Ham om Under
strift som Medbestyrer, ved Siden af mig, som B a g g e s e n s
Ven.

Imidlertid underskrev Oehlenschlager, med den Bt-

tring: at H a n betragtede mig med andre Dine end B a g g e 
sen.

Fra den Tid af holder jeg det Gamle for glemt. —

H a n s Kone har jeg, som anfort, kjoendt fra B a r n a f , og
fandt i Hende og Fru Rahbek et voetdigt Par Sysire, af
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hvilke Enhver udmoerkebe sig

ved sine Fortrin og netop var

mest stikket til at gjore den Mand lykkelig, i hvis Lod Hun
faldt.

Jeg kan ved denne Lejlighed ikke ncegte mig at lcrgge

en Blomst paa deres Moders Grav.

Fru Heger var den

hjerteligste, interessanteste Kone, bar med Gudhengivenhed
sit Kors, og viiste efter Evne, en forbausende Godgiorenhed.
Af vore Historikere har jeg kjcrndt foruden Nyerup,
iscrr S u h m , K a l l , S n e e d o r f f , K j c e r u l f , E n g e l s t o f t og W e r l a u f f .
S u h m havde kjoendt m i g som B a r n fra m i n Faders
Huus.

Jeg fornyede Bekjcendtstabet i Anledning af hans

Bibliothek.

Her

saae Han mig undertiden i Forvcrrelset,

hvortil hans Arbejdsstue forte.

Han bod mig nu til sig. og

jeg besogte Ham cgsaa i Tverod, med Nyerup.

Han var

det mest godlidmde og gladsmilende Menneske, som kan tsenkcs.
Der syntes at boe Himmelfred i hans Aasyn.

Da jeg fulgt-

Ham til Graven, kunde jeg, formedelst Folgets storhed, itke
naae lcengere end i Gaarden i Pustervig.
En sand Polyhistor var Abraham Kall, iscer dog Hi
storiker, Grceker, Mathemathiker, og saa sparsom Han var
paa Skrifter, saa maadelig paa Lcerestolen, saa odsel og lsrerig var Han ved mundtlig Meddelelse.

Ogsaa var Han i

ekonomisk Henseende meddelende, men efterlod sig dog en bety
delig Formue.
S n e e d o r f f har jeg forhen talet, og om Jorgcn
K j c e r u l f veed jeg blot, a t H a n var en retskaffen M a n d ,
men om hvem det vel fom Lotrd hedder, at den har

nok.
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som levede for sin

Tidsalder; thi Han har intet Vcerk efter

ladt sig, som trodser Tiden.
I E n g e l s t o f t , troer jeg, Foedrelandet kunde, ester
Sneedorf, have fundet sin

bedste Historieskriver.

Det er

beklageligt, at Han saa tidlig reves ind i Forretningslivet,
hvorfra Han alt for silde

trak sig

tilbage.

Hvad

havde

Saga ikke kunnet vente af Forfatteren til Bogen om Dron
ning Ingeborg?

Ogsaa som Populoerfi'losof gav Han de

bedste Forhaabninger i Skriftet om N a s i o n a l o p d r a g e l s e .
Endelig har Han neppe sin

Overmand som dansk Stylist.

Loeg hertil, at Han ogsaa har skrevet kostelige latinske Vers,
saa fremlyser det, at Han har et mangesidigt Voerd fra den
videnskabelige Side.

Som Menneske og Ven har jeg ikke

seet Ham noer nok til at bedomme Ham.
Derimod har jeg seet Werlauff noer og havt mange
Prover paa hans retsindige, velvillige Karakter. Ligesom i det
Hele, saaledes isoerdeleshcd i den celdre og Middelalderens danske
Historie holder jeg H a m for grundigere end E n g e l s t o f t , og
vilde onske at Han i saa Henseende understyttede denne ved
en dansk Histories Udarbejdelse.
Ved Siden

af Historikerne ncevner

Frederik Thaarup.

jeg Statistikeren

Han kaldes med Rette vor nyere Stati

stiks Skaber, med det Fortrin for Schytte, altid at anfore
Hjemmelsmandene.

Ingen har, som Han, nu i 45 Aar

virket saa meget til vor Statskyndigheds Fremme.
Geografi og Statsokonomi,
vare hans Fortjenester sande.

samt

Ogsaa af

ved Dagens Udgivelse

Paa Livets forskjellige Baner,
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som Fuldmcegtig i Rentekammeret, Professor i Statistiken,
Foged i Norge, Anttmand paa Bornholm, Kommitteret i
Generaltoldkammeret, Toldkasserer i Helsingoer, har Han stiftet
Gavn.

Ligesom Han med Pen i Haand stedse var den fred

sommeligste Mand, i Fejder maadeholdende, saa er Han
i Omgang hojst elftvoerdig.

Mangen Livets Storm har Han,

tryg ved Selvbevidsthed og Gudhengivenhed, modt med Dig
terens Ord: Sturme von Aussen, Ihr krummt nimmer dem
Biedern ein Haar.
Som Filosofer udmcrrkede sig i min Ungdom Riisbrigh

og

Gamborg, Christian Hornemann og Her

mann S p l e t h , Berger og V i r k n e r , Gudenrath og
Schlegel.
R i i s b r i g h s Lcereforedrag var det mest gjennemtcenkte
og klare.
cedleste.

Han gik uafladelig frem.

Hans Hjerte var det

Han groed engang, fordi Han havde maattet give

en Kandidat Nul.

Da Nyerup var til anden Examen og

ingen Rede kunde gjore, vendte Riisbrigh sig til Til
horerne med de Ord: jeg giver dog Kandidaten LaudabiUs;
thi jeg veed fra mine Examinatorier, at Han kan sine Ting.
Den retsindige Anders Gamborg gjorde i sin Tid mest
Opsigt ved sin for de Dage frie Afhandling Ny fa, hvorved
Han paadrog sig nogle Gejstliges Forfolgelse.

Han var Selv-

-tcenker. men ej uden Scerheder, og heller ikke lyste Han ved
Skarpsind. I sit Embede udmcrrkede Han sig ved den Sam
vittighedsfuldhed, hvormed Han af den Fattige ikke vilde mod
tage Honoraret for sine Forelcrsninger.

Ilw
Med Danmarks af alle Gode begrcedte Christian Hor
nemann har jeg kun talet et Par Gange.

Han var den

kritiske Filososies Anscharius her.
Udgaven af hans efterladte Skrifter blev egentlig besorget ved Herman Spleth, som snart derpaa fulgte Ham i
Graven, uden at efterlade sig andet Minde end Erindringen
i Venners Barm.
Fra Gottingen kjcendte jeg Johan Erik Berger.
forenede Blidhed med Kraft.

Som Videnskabsmand hyldede

Han Fichte og senere Schelling.
fessor i Astronomien i Kiel.

Han

Tilsidst blev Han Pro

Hans Kone var en Datter af

C h r i s t i a n den Syvendes yndling Holck.
Til Filosoferne henregner jeg endnu Jakob Just Gudenrat h og I. F. Schlegel, fkjsnt Begge egentlig Lovkyndige;
men hvad er denne uden Filososie?

Fortrolig med sin C i 

c e r o , havde G u d e n r a t h ogsaa studeret M o n t e s q u i e u og
Beccaria og Filangieri.
derhos en siin

Han var hjemme i sin Logik,

Kjcender af Romersproget.

En ubojelig Ven

a f Sandhed og Ret — vcerdig s i t Navn af I u s t u s —
forstod Han ej den Kunst at gjore Lykke. — Denne forstod
desbedre hans Medbejler til det juridiske Loererembede Johan
Fredetik Schlegel.

Dog banede Han sig

Vejen til Lykke

ved sande Fortjenester, ingenlunde ved Kryberie.

Hans Na

turret var Et af de forste Forfog til den kritiske Filososies
Indfsrelse.
have stort

Hans danske Statsret og juridiske Encyclopoedie
Vcerd.

Ogsaa som Statistiker begyndte Han at

indloegge sig Fortjenester.
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AnderS Sandoe Or sted har jeg for noevnt.
Iblandt de ovri'ge mange Lovkyndige, jeg har kjoendt,
var, foruden den forhen omtalte I. E. Colbjornfen, hanS
Broder Christian, Frihedens Mand og FrihedsvennerneS
Helt, indtil Han selv fik Magten og saae dens Misbrug rev
set af Frihedens Venner.

Han havde ypperlige Naturgaver,

men ikke dybe Indsigter eller filosofisk Skarpsindighed.

Det

var mcerkeligt, at noesten Ingen af vore Digtere fulgte Den
til Graven, som de for havde kappets om at besynge.
Vel fulgte Lauritz Norregaard, som Forfatter, mest
en

Wolff

og I. E. Colbjornfen,

cent besad H a n en Klarhed,

men

som Do

Mage til R i i sbrighs oz

W i n s l o w s.
Lcrrdere var Magdalus Thestrup Cold, men Han loeste
for hurtig paa Lserestolen.
sputatsen noer, intet

Han esterlod sig, paa Doktordi

trykt Vidnesbyrd.

havde Han ingen store Fortjenester.

Som Politimester

Men en frimodig Mand

viiste Han sig ved sine Sporsmaal til Kanselliet i Anledning af
Pressetvangsforordningen og fik snart selv Scrde i Kanselliet.
Det frommeste Hjerte forener Matthias Hastrup Bornemann med megen Flid og dyb

Tcenkning, men Han

har altfor lidt Tillid til sine egne Granskninger.
Iblandt Lovkyndige, maa jeg, som min mangeaarige
V e l y n d e r, noevne Overprcrsident og Politichef Kjcrrulff, Kom
mander af Dannebroge og Dannebrogsmand.
som Politiretsassessor antaget sig

Efterat have

min Sag i literoert Anlig,

gende, har Han som Politidirektor og siden bestandig givet
li

mig mangehaande Prover paa sin Bevågenhed.

Jeg hsjt-

agterHam, som en Landets og Kongms Ven, — ^u5t,un et
teuklcem pro^o^iti virum — der, uden atcrndse Mcengdens
Dom, handler efter sin Samvittighed, og forstaaer at forene
Ordens Krav med Humanitet imod Lovens Overtrædere.
Af Lceger har jeg kjcrndt foerdeles Mange. Imin forste
Barndom var Wilhelm Hennings, tilsidst Generaldirektor
i Chirurgien, min Faders Huslcege.

H>an var saare omhyg

gelig for de Syge og, trods alle Miskjoendelser af Ham, en
hejst jovialsk Mand.

Engang sagde Han til mig om sine

Forfolgere: de skal gjsre mig en Skade! jeg er fem og halv
fjerdsindstyve Aar.
Efter Ham kom Elovius Mangor: den frimodige Fæ
drelandsven, men i sine Bedommelfer over politiske Skrifter
neppe fri for Eensidighed.

Han kaldte Callisen til Hjelp

i min Faders Hcelsot, men Doden var mægtigere end Lager
nes Kunst.
Ogsaa i mit eget Huus kom i Nodens Djeblik Calli
sen til Bistand i de forste Aar.
Vor fsrste Husloege var imidlertid Daniel Herholdt,
den tcenkfomme Forfatter, som, i Forbindelse med R a f n og
Viborg, gjorde sig et beromt Navn, uden dog at levere Bar
ker af Omfang og Vigtighed, som C a l l i s e n s .
Endnu mindre strev Sylvester Saxdorsf.

Men denne

fra sin tidlige Ungdom udmoerket isoer som Fsdftlshj.'lper, skjont
og i Almindelighed som Loege, vidste ved sin rolige og sindige Fccrd
at vind« de Syges Tillid.

Han fulgte allerede som Dreng med
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sin Fader den beromte Matthias Saxdorff til Qvinder i
Barnsnod.

Han vilde, lig,som alle mine Huslåger efter Ham,

intet Honorar modtage og dog undslog Han sig aldrig for
Bistand, naar det kneb.
Efter Saxdorff fulgte I. K. Jakobsen, som i Or
dets egentligste Forstand var min Ven.

Naar Han seent paa

Aftenen forlod Selskaber, ilede Han i Sygdoms Tilfalde til
mit Hus, og sit

Venskab vedblev Han at vise mig under

mine gjentagne Ophold i Odense.
almeenerkjandt.

Hans Vcrrd som Lage er

Det er en vagtig Anbefaling for dyrisk

Magnetisme og Homoopathi, at de i Ham have en Ynder,
ihvorvel jeg ikke veed, om Han helbreder homoopathisk.
Endelig blev Wendt min Huslage, og ingen Mand
skylder jeg faa Meget, som oprigtig, trofast Ven og Velynder.
Ufortroden besogte Han min Familie i en Rakke af Aar i
dens mange Sygdomme.

Og Han var den, som ikke alene

understyttede mig ved at vare min Borgen, hvor det behovedes, men ogsaa gik til Ovrigheden og anbefalede mig, som rolig
Borger.

Allerede tidlig var Han en ypperlig Lage, som ved

sit trasfende Blik gav Utallige Helbredet igjen.

Lange ^at-

tiglage, ansattes Han omsider som Overlage ved Almindeligt
Hospital, og bragte dette ved sine utrættelige Bestroebelser til
en Hojde, som har vundet Agtelse i Europa.
betegnede sin

Hans Konge

Yndest for og Tillid til Ham ved flere vigtige

Ansoettelser: Revisorembedet ved det militære Medicinalvasen
og Stabskirurgikatet ved Armeen, saavelsom Udnavnelse til
Professor og Rang med Oberstlieutenanter, samt baade GuldIl'
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og Sslv-Korset.
torgraden.

Hojskolen i Kiel hcedrede Ham med Dok

Flere Videnskabersselskaber optoge Ham til Medlem.

Sine mange Embeder uagtet, har Han leveret endel hsist
gavnlige, trykte Arbejder, ogsaa i Botanik. Fortrolig som med
Farmakologis, saa med Chemie, opdagede Han Sammensætnin
gen af chaldarisk Mrts og meddelte en fattig Kunstner Opda
gelsen.

Til alt Dette kommer, at Han, en Aandsbro^er af

Tode, ogsaa vcd lunefulde Sange har opmuntrer selskabelige
Kredse.

Imidlertid sees Han aldrig, hvor det gjelder blot

Forlystelse.

Sin Gloede soger Han hos sin Familie og i sit

Museum, hvor Han tilbringer den sene Aften og den aarle
Morgen, medens den hele Dag er opofret til Hospitalets og
Stadens Syge.

Men ikke nojet med at helbrede, hjelper Han

den Troengende af egen Formue.

Ingen Loege,

ja ingen

Videnskabsmand, anvender Mere, end Han paa at anskaffe
sig de nyere Arbejder i Faget, hvorfor Han og ejer En af de
betydeligste private Bogsamlinger i Landet.
Var Giesemann neppe nogen Lcege af udbredte Kund
skaber, saa besad Han dog et trceffende Blik og rigtig Dsmmekraft, var omhyggelig ved Sygesengen og uegennyttig i sin
Praxis,

ogsaa

foredrog Han tydelig og behagelig det, Han vidste.

Ikke mindre redebon til at hjcelpe den Fattige end den
Rige var den ypperlige Saarlcege W i n s l o v , ligesom S a x dorff, er hcrdret Navns voerdige Arving.
Med Colsmann blev jeg Student.

Han var et mid-

delmaadigt Hoved, men blev dog ved Flid fsrste Indkaldte
t i l anden Examen.

A t H a n oegtede e n D a t t e r a f C a l l i s e n
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bidrog maastce til at ffaffe Ham ikke alene nogen PraxiS, men
endog et Professor.it, saa Han kunde ende som Generaldirektor i Chirurgien.

Efter hans egen Tilstaaelse ffyldte Han

iscer min Opmuntring, at Han som Student blev ret flittig
og strcebte efter Palmen.
Iblandt Lovkyndige har jeg endelig ogsaa kjcrndt Johan
Bcerens. Han gjorde Nytte ved hvad Han leverede, ej blot
til Lovkyndigheden, men til danst Sproglcrre, Naturtheologie,
Mythologie o. s. v.; kun arbejdede Han vel hurtig.

Iovrigt

vare vel hans Fortjenester storst af Fattigvoesenet.
Af Sprogkjcendere nod Christian Rasmus Nafk Euro
pas Agtelse som stor Lingvist, Han var imidlertid ogsaa hartad
kun det, og behandlede Sprogene ncrsten kun fra den gram
matiske og lexikalske Side, uden at cendse Filososie og TEsthetik.

Ogsaa i de ovrige Videnffabsfag var Han ej hjemme,

uden maaskee i Oldtidens Historie.
Et Par med det groeske og romerske Sprog, saavelsom
med Modersmaalet, fortrolige Lcrrde af min Kreds, ere Solen
Nicolai Johan Bloch og Niels Lang Nissen, begge Mcrnd
af Fortjenester,

baade

Den Forste har

tillige strevet loesevcrrdige Ting over Op

dragelsen.

som Skribenter

og Emdedsma'nd.

Som Theolog har Han stillet sig paa Rasionali-

sternes Side.
En dygtig Filolog var

Peter Berg en hammer, der

dode som Overloerer ved Odens« latinske Skole, mcn ncrsten
intet skriftligt Minde om sin Indsigt efterlod sig,

undtagen

en lunefuld Klage fra Bogstavet Q over dets Tilsidesættelse.
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Han var en hengiven Dyrker af Bachus, men ester selv de
rigeste Offers gik Han efter faa Timers Sovn i sin Skole,
hvor Han, agtet og elsket af alle Loerlinger, ypperlig passede
sin Dont.
Som Pcedagog maa her ikke glemmes Pestalozzi'anismens
Apostel Christian Strom, nu Proest i Kregume, En af de
blideste og i Selskabslivet behageligste Moend.

Han var for

falden til Rejser, og jeg kjcender ingen Mand, i hvem man
kunde have fundet en behageligere Rejsefoelle.

Som Taler

har Han udmcerkede Gaver.
Det lyseste Hoved og den blideste Karakter var bleven
Ole Hjeronymus Mynsters Del; og hans tidlige Dod,
1818, var et sandt Tab for Videnskaben, saavelsom for alle
dem, der kjomdte Ham.
Ikke kan jeg slutte Ncekken med nogen Voerdigere, end
Degen, Polyhistor som Kall.
og Filolog.

Han var isoer Mathematiker

Og ikke blot i de lcerde Sprog var Han stoerk;

saaledes som man ogsaa veed om Kall — saa stoerk, at
Han endog skrev groeske Vers — men Han kunde skrive Tyff,
Fransk, Engelsk, Italiensk og Russisk. — Det var beklageligt,
at saadan en Mand skulde trykkes saaledes af Nceringssorg,
at Han tilsidst vilde have kortspillet sin gode Bogsamling
ved Lotteri.
Af Kunstnere var Thorvaldsen,
domsven.

som

anfort, min Ung

Hans Joevnaldrende, Flindt, stak min Kone og

mig i Kobber.

Han syntes engang i sin Kunst at staae ved

Siden af Thorvaldsen.

Men nu giftede Han sig med

?K7
en svensk Froken, rejste ikke udenlands, sit NoeringSsorg, sogte
sin Trost i flasken og dode i Fattigdom.
Kammerraad Holsts Svoger, Kobberstikker Angelo,
modtog mig med Venskab i sin Familiekreds.
Af de celdre Kobberstikkere skj-rnkede jeg den venlige, be
skedne Clemens min Hojagtelse ogsaa som Menneske.
Ved Skuepladsen havde jeg mange Vekicendtere og saa
Venner.

T i l d i s s e h o r e r i sorste R a k k e M a d a m e L a n g e ,

„u Spindler, der er gift med en oprigtig Ven og Lands
mand af mig.

Fra sin tidlige Ungdom af var Hun en ta

lentfuld og almenyndet Skuespillerinde.

Iblant Hendes Rol

ler, fra den barnlig-naive Gurli af, udmcerkede sig den gamle
Hexes i Roverborgen, hvilken, skjont i fuldkommen Mods-etning
til Hcndes qvindelige Gratie, var et Mesterstykke, sikkert uovergaaet paa nogen Skueplads.

Hendes giastsrie Modtagelse

og vittige Samtaler gjore mig endnu Hendes Huus til et
kjcert Tilflugtsted.

Hun har i Livets asvexlende Stillinger

vidst at bevare Kraft og Munterhed.
I de sidste Aar omgikkes jeg med Gjelstrup, der,
efterat have forladt den af Ham prydede Skueplads, ganske
opoffrede sig til Landskabsmaleri-, og som, idetmmd,re for en
halv Snes Aar siden, var den eneste danske Maler, af hvem
der fandtes Noget paa M o l t k e s Billedgalleri?.

Rahbeks

sidste Arbejde, faa Uger for Hans egen Dod, var hans Nekro
log! i et af vore Blade.
Endelig bor jcg ikke glemme mine Svflende.

Min oeld-

ste Broder Christen Georg hensov, kun 50 Aar gammel,

168
til stort Tab for en talrig Familie, af hvilke en Son og en
Datter snart fulgte Ham i Graven.

Det var Kongens egen

Tanke, ikke nogen Indstilling, som gav Ham Ridderordenen;
thi som Toldinspektor vare Hans Fortjenester sjeldne.

Skjont

Han i dette Embede havde store Indkomster og var Exsekutor
ved Rejersens Fond, heller

ikke levede overflodig, efterlod

Han sig dog for sin store Families Skyld ingen Midler.
Min nceste Broder Johannes Nicolai strceber endnu
med hvilelos Arbejdsomhed, og giver det stolte Villede af en
kraftfuld Mand i Kamp med en forfolgende Skjcebne.

Efter

at have frasagt sig Prokuratorembedet og opgivet Bogtrykkeriet,
har Han som Forfatter viist, at Han med det fortroligste
Kjcendskab til Lovkyndigheden forener

en moden Indsigt i

Tysk, Engelsk, Fransk og Italiensk.
Ikke mindre Helt paa Livets Bane er min Broder vr.
meil. Marcus Gerhard i Flensborg, som, upaaskjonnet af
de Rige, usortroden vedbliver at vcrre de Fattiges Hjelper.
Hans Lon, hedder

det,

er Guds

Velsignelse.

Og En

af Byens Damer sagde engang: Hvorledes vilde det gaae de
Fattige, naar de ikke havde H o s t .

At Han var S u a d i c a n i s

Vndling, er Ham et Vidnesbyrd.

—

Begge disse mine

endnu levende Brodres Venskab har forsodet mig mangen
Kummer i Livet.
A n d r e a s P e t r u s blev som Birkedommer paa Fcrroe
rort af et Slagsiod, som bortrev Ham paa Stedet.
forenede god og fast Villie.

Han

Som Militcer var Han fcerdeles

yndet af Prinds Wilhelm, som Dommer hojt agtet af sine
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Omgivelser.

Han dode idel Han ventede endelig at see sin

Fjernelse ud til Vesterhavet endt.
Endnu tidligere forlod,

som forhen meldt, Frederik

Bar i sien Livet, men efterlod i min Barm et evigt Savn.
Af tre Systre mistede

jeg En i Hendes sorste Aar:

Nille, som spced, var saa smuk, at Hun kaldtes Voxbilledet.
Men efterat VXre sk^mskjocndet af Kopperne, havde Hun den
Ulykke i en Alder af tre sire Aar at falde fra et Hoeloft ned i
en Krybbe, hvorved Hun brcrkkede Rygraden.

En Pukkel voxede

ud baade for inden og sor uden og endte efter nogle Aar
Hendes jammerlige Liv.
Min crldste Syster Elise blev gift med Andreas Frede
rik Beyer, en Son af Provst Peter Grove Beyer.

Han

havde studeret Theologie og var af Grev Knuth kaldet til
Prcest, men kom ej til at tiltroede Embedet, fordi Patronen
forud havde kaldet en Anden, som vel havde frasagt sig Kaldelsen,
men maatre igjen modtage den, da Kaldsrettigheden ellers var
falden til Kongen.

Beyer lagde sig

kunsten og blev Sukkerrafmador.

nu efter Sukkerkoge

Siden drev Han som Gros

serer en betydelig Handel og havde en Tommerplads udenfor
Vesterport.

Men Uheld nodte Ham til at opgive sin Handel.

Han kjobte derefter et Par Bondergaarde og lod opfore en
Molle.

Den dygtige Theolog er nu en dygtig Landmand,

saare forstandig og tcenksom.

Fader til ti levende Born er

Han i sit Hus den elskværdigste Mand.
Min tredie Syster Anna Birgitte er Enke efter S,kreteer Jren«uS Ravn, En af de aabneste og hjelpsemste Ka-
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rakterer.

Et Slagflod rev Ham i Aaret 1826 bort fra Kone

og fem Born.

Ingen viiste sig mere redebon end Han til,

endog uopfordret, at vise mig den yderste TjenstMighed.
Jo lcengere jeg kommer frem, des flere
Venner erindrer jeg.

Velgjorere og

En af de Wperste iblandt Hine var

Kammerherre Berndt Anker, Kjobmand i Christiania.

Ud-

moerket som Taler, var Han det og som Fysiker, i hvilken
Egenflab Han deroppe, ligesom Hauch her, holdt talrig bessgte Forelæsninger for begge Kjon.

Med lidt Forfængelighed

forenede Han det cedleste Hjerte og den beredvilligste Godgjorenhed.

Mig understyttede Han efter et kort Bekjcendtskab

med mig, som Sekreteer ved Skandinavisk Selskab, med 500
Rdr. De oversendtes med et Brev, der sluttede: „Mine Tan
ker avle Taarer.

Tusinder skrige (ved Hans Brug i Moss)

om Brod og jeg kan ei give dem det.

Pitt og Paul jage

Skibene, som skulde bringe Korn, fra vore Kyster.
og bedre end Deres Anker".

Som Olding

Levvel

elskede Han

reent og varmt.
En anden Velgjorer var Brandmajor Kirkerup, som
til Bryllupsomkostninger forstrcekkede mig ligeledes 500 Rbd.,
uagtet Han kun eengang for havde talet med mig.
At jeg faa tidt har moeldet om Pengetrang og Pengehjelp, har ikke sin Grund i nogen Kjerlighed til Penge;
men

sordi

jeg

lighed, hvormed

troer

at

burde paaskjonne den Beredvil

jeg, frem for faa

Mange, blev

under-

styttet.
Endelig bor jeg endnu ikke glemme Boghandlerne, en

I7»
Klasse, med hvilken jeg har havt meget at skaffe.

Iblandt

de Hedengangne fandt jeg et Par deltagende Venner i Si
mon Poulsen og Schubothe, hvilken Sidste fceldede Taarer, da Han engang troede mig i Fare.

Om Poulsen har

jeg talet.
Et Par andre brave Afdode vare Ludwig og Lynge.
Gall har jeg nsevnt.
Af nu

Levende har jeg arbejdet lcengst og mest for

Beeken, en driftig Mand, som med Velvillie modtog mine
Arbejder og viiste m i g venskabelig Tillid.
redigerede jeg en Tid Statstidenden.
drag til Aftenposten.

Schultz og Elmqvi st forlagde eenganz

hver en liden Bog af mig.
ligt.

For Berlingerne
Thiele gav jeg Vi

For Bonnier skrev jeg adskil

Den, der holdt ud til Enden, var n«rvcerende Bogs

Forlccgger, Steen, hvem jeg alt forhen har ydet min Tak. —
Jeg optager igjen den slupne Traad af Fortællingen om
mit Liv og gaaer tilbage til 1821. Idette Aar arbejdede
jeg iscer for Beeken.

Hos Ham udgav jeg et Hccfteflrift,

som under Titel af Politik og Historie leverede interessante
og kuriose Dokumenter af den danske Historie og Udtog fra
fremmede Skrifter.

Det erholdt Bidrag af G . L . B a d e n ,

Nyerup o. Fl. og naaede fem Bind, hvoraf det Sidste til^
lige, for at begynde en ny Rcrkke, fik Titel af Tiden.

Der-

ncest leverede jeg de fleste og vigtigste B i d r a g t i l det a f B e e 
ken selv redigerede Ugeblad: Statsvennen.

Endelig be

gyndte jeg ogsaa, om jeg ej fejler, i dette A a r paa B e e k e n «
Forlag et Ugeblad, der under Navn af Spogefuglen inde
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hold! morsomme Anekdoter og vittige Indfald.

Desforuden

udkom i dette og de ncest fslgende Aar fra min Haand hos
H a m adskillige Skrifter.

Deriblandt vare en Udsigt over G u 

stav den Fjerdes sidste Negjeringsaar, og en Stsrre over
Historien af den svenske Revolusion i 1810,

et Udtog af

Eggerss tyfle Verk under samme Titel. I Korthed beskrev
jeg, isoer efter Lechzen, Caroline Mathildes Levnet fra
Hendes Landsforvisning af, efter Aviserne den engelske Dron
ning Carolines Historie, og efter et gammelt tysk Skrift
Hendes Oldemoder, Prinsessen af Celles.

Noesten alle mine

Arbejder vare i den Tid Beekens Artikler. Dog udgav jeg
en kort T i d hos S t e e n et Ugeblad: „ M o r g e n b l a d e t " ,
hvortil Baggesen, Dampe, Liunge, N y e r u p , Sander
o. Fl. leverede Bidrag.
En Del af min Tid opoffrede jeg paa at famle Stof
til en Historie af Struensee og Hans Ministerium, paa
Schubothes Forlag og havde allerede udarbejdet en stor Del
deraf, da Haandskriftet ved en Tjenestepiges Skjodesloshed blev
tilintetgjort.

Jeg maatte derfor begynde forsra og faae saa-

ledes Udgivelsen et Par Aar forhalet.
Men nu indtraf en afgjorende Tidspunkt i mit Liv.
Min Kone, der med mig dcelte saa mangen Gjenvordighed,
havde imidlertid fattet en fremmed Tilbojelighed, hvilken Hun
ej kunde betvinge.

Jeg bar, hvad jeg ikke kunde forandre,

og samtykkede i at miste Den jeg fra Hendes tidligste Ungdom,
i tyve samfulde Aar

havde elsket, og med Hende vore sire

yngste Bom, for en stor Del ogsaa den ncestocldste Son, for-

17.!
saavidl Han blev hoS Moderen.

Den Mdste derimod, mir,

evig kjoere Jorgen, forlod mig ikke, men ledsagede mig til
min Broder Markus Gerhard i Flensborg, af Hvem vi
med aabne Arme modtoges.

Omhyggeligheden for os delede

med Ham Hans forstandige Kone, og tre venlige Born forskjonnede Huslivets Gloeder.
IFlensborg var

jeg temmelig blottet for literoere Hjel-

pemidler og arbejdede derfor kun lidet.

Men en behagelig

Nydelse havde jeg i Forestillingerne af et Skuespillerselskab,
jeg troer: det wollbruckske, hvilke undertiden ej vege den
kjobenhavnske Skuepladses.

Iblandt mine Bekjoendlskaber her

erindrer jeg med Gloede, foruden min BroderS Svigerforældre,
MalerHelms og Hans Svoger, Organist Poulsen, Skolel«rer Sorenfen, min Broders Huslcerer, som i sin bedste Alder
dode for nogle A a r siden, Kontrollørerne T h a m s og M o l 
ler; Senator Andresen, en ganske heldig Lejlighedsdigter;
Konrektor, n u Professor, W o l f f ; Apotheker S c h o n h e r r ,
Pastor Schyt te o. Fl.
Med min Broder foretog jeg mig undertiden Landfarter,
dels til syg« Bonder, dels til hans Venner, deriblandt isoer
Herremanden WaSmer paa Binenbeck, en dygtig Landmand,
Husfader til en venlig Familie, og Justitsiarius Jasper fen
paa Ostergaarde,

ved Havet, en indsigtsfuld Oldgrandfler,

Samler af sjeldne Dyr.
I December rejste jeg igjen fra Flensborg, hvor jeg
efterlod min Son, for at Han der skulde under min BroderS
Dejledning lcegge Grundvold til det lægevidenskabelige Stu
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dium, hvortil Han havde besluttet sig.

Paa Vejen til Kjo-

benhavn opholdt jeg mig nogle Uger i Odense, overost med
Gjoestfrihed og Venflab af Regimentschirurg, n u R . af D . ,
I. K. Jakobsen.

Efter Hjemkomsten til Kjobenhavn fort

satte jeg Udarbejdelsen af min Struenfee, understyttet isoer
ved Suhms haandflrevne Dagbog for Aarene 1766—1776,
som Nyerup laante mig.
Imidlertid vendte jeg ved Paaske 1823 tilbage til Flens
borg, hvor jeg gloededes ved Gjensynet af Sen og Broder.
Men snart droge Iorgen og jeg til Kiel, hvor Han vilde have
studeret; dog kun saa Dage bleve vi der, fordi Han ej fandt
sig endnu moden til Universitetet.

Hertil kom, at min Bro

der, Kaptejn Andreas Petrus Host, forfremmet til Birkedom
mer paa Fanoe, med Kone, ventedes at ville loegge Vejen over
Flensborg til sin Bestemmelse.

Hans Mode gav os tre Bro

dre glade Dage, men snart forsvundne!
Da jeg saae, at hverken min Sons Studier eller mine
Arbejder kunde fremmes vedborlig i Flensborg, droge vi i
Efteraaret tilbage til Kjobenhavn. Vi lagde Vejen over Svend
borg, hvor Pastor C. V . Heber, Iustitsraad P . H . Haste
m. Fl. gjorde os Opholdet behageligt.

Paa en Udsart til

Skaarup fornyede jeg et gammelt Bekjcendtskab med Semina
riets Forstander, den voerdige Amtsprovst Wedel, og modte
min Broder Christen Georg med Familie paa en Forfristningsrejse. I dette Selskab var jeg en Eftermiddag paa
Langeland.

Zkke mindre kjoert var det mig, paa Skjoldemose

at gjensamleS med Betty Berg, fodt Hen s ler, som jeg i
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snart tredive Aar ikke havde seet.

Hun vandt flux min hele

Hengivenhed ved Godhed, Unde og Dannelse.

Hendes Mand

er en udmærket Landmand; alle Bornene scerdeles elstvcerdige.
Da vi vare komne tilbage til Kjobenhavn begyndte min
Son at hore chirurgiske Forelæsninger, og jeg fuldendte paa
Schubothes Forlag min Struensee og Hans Ministe
rium i tre Bind.

Da de to Bind vare trykte, sendte jeg nu-

voerende Exc. Generallieutenant von Bulow dem, med Von
at foreloegge Hans Majestcet, da i Jylland, dem til allernaadigst Samlykke.

Jeg sik intet Svar.

Efter tredie Binds Fuld

trykning lod jeg dette folge med den Bemoeckning, at jeg ansaae Tavsheden for Samtykke.

Endelig overskattede j e g B u l o w

selv et Exemplar, hvorhos jeg nittede, at jeg nu lod Bogen
komme ud, som formentlig bifaldet.
Gaven.

Han takkede mig for

Bogen kom ud; og selv de, der ivrigst havde fraraa-

det mig dens Udgivelse, f. Er. Johannes Bulow paa Sanderumgaard, erkjamdte, at jeg havde sejlet ^kjoerene heldig forbi.
S c h u b o t h e havde saadan Afsoetning, at H a n detAarblev de
andre Boghandleres Kreditor, isiedenfor at Han plejede at
vccre deres Debitor.

Doktor Gustav Ludvig Baden priste

Indledningen som et Mesterstykke, men, idet H a n hyldede J u 
liane Maries Parti, haanede Han Struen sees Forsvarer,
som Struensee selv.

Siden sagde Han mig den Behage

lighed, at Han havde onsket Struensee mig til Defensor,
istedenfor Uldal.

Professor P. E. Muller, siden Biflop,

recenserede Bogen i Literaturtidenden, vel kolig, men dog ikte
uden Erkendelse af dens V»cd.
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D a S t r u e n f e e var udkommen, begyndte jeg for B e e ? e n a t u d a r b e j d e e t l i g n e n d e V e r k o v e r d e t Guldbergske Mini
sterium, m e n da jeg ikke her, skjont erkjoendende G u l d b e r g s
Fortjenester, skrev saaledes con amore, heller ikke havde saa
rige Kilder, gik jeg kun langsomt frem og bragte det ej loenger end til tre trykte Ark.

Derimod forfattede og fuldendte

jeg i Vinteren 1824—25 paa samme Boghandlers Forlag
Korfits Ulfelds og Hans Leonora Christinas Levnet,
men hvortil jeg havde intet andet end trykte Hjelpemidler.
Bogen blev aldrig bedomt i Danmark, men af den stemme
berettigede Estrup i Soroe erkloeredes den mundtlig for at
indeholde en fuldstcendig Samling af hvad der havdes trykt
o m det mcerkvoerdige P a r .

D e n blev tilegnet Moecenas B u -

low paa Sanderumgaard, som derefter meddelte mig et Par
af Ham selv afskrevne Breve fra Leonora, hvilke jeg lod
indfore i Ugeskriftet Aftenbladet.

Paa Tyst blev Bogen,

med nogle Forandringer, oversat, jeg troer, af en Prcrst, P a u l 
sen i det Schlesvigffe, men som aldrig havde den Artighed
at sende mig noget Exemplar deraf. — Ligesom jeg i meerbemeldte Skrift efter Evne stroebte at stille Leonoras Engleskikkelse i Lys, saaledes sogte jeg og at vise Hendes Mand fra
en mindre mork Side, end de Fleste af vore Historieskrivere
have fundet for godt.

Desuden troede jeg at burde, i Et af

Sekreteer Liunges Blade, opstaae til Begges Forsvar, ikke
blot imod en tysk Romanskrivers Logne imod Dem, men imod
Oehlenschlkgers ubesindige Eftersnakken af Dinas neder
drægtige Beskyldning om Giftblanderie. — Endelig lagde jeg
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» i et af mig nogle Aar efter begyndt tysk Maanedsffrift: Nor.
6 disches Museum, Leonoras Levnet paa Ambolten igjen,

m men da Museum med andet Horste ophorte, ll v ogsaa den

la omtalte Artikel afbrudt, for ikke mere at optages.

Ulfeldts

Z Skamstytte staaer i Kjobenhavn, men denne Stad har ingen
?Erestytte, enten for G r i f f e n f e l d t eller A . P . B e r n s t o r f f

>1? e l l e r P e d e r O x e , e l l e r N i e l s J u u l , e l l e r D a n i e l R a n -

>z z a u , eller D a n n e s k j o l d S a m s o s , eller H o l b e r g , eller

9 Ewald, eller Suhm o.s. v. o. s. v. — En Prinds har paa
A Joegerspriis rejft Mindesmcerker over Danmarks Hojfortjente,

m men som ftaae ucendsede fjernt fra Hovedstad og Landevej.

W Bondefriheden har af Statsborgere faaet sin Skytte paa Be
ch sterbro, men som, omgiven af fire sijonne

Marmorbilleder,

Is's selv ikke upassende, af Riegels, blev sammenlignet med

n> en Pibekradser.

R Bernstorff,

Ogsaa have Private sat Stene Hartvig
Rahbek

U M e n ingen over Georg

og

mange

Andre

til

Minde.

H o s t , Jacob B a d e n , B a s t -

zst h o l m , C o r n e l i u s K r i e g e r , P r a m , B a g g e s e n . N y e r u p .

D Saa lidt retfoerdig er Menneskenes Dom ogsaa efter Doden!

T Dog, som det om den i Bolgerne Omkomne hedder: „Af

iH. Himlen bedoekkes, Hvo Urne ej har", saa gjelder det om hver

vcerdig Hedengangen, at Savn af Monument er intet Savn.
Professor Zacharias Eberhard Munck af Ro sen skold,
»<? havde i den senere Tid aarlig opholdt sig kortere eller lcrngere

iT Tid i Kjobenhavn.

Den 13 September 1825, en Mandag

Eftermiddag, forefandt jeg ved Hjemkomsten i min Bopcrl

^ fra Ham en Seddel, hvorpaa stod:

i Morgen rejse vi til
12
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Sverlge.

Han meente ved vi sig selv.

bogstavelig sandt.

Jeg vilde gjore det

Derfor ilede jeg op paa Politikammeret

og tog Pas, saa ud paa Toldboden og indtegnede mig til
folgende Dags Paketbaad.
Otte stod

Nceste Morgen inden Klokken

jeg paa Skibet hos Rosenskold.

Her saae jeg

ligefor mig den guddommeligste Engel, jeg nogensinde saae,
som jeg aldrig glemte, aldrig kan glemme. — Efter tre Da
ges Ophold i Lund drog jeg tilbage til Kjobenhavn.

Klokken

Sex om Morgenen forlod jeg Lund, for Klokken Otte var
jeg ombord i Malmse, Klokken halv Tolv omsavnede jeg paa
Kongens Nytorv min kjcere Georg. Ien Tid af sex Timer
havde jeg besogt to ved Havet adskilte Universitetsstæder.
En fjorten Dage efter min Tilbagekomst til Kjobenhavn
anssgte min Kone om Skilsmisse, med Ret til at gifte sig
igjen.

Vi msdtes for Magistraten.

Jeg samtykkede, med

Forbeholdenhed af min Ret til ligeledes at gifte mig paa Ny.
Hun bevidnede mig, da jeg fulgte Hende til Vogns, sin ErkMndlighed for min Fcerd imod Hende fra Hendes tidlige
Ungdom af.

Vi have siden aldrig talet sammen.

En liden

Udfart med Georg til Krebshuset og Soro fluide tjene til
Adspredelse.
Imidlertid begyndte jeg

i

Forening med min Broder Jo

hannes Nicolai et tysk Ugeblad: Aus und fSr Kopenhagen, men som kun naaede otte Nummers.

Fire Aar efter

begyndte jeg det, forst, 1796, af Steffens og mig, siden,
1829, af min Broder Marcus Gerhard og mig tilsigtede
Maanedsflrift:

Nordisches Museum, mm kom,

af

Man«

17:>
gel paa Understyttelse, ikke loengere end til andet Hoefte, skjont
det modtoges med Bifald af nogle Kunstdommere, deriblandt
I. C. Lange, til Et af hvis Ugeblade jeg forhen havde le
veret Bidrag.
Foraaret efter Skilsmissen fra min Kone rejste jeg atter
med min Georg, som jeg nu troede moden for Universitetet,
til Kiel.

Men her erklcrrede Han mig, at Han ingen Lyst

1 havde til Lægevidenskaben.

Vi droge derfor snart til FlenS-

j borg, hvor Han nu bestemte sig for Bogtrykkerkunsten.

For

s> at Han kunde lcrre denne, begave vi os til Odense, hvor Han

1 begyndte Lceretiden hos min gamle Ven Iversen; men da
j denne ikke havde andet at trykke end Avisen, vare Fremskridtene

, ringe.

Z

Jeg formaaede derfor, ved Iustitsraad F l e i f c h e r s

Vistand, Overkrigskommisscer Elmqvist i Aarhus til at

, modtage Ham.

Efter sex Ugers Ophold i Odense lagde vi

? Vejen over Bogense til Aarhus; men i Bogense maatte vj

^

for en min Son paakommen Srgdom tove fjorten Dage, i

! hvilke v i node Velvillie af Sekreteer B r u n n i c h , Lcegen L a r -

1 sen, Apotheker Hansen o. Fl.

De tolv Mile fra Bogense

t til Aarhus ! en aabcn Baad, styret af een Mand, tilbagelagte
» i tolv Timer, gave den behageligste Sejlads.

l, modtoges vi med aabne Arme.

Af Elmqvist

Fleifcher var fravcrrende.

5 Aaret derpaa fornyede jeg mit Besog i Aarhus, hvor jeg da

I tog ind til Fleischer.

)

Z

Ligesom Hidrejsen var farlig oq

Storm tvang Dampskibet til at laegge for Anker ved Hess.loen i atten Timcr, saaledes kavde jeg ncrr endt mine jordiske
Rejser, da jeg vilde tilbage ; thi, som jeg vm Aftenen kom
12'
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for silde tll Toldboden, havde Dampskibet allerede lettet, men
laverede i Havnen.

Jeg sprang i en Baad.

Den kantrede,

og jeg, saavelsom begge Matroser, styrtede i Bolgerne.

Tre

G a n g e v a r j e g n e d e , d o g , ncest G u d , r e d d e d e m i g m i n G e o r g ,
Justitsraad Fleischer og Gjcrstgiver S c h u c a n i .
Imidlertid havde jeg paa Tysk omarbejdet min Struensee og udgav den i to Bind hos Schubothe.

Adskilligt

var bortskaaret, Noget rettet, Meget tilfojet, isoer ved Hjelp
af Suhms Dagbog fra 1766—1775 og de haandskrevne
Kabinetsprotocoller fra 1772 til 1784.

Omarbejdelsen mod

toges med Bifald og endnu otte Aar efter anmeldtes den faare
fordeelagtig i et tysk Tidsskrift.
Da min Georg havde fuldendt sineLoereaar, St. Hans
dag 1828, gik jeg Ham i Mode til Korsoer, hvor jeg om
favnede Ham og min Christian, Fuldmægtig hos Amts
forvalteren i Nyborg. ISlagelse efterlod jeg Georg, som
Svend hos Magnus, og gik tilbage til Kjobenhavn, hvor
vi atter, for en kort Tid, samledes. — Min senere Skjoebne
voere det Fremtiden forbeholdet at beskrive.
Siden 1829 har jeg mistet min dyrebare Moder, som
hensov i Januar 1833, og min hojtelskede Georg, som gik
til Nyyork.

Min Christian er endnu i Nyborg, gift med

en fortroeffelig Kone: Sophie Scalburg, og Fader til to
n y d e l i g e B o m . IK j o b e n h a v n l e v e m i n B r o d e r J o h a n n e s
Nicolai og min Syster Anna Birgitte salig Ravns, toet
ved Kjobenhavn min Syster Elise Beyer, i Flensborg min
Broder Markus Gerhard Host.

I8l
Endnu vedfojes nogle Trcek til Skildring af en og an
den i de foregaaende Ark omtalte Personer.
Den huslig ulykkelige Tode horte engang Kant bencev,
nes den Store.

Det kan Han ikke vcrre, tog Han Ordet;

thi Han er ikke ulykkelig gift. — Da Han, efter en af Ham, som
Rektor magnifikuS, holden Tale, nedsteg fra Kathedret, loe
man.

Hans Kone havde glemt at tage Assistentshussedlen af

Hans Kjole.
Den cedle Peter Christian Abildgaard var tillige saare
klog.

Da jeg onskede en Velynder af mig optagen til Med

lem i Skandinavist Selskab og desangaaende henvendte mig
til Abildgaard, som Formand, erkloercde Han sig derimod.
Jeg samlede nu, Ham uafvidende, Stemmer, og da, ved Fore
tagelse af Valg til en ledig Plads, Stemmesedlerne aabnedes,
lode a l l e paa min Velynder.

J e g sagde da t i l A b i l d g a a r d :

jeg havde troet Ham al vcere derimod.
Han, at Manden dog kom ind.

Jeg mcerkede, svarede

Hvorfor skulde jeg da mod

satte mig? Det vilde have varet spildt Arbejde.

Kort efter

skulde en Kommittee nedsattes og Abildgaard foreslog da
Manden til dens

Medlem. — I Videnskabernes Selskab

havde Han foreflaaet En til Medlem for den fysiske Klasse.
Dennes Medlemmer,

som stemmede mundtlig,

gave Ja.

Men Abildgaard troede sig befojet til at antage, at Endel
af dem vilde stemme imod i et almindeligt Mode, hvor Stem
merne gaves skriftlig, uden Navn. I dette gik Han derfor
samtlige Klassens Medlemmer forbi med de Ord til Enhver:
DereS Stemme behover jeg ikke; den har jeg.
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Min Ven Sveistrup forenede de mangesidigste Kundssaber, i dode og levende Sprog, Filososie og Lovkyndighed,
Anatomis og Votanik, var

heller ikke

uden Digtertalent.

Nedkommen fra Norge efter dettes Forbindelse med Sverige,
sogte Han om Pension, beraabende sig paa, dels at Han in
gen anden Konge vilde tjene, end Danmarks, d e l s a t — H a n s
Kone ikke huede Norge. — Af Literaturlexikonnet veed man,
at Han esterhaanden var Translator i otte Sprog, Lieutenant (lceg til: Assistent paa Feltpostkontoret) og Notarius
publikus, hvortil endelig kom Pensionist.
En ikke mindre afvexlende Skjcebne havde Bredo Henrkch
von Munthe af Morgenstjerne. I sit el og tyvende
Aar Assessor i Hof- og Stadsretten, blev Han i sit otte og
tyvende Hojesterets Advokat, men mistede i sit tredivte begge
Poster ved en Hojesteretsdom, formedelst nogle Forsommelser i
Behandlingen af Vidnesager, Han efter Indtrædelsen i Hojesteret-havde paataget sig at udfore.

Assessor Boerens meente,

at hver Forsommelse kun egnede sig til Mulkt, og at adskillige
Mulkter sammenlagte gave kun — en storre M u l k t .

Mor

genstjerne rejste nu til Lubeck, hvor Han, en god Landmand,
forpagtede en Herregaard et Par Mile derfra, men maatte
snart formedelst Vanheld forlade den igjen.

Han blev nu

Violinist ved et Skuespillerselskab i Bremen, og kaldtes derfra
som Hertugens Kammermusicus til Oldenburg.

Men i det

Samme berovedes denne af Napoleon sin Suverænitet og
m a a t t e indskroenke s i g , d e r i b l a n d t a f s k e d i g e M o r g e n s t j e r n e .
Under Navn af Carlsson gav Han nu Konserttr i West-

I8.j
phalen og Holland, indtil i Amst.-rdam. hvor Han blev syg.
Efter Helbredelsen tog Han herfra med et
Skaane, kom saa igjen til Kjobenhavn.

svensk Skib til
Her fik

Han en

Huslcererpost i Moss, hvor Han, som man af Literaturlexikon
seer, siden anlagde et Undervisningsinstitut, som Han senere
forflyttede til Christiania. Saa blev Han efterhaanden Prokura
tor ved alle norske Under- og Over-Retter, ^okrigsprokuror,
Hojesteretsadvokat, Regjeringsadvokat.

Han dode for et Par

Aar siden som Sorenskriver i Bamble, Kanselliraad og Rid
der af Nordstjerntordenen.

Et lyst Hoved og uforsagt under

Lykkens Omskiftelser.
En af de Moend, jeg hidtil kun kort og koldt har om
talt, var Elaus Frees Hornemann, en Mand i hvilken der
var ingen Svig; den blideste )Egtemand og Hader, en trofast
Ven og Velynder.

Sandheden var Hans Maa4, og om Han

vel ikke altid ssgte den paa rigtigste Nej, var Hans ^illic
dog uskyldig deri.

Han kunde ikke forstille sig.

Da Han

havde bivaanet et Iubileum paa Skyd.banen, sagde jeg nl
Ham, at nu kom Raden snart til Ham.

„??ej visl ikk. ,

tog Han Ordct; „det vil jeg ikke vide af.

Oprigtig talet".

blev Han vcd: „det vil glsede mig".

Ogsaa dulgte Han flet

ikke sin Glcede over Kommandorkorset, og kom gjerne paa de
kongelige Fodselsdage til Hove.
elskede Han

skjule

Endnu i sin heje Alderdom

Malte Brun saa hojt, at Familien lange maattt

dennes Dod

for Ham. — Ikke umcrrkelkgt er

det.

at jo cel-

dre Han blev, des friere synteS Han at blive i ReligionSGnindscetninger.

Ikke kollegialsk var det handlet af Hans
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KollegerP. E. Muller og Jens Moller, saavelsom Rektor
magnificus Rahbek, at de cj vilde bivaane det Maaltid,
hvormed Han i sit Hus fejrede sit Embedsjubileum.

Selskabet

bestod derfor, foruden a f F a m i l i e n , ikkun a f de to C l a u 
s e n e r , Stiftsprovsten og Professoren, Lcegen S c h u m a c h e r ,
Professor Nyerup og mig. Ar Hornemann intet offentligt
Iubelmaaltid fik, kom af, at Han, sikkert overtalt af Andre,
havde i Forening med Nicolai Kall frabedet sig et saadant.

B i l a g .
i

Tale til Minde om Peter Olivius Bugge holden paa
Skydebanen udenfor Vesterport i Inni 1794.
Akke af Videnskabernes Laurbcerblade, ikke af Borgerdaadens
Egelov skal den Krands f l e t t e s , hvormed P e t e r B u g g e s
Venner have budet mig i Dag at omvinde hans Urne; hine
blev det ej ynglingens Lod at fortjene, ej heller maatte min
uvante, boevende Haand forstaae at knytte dem.

Nej! Ven

skabs, Brodertjcerligheds M y r t e skal den flettes a f ; d e n s
simple Blade tabe — saadan er min Fortrostning — under
den uovede Haand intet af deres Mde.

Joevn, ukunstlet,
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uden Glimmer, uden Pragt, som Bugges Vandel var, saa
bor det Hans Minde at voere, og Sandhed ene at styre min
Pensel, naar jeg forsoger for Bugges Venners Erindring,
al afridse Grundtrækkene af Hans cedle Aand og elskelige
Hjerte; naar jeg med Dem overskuer, hvad Han var for sin
end trange Virkekreds, hvad Han vilde blevet for Staten, for
Menneskeheden.
Vor Bugge var en trofast Ven.
Ham i sjelden Grad.

Denne Roes tilkom

Fuldkomment oplyst om, hvor saare

ofte Skinnet blcrnder, styrtede Han ikke blindt hen i Venska
bets Favn: med varsomme, med sikr« Skridt noermede Han
sig did; men med hvilken Iver strcebte Han at stroe Roser
paa Vanen for de eengang kaarede Venner: hvor villigen rede
var Han til for dem at opofre selv de kjoereste Gloeder: hvor inder
lige« fro, naar Solen straalede blidelig til dem: hvor deeltagende bekymret, naar Himlen syntes dem mork!

Dog —

hvi dvoele ved for Bugges Venner at udmale et Hovedtroek
i Bugges Karakter, det Han ved Doden beseglede.

Vor

Bugge — sorgende siger jeg det, men Grunden til den
Sorg er min Stolthed — Bugge blev et Offer for Venskab.
Du, min Heger*)! og Du, min Lundbye")! saae Ham
lide ved sin syge Vens Leje, saae Hans Omhu for at adsprede
dennes Kummersskyer; men ikke saaeS Han at frygte for sig

') Det var Joh. C. Heger, En af mine provede og inderligt cl»
skede Venner, Talen, her henvendtes til. Han dode 1S3V.
") Dsd
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selv.

?g denne samme Bugge, som saa aldeles glemte

egen Fare ved Tanken om sin Vens, besad selv paa Dodsfengen Aand nok til at forbyde hin Ven et Tilsyn, der ikke
maatte have vceret mere end simpleste Gjengjsld.

Dog jeg

iler fra denne, ak! den sidste Prove. — Eller skulde maaffee
den hede Vennegraad, der randt ved Hans Bortgang, de taarevcedede Krandse, hvormed allerede nogle Venner have prydet
Hans Urne, den nidkjcere Samstrceben af Flere blant Disse til
at hoitideligholde Hans Erindring — skulde dette alt ikke tilstrcekkeligen vise, hvad Han var for sine Venner?

Men hvo

vare da disse Venner? hvis Agtelse og Vndest attraaede vor
B u g g e iscer?
Ikke higede Han efter ved Samfund med Rangsmennefier — til hvilket dog Lejlighed ej sjelden frembodes — at
omhylle sig med laant Glands, eller ved tilsnegen Bevaagenhed at aabne sig saakaldte lykkelige Udsigter.

Stormandenes

Forsale vare ingensinde Hans Hjem; men ej heller flagrede
Han om Flanerne, for at sanke Lykke og Vittighed af deres
den tomhovdede Straajunker lyksaliggørende og forgudende Smil.
Han Begges hele Intet viis erkjendte.

Ikkun en liden Kreds af jevnaarige Medstuderende havde
vor Bugge hidtil levet med; Disse, ikke sammensankede i
Klubber eller paa Kaffehuse, men selvvalgte fra det akademiske
Livs forste Dage, tyede efter fuldendt Dagarbejde t i l B u g g e s
Wcerelfe og tilbragte der Aftenen i muntre Samtaler.
Men ikke blot Ven var Peter Bugge.
Sted ene mellem de Gode.

Venskab har

Ikkun den Gode formaaer at fole
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Venskabs hele Vcerd, ikkun Han at opfylde alle dets Pligter.
Vor Bugge foeljente Agtelse som Broder, som Son, som
Menneske.

Vel var ikke vor tabte Ven En iblant de

Sv.ige, som troe at Blods og Slcrgtffabs Baand er helligt,
Som Kjccrligheds og Venskabs;

men ikke erkjoendte Han derfor mindre, hvor ligesaa naturlig,
hvor ligesaa hojst elskelig den Brodres Fred og Enighed monne
vcrre, som den er sjelden; og friligen tor jeg opkrceve Hans
her i Dag tilstedeværende Broder, og Enhver, der udgjorde
ver Asdodes jevnlige Omgang, som Vidner paa den uskromtede Kjcrrlighed, han bar til denne sin Broder, den Frvgt for
i mindste Maade v.d Forurettelser at saare Ham. I sin sidste
Sygdom, men imedens Han endnu havde Forstandens fulde
Brug, havde Han engang, som Han troede, viist sig utaalmodigen vranten imod Broderen, men hvor ubeskrivelige« misfornojet med sig selv over denne under saadanne Omstændig
heder

a'.d.les undskyldelige Sindsstemning folede Han sig i

Ojeblikket, hvor uroligen lcrngteS Han til Broderens Gjenkomst, for da at afgjore sin formentlige Uret!
Men ikke alene den ncrsten medaldrende Broder elskede
Han broderligen; ogsaa de Yngre vare Gjenstand for Hans
amme Kieerlighed.

Et Par Trcrk til Oplnsning.

En Fami.-

lieomstcrndighed hindrede, at Hans yngre Brodre Sommeren
for Hans Dod ikke, efter Scrdvane, kunde komme til at nyde
de dem yderst lj^re Glceder af fl«re Ugers landlige Ophold, og

ogsaa paa G r u n d heraf smertede hint Vanheld vor B u g g e
paa det Bitterste. — Faa Dage, for Han gik heden, lod Han
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En af disse sine Brodre indkalde for sin Seng, og gjorde
Ham en Gave, til Erindring om sig,

med de Ord: „Tag

det, og bliv en brav Karl"!
Kjcerlighed opstiger forst, hedder det, for den udbreder sig
til Siderne.
maa Han

Var Bugge en saadan Broder, hvordan Son
ikke have voeret?

Jeg maatte kjoende mere til

Hans Families indvortes huslige Liv, for her at gaae ind i
det Enkelte; men dette er vist, at der aldn'g hortes et uvilligt,
et ubifaldeligt Ord imod det Ubetydeligste i Hans Foroeldres
Handlemaade.

Alt var Kjcrrlighed, Agtelse, A5rbodighed.

At gjennemgaae alle Bugges Fuldkommenheder, som
Meuneffe, maatte vcere overflodigt; hvo der har trukket For«
hcenget tilside, og seet Mennesket iblant sine Venner, i sin
Familie, kan heraf danne en aldeles usvigelig Slutning om
dets Forhold imod Medmenneskene i detStors, og saa Mange,
som kjcendte Bugge, de kjcendte og Hans yndige Beskedenhed,
— hvilken, det skyldtes, at Han uden Misundelse saae jevnaarige,
ingenlunde med flere og storre Evner udrustede, Medstuderende
for Ham ile ind paa den offentlige Bane — den mandige
Standhaftighed, i Folge hvilken Han ikke lod sig rokke fra
Grundsætninger, Han eengang efter modneste Overloeg havde
hyldet — og de mange flere herlige Egenskaber, der aftvinge
hver Hans Ven det Udraab:
O! blev Du da kun viist os til vor Smerte!

Peter Bugge havde endnu ingen Laurboerkrands, ingen
Egekrone fortjent. I Musernes Tempel maatte naturligvis
den tyveaarige Vugling vige cn H o r n e m a n n , en A a g a a r d ,
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en S n e e d o r f f Pladsen; hvem veeg H a n den i Venskabs,
hvem i Dydens Tempel?

Men den blide Morgenrode lovede

for Videnskaberne en dejlig Dag.

Ikkun sit femtende Aar

havde Han fyldt, da Han erhvervede sig et hcrdrende Stcd iblant
Hojskolens Borgere: end mere udmærkede Han sig ved den
Prove, Han et Aar efter aflagde paa Indsigter i de egentlige
Videnskaber: i Soerdeleshed syntes matematisk Genie at vcere
ligesom i Arv gaaet fra Fader til Son; men Astrcea, — i
vore Dage faa arm paa oprigtige Tilbedere, der ikke bejle kun
til Gudindens Stand og Guld — Astrcea tillod ikke Urania
at beholde en Dyrker, der lovede saa meget.
Aar havde Han allerede fuldendt sin

For sit nittende

academiske Bane,

og

Hans Kundskaber, der ikke bestode i udenad lcerte Forelcesninger; men som vare erhvervede ved selv at gjennemtcrnke
Lovvidenskabens Grundsætninger, bleve atter ved Embedsexamen
kronede med Berommelse.

Gjerne kunde Han nu, som andre

Hans Medstuderende, ufortovet have kastet sig ind paa Embedsbanen; Faderens Indflydelse vilde vist have aabnet Ham
Indgangen.

Men nej! vor Bugge kjcendte den Fordom, at

den rigtigste og grundigste Indsigt i Lovens Aand og Bog
stav, forenet med det lyseste og hurtigste Hoved, end ikke kunde
danne en duelig Lovkyndig, naar hine ej undcrstyttes af ved
Ovelse erhvervet Kundskab om ofte ikke blot mod al Fornuft,
men endog imod Statens Love stridende Vedtcegter, afPrarks;
en Fordom, saa meget mere almindelig og rodfcestet, som den
er de Flestes Fordom; og beskeden
den, stjsnt

veeg vor Bugge for

Han i Videnskab overgik mange vore DageS
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Sagforere.

Han sogte at opfylde hin Fordring, og saae sig

imidlertid om i flere Kundskabsgrene.

Ikke for efter meer

end et Aars Forlob gjorde Han, noesten ikkun efter Venners
Overtalelser, det fsrste Skridt ind paa de offentlige Forret
ningers Bane.
dighedens for

Allerede havde Han begyndt ar lofte Retfær
de Onde frygtelige Svoerd, og med Varme

indtalet den forfulgte Uskylds Rettigheder; allerede havde flere
private Mcend betroet Hans Forsorg deres Vel; og vi saae
Ham med en Iver, en Nojagtighed, der ikke var Ojeblikkets
Lune, at vaage over de Ham betroede Sagers Tarv — selv
paa Dodssengen var disses mulige Forsommelse Hans vigtigste,
n c e s t e n H a n s eneste, F r y g t — d a L y n e t n e d s l o g o g — B u g g e
var ikke meer.
Danmark har, saa klagede Suhm ved SneedorsfS
tomme

Gravhoj, meget Vanheld med at miste brave og duelige

Mcend i deres unge Aar, og sandelig — vor Bugge var
brav og duelig.

Vi ncevne af Hans ypperlige Sjeleevner

den sikre Hukommelse, som uden cengstelig Omhyggelighed be
varede indtil de ubetydeligste Frugter af Hans mangfoldige
Lcesning; og denne Hukommelse var forenet med den rigtigste
Dommekraft og ualmindeligt Vid, der isoer yltrede sig i trceffende Satire, som oftest de bedste Hjerters Ejendom.

Havde

Foedrelandet kjcendt Ham, som vi, som Hans Venner, ikke
havde dets Taarer rundet mindre bittre ved Hans Grav;

thi

sandelig paa Hans Mindesteen bor at skrives: Han levede for
Foedrelandet.
Og denne Astroeas oedle Vndling Mde saa tidlig udri
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ves af vor Favn!
i kulsort Navn!

De fortryllende Udsigter faa bratindfvobeS
Hans Venner saa snart sig berovede Ham,

af hvem de i Tvivlraadighedens Stund ussuffede hentede de
sundeste Raad, i hvis trygge Vennesavn de fandt Lcr for
Skjcebnens Stormvinde! Dog — bort med Sorgens Taarerl
D e n dode aldrig, ved hvis D o d de Gode grced, og B u g g e
gik bort,

begrcedt af mange Gode. I deres Bryst lever

stedse fornyet Hans Minde;
og i Vaaren om Hans Urne smiler
Haabet, vi skal favne Ham igjen. —

Saaledes har jeg da, Venner! behcengt Bugges Urne
med den Krands, Deres Villie og mit Hjerte bod mig binde;
men Held mig! at jeg allerede der fandt andre, fljsnnere,
Krandse.
(Til Hr. Thorvaldsen overrakte Taleren en Guldring med
P. B., flettet

af den Afdodes Haar, saa og ct Exemplar af

Kobberstykket.)

Min Thorvaldsen! ikke havde Du selv ved Omgang
lcert at kjocnde vor Bugge; men Du saae Dine VennerS
Taarer rinde: de sagde Dig noksom, hvad Han var, og villig
paatog Du Dig ved Penslen at efterligne Hans Tr«k.

Af

Vennehaand bydes Dig et Pant paa vor Erkjoendtlighed.
(Til Hr. Angelo, som til Hr. Thorvaldsen.)

De, Hr. A n g e l o ! v a r B u g g e s V e n , o g dette bor vel
isoer t i l s k r i v e s , h v a d D e h a r g j o r t f o r a t hsedre B u g g e S
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Minde.

Dog smigre vi os med ogsaa at kunne tilegne os

nogen Deel deri: ogsaa vi troe derfor at skylde Dem Erkendt
lighed.
(Til Hr. Professor Rahbek overlevertes

et Exemplar af Kobber

stykket.)

Vcerdige Mand! i det Mausoleum, hvor allerede lagdes
Mindesteen for Dine egne Venner: G e r m a n , B e r n h o f t
og Flere, gav Du og Plads for en Mindesteen til Dine Ven
ners Ven; der ffal

den trodse Tidens udflettende Haand.

Hvor fortiener Du ikke vor Tak!
(Til Hr. Guldberg ligeledes).

Ogsaa fra Dig, min Guldberg! som deelte saa mangen
skyldfri Gloede med vor Forevigede, sinder jeg en yndig Krands;
ogsaa Du, hvis Folelser heri ere vore, modtage en Erindring
om Ham og om os!
L.

Midnatstimen*).
(Af den danjke Tilskuer.)
Vocr velsignet, Sorgens Ven, o Nat!
Efter tunge, msiefulde Dage;
Idit Skiod uhindret vil jeg klage,
Ak, jeg vandrer eensom og forladt!

') En inderlig Vens Dsd har frembragt disse Linier. Med de
herligste Evner forbandt Peter Bugge det crdleste Hierte.
Hvad Foedrelandet vilde have faaet i denne fortræffelige Vngling,

1!N
Ursrt hcrnger Liren og forstemt,
O, den var min fordums Trost, min Glcede!
Blide Taarer den ei mere vcrde;
Sorgen bod, og Musens Fryd er glemt!

Skioclvende min matte Haand den tog,
Ak.' men Sangen paa min Lcrbe dode;
Kun af Klage Strcrngene gienlode.
Da med uvant Plektrum jeg dem slog.

Idin omme Favn jeg kaster mig,
Livets Kilde, Gjenflin af den Hoiei
O Natur, mit taarebloendte Oie
Lcrngselfuldt om Trost paakalder Dig!

Lcrr mig atter ffue Dig med Lyst!
L^rr mig kalde hine gyldne Dage,
Hine Glcrdens svundne Aar tilbage,
Da Din Guddom fyldte heel mit Bryst!
Moder! har Du intet Smil for Sorg?
Svandt da med min Ven min sidste Glcrde?
Er da Livet Kummers morke Side?
Findes Haabet kun i Dodens Borg?

der just nylig havde betraadt det offentlige LivS Bane, vil For»
fatteren overlade den AfdodcS kompetentcre Dommere at sige i
mcn indtil En af dis>e lccgger den fortjente Mindesteen paa hans
Grav, tillade man det forzende Venskab at pryde den med nogle
faae taarevcrdcde Blomster.
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Mat jeg hviler i dit hulde Skjod,
O, i Dine Arme vil jeg sinde
Sorgens ffjonne Fryd ved Vennens Minde
Thi med ham jeg Dine Glcrder nod.

Hist paa Vandet bcrvrer Maanens Skin,
Popplens Top i Solvglands sagte boever/
Lig et Luftphantom en Dunst sig hcever
Hist fra Dalen, bortfort af en Vind.

Tavs en eensom Vandrer gaaer forbi;
Oldtids Sagn, fortalt i barnlig Alder,
Her med stille Gysen han gjenkalder;
Aander svcrve for hans Phantasie.
Ene den, hvis Hierte Kummer boer,
Fryder sig ved Tanken om de Dode;
Sommerdagens blide Aftenrode
Hvilens Bud for tratte Landmand er.

Derfor tocnker jeg med Gloede Dig,
Derfor lindrer denne omme Taare,
Derfor, naar mig bittre Smerter faarc,
Tabte Ven, Dit Minde troster mig.

O maaflee, maaffee i dette Nu:
Kioerlig Du nedskuer paa mit Leje,
Og til himmelsk Fryd ad lyse Veje,
Herliggjorte Elfltc, vinker Du!
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Skuffes jeg af saligt Tryllerie?
Eller horer jeg en Lyd af Winger? —
Af melodisk Gjenlyd Strcrngen klinger,
Meer end jordisk er dens Harmonie!

O, en sagte Hvidskcn hsrcr jeg!
»Stands, forladte Ven, Din morke Kummer!
»Snart Du fslger mig! — Som Syges Slummer
»Svinder Livet, kort fom Barnets Leeg". —

Snart jeg fslger Dig, — Nei, tabte Ven!
Ingen bittre Taarer meer skal rinde,
Livets Dieblikke snart forsvinde,
Snart til Dig, til Fryd jeg kaldes hen.

Lundby
O.

Ved Peter Vugges Grav.
( A f den danske Tilskuer.)
Vis er Dsden! i hver Stand, hver Alder
Svcrver den om Jordens S-n hver Dag,
A k ! men naar den fejre Yngling falder.
Barslende og tungt er da dens Slag.

Ungdoms Ven, som lige Aar 06 fijamke,
Kues ej ved Aands og Krafrers Savn,
Hildes ej i Egennyttens Lanke,
Fremmer kjak sin valgte Broder« Gavn.

I.V
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Salige! Du gav mig med Dit Hjerte
Aldrig sveget Ret til Hjelp og Trost,
Hver min Sorg blev Dig en soelleds Smerte,
Hver min Fryd blev Dig en scelleds Lyst.

Kun det Haab: at ved Dit kjcrre Minde,
— Som skal daglig vcrkkes frem igjen —
Jeg skal Kraft til stadig Retsind finde,
Letter mig min Vandring uden Wen.

Guldberg

v.
S a n g .
(Af

Minerva.)

Naar Taaren haablss triller ned
Ad, de forgrocdte, blege Kinder;
Naar Hiertet ingen Tilflugt veed,
Og sidste Glimt af Trost forsvinder,
Da seer vor Gud, hvad Stevet leed,
Og fficrnker Haab om Evlghed.

Hist ved en stille,

ukjendt Grav

En Yngling svundne Fryd begrcrder;
Tabt er den Ben, ham Himlen gav,
Hans hede Taare Urnen vcrder!
Brudt er det lykkelige Baand,
Og Kummer hersker i hans Aand.
Men liig et Blus paa ukiendt Knst,
Hvis Klipper bange Ssemand svige,

U>7
O Haab! Du flianker salig Trost,
Og Dodens morkc Radfler vigc,
Vi kicrnde froe, at Gravens Fred
Er Indgang til cn Evighed. —
Thi naar en Wdel kaldes bort,
Da vil vi sukke, men dog smile;
Hans Tab er smerteligt, men kort.
Snart kaldes ogsaa vi til Hvile.
Vi mindes uden Sorg vor Ven;
Bi hisset skue ham igien. —
Til Graven vil vi vandre hen,
Med Markens Blomster den at pryde.
For Dydens lykkelige Ven
Skal Venskabs stille Taare flyde:
Snart stolte Marmorsteen sorgaaer,
Men Dydens Minde evig staaer. —
Saa mindes vi, o Elskte, Dig
Med stille, veemodblandet Glade!
Vi vide, Du er lykkelig,
Snart ogsaa vi hiin Egn betrådt.
E^ klage vi, thi Evighed
Den Ven oS sticrater, vi bcgrcrde.
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Ved min Ven I. R. HFsts Dpkomft af en farlig
Sygdom.
(Fra Minerva 1794.)
^ Gud, Du gav, Du gav mig Ham tilbage!
Jeg har min Ven igjen!
Du bsd, da svandt de radselfulde Dage
For Gladens Jubler hen.

Alt sused Dodens frygtelige Vinge;
Med Skrak den rusted sig,
Og ingen Jordens Glade kunde bringe
Et Glimt af Trsst for mig.
Mit matte Dje stirred paa hans Leje;
Men ingen Taare randt.
Med bittert Smil jeg dadled Dine Veje
Og Mivmod Tungen bandt.

Da saae Du til min Smerte — kjarlig sendte
Du Livets Engel ned.
Da straalte Haab, som hine Radsier endte,
Jeg glemte, hvad jeg leed.
Med Gladens Tak mit taareblandte Vje
Til Himlen haved sig.
„Tilgiv mig"! bad jeg, „Fadcr i det Hojc.'
Kan Stov fornarme Dig?

'Modtag min Tak! snart stal jcg atter hvile
Vcd Venskabs omme Bryst.
Snart dobbelt stjont stal Livet ad mig smile
Og valke mig til Lyst.
Og naar med kjcrrlig Trost Han da forjager
Hver Uro af min Sjel;
Naar Venskabs fulde Salighed jeg smager,
Og foler glad mit Held;
Da stal min Fryd, min Lovsang Offer bare.
Du Herlige, til Dig!
Min svage Priis forkynde stal Din ?Ere,
Min Fryd stal takke Dig«!
H. V. Lundbye.

III.

Ved vor humane Lovkyndige Jens 2xragh
Opkomst fra cn farlig Sygdom.
(Fri statistisk, juridifl og literarist B'bliothek.)

^IVemis et (»rstiss
in commuui periculo
junct«
inkerorum
t^r^nni rire ampleis?
snppliees

^»recskisntnr:

rspnt uobi« tsm

caruin tn Orcc,
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Inexor^liilis kluto
Lupplicum lZiAnitste et mZAuitu^ine rei
vietus
justitiss et Iiunisnitsti
Ocmum cessit.
Lic terris re66ita victimii
invi6eu6a
orco.
Af
Jacob Just Gu de n rath.

IV

Tilegnelse af Florians fire Fortællinger: Selmours,
<Llandine, Selico, Zoraide og Abenhamed, oversatte
paa Dansk: til min Ven og L.crrer, Rnud
L.yne R a h b e k .
^ortgangne Elfftes sorgelige Savn
Med bittert Mismod fyldte mine Dage;
Men, Rahbek, i Dit trygge Vemiefavn
Jeg fik min tabte Rolighed tilbage.
Mig dette Samliv lcerte, crdle Ben!
Ej Torne blot paa Livets Vej at finde.
Derfor, naar ogsaa det er rundet hen,
Dog stedse sedt mig blive stal dets Minde.

20 l
V

Den svenske Sanggudinde til den dunste.
Af

Frans Franz en.

(Ester det Svenske, l7S5.)
»^m, min Syster, kom, lad os bestige
Haand i Haand det stejle Pinduss Top,
Og de Blomster skjonne, nnderige,
Langs med Kildens Bredde plukke o p !
Siden vi os ved Oliven sottte
Og omkap sin Krands da binde Hver!
Egne Fejl vi af den Andens rette.
Medens Venskabs Tolk vort 2>je er
See, min Syster, skjonne cre Begge?
Min har Alvor: Din meer Utidighed.
Kom og lad os kysses, mens vi lcrgge
For Apollo vore Krandse ned!

VI
Lil en ung pige, efter Franzvn.
(Med Musik af Justitsraad Heger.)
Unge Pige! i Din Vaar
Bind Dig Myrtekrandsen!
Dands, imens del til Dig staaer!
Snart er Du af Dandfen.
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Morgenen ej sees endnu
Sig fra Dig at snige,
For en yngre Rose Du
Prisen alt maa vige.

Spejlet brug, saa lcrnge end
Det Din Roes istemmer!
Engang denne sanddru Ven
Du tilvisse glemmer.

Medens Du omkring Dig seer
Anglinger i Flamme!
Pige! syng ved Dit Klaveer!
Skjcrmt Du ved Din Ramme!

Snart igjen en Herre ftaaer,
Hvor nu Slaven smiler.
Barnet grader; Buggen gaaer,'
Og Klaveret hviler.

Smigreriets Sukkerbrsd,
Eder, Vers, Romaner,
Gjsre Morgendrsmmen sod!
Nare Dine Planer!
Snart Du med en falmet Barm
Vaagner ASgtekone,
Vaagner til Fortrcd og Harm»
Borte cr Din Kronc.

203
Hymens Roser Torne har,
Hvorpaa vi os rive.
Men langt vcrrre dog det var
Pebermse at Nive.

Livets Alomster visne hen.
Lcer dem at vurdere!
Dine femten Aar igjen
Faaer Du aldrig mere.

VII.
Tilegnelse af Nordias andet Bind til: Danas mest
elskede Datter L o u i s a A u g u s t a
God som Freja
Viis som Nornen
Skjsn som Valkyrien.
»5^undc man blandt Sveas Ssnner finde
En ved Botnens Bred, i Q.v<rncrS Land,
Een, som ikke kjcrndte Dig Fyrstinde,
O, at Nordia, fra Kodans Strand
Maatte sige Ham Augustas Vcrrd,
Sige Ham, hvor Hun er Dana k j <rr!

20^
VI! t
Afstaaelsen
til
min

Ven I. K. Host.

(Fra Nordias tredie Bind.)
sis>e;

mon coeur lie croit ^ 5 cUv <>

V
ene Nordia vil styre, Ven! —
Med Haabets Fryd jeg dette Budflab horer.
Trygt glider Skibet kun mod Havnen hen,
Raar enkett Mand dets Roer med Vcrlde forer.
Modtag mit Ja, min Host — det ffjcrnkes Dig
Du fole det! med villigt Broderhjerte;
Og stedse Du da omt bevare mig
Det Venskab, jeg i hine Aar begjcrrte !
Din Vej er trang.
Du ene stal

Med uforfocrdet Mod

det Sorgens Udbrud ixrmpe,

Den vandrer let, naar Venner Fod hos Fod
Med fcelleds Kraft mod foelleds Uheld kjampe.
Lad Tanken om den store adle Sag
BeMe Dig, naar Modgangs Torden truer'.
Lad Haabet om en solfljsn Morgendag
Bestraale D i g , naar idel Nat D u s t u e r !
Ej er det tungt at lide, naar Du veed
Af ingen Skyld; men ej at kunne lide,
O, det er tungt, er tifold Bitterhed,
Flyc Brsdcn Vcn og Du som Mand skal stcidc!

k
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Naar kivsom Penncfcrgtcr asker Dig
Til Kamp, Du aldrig Skældsords Styrke prove
Dct tamg^or Dadlcrcn at skue sig
For svag, til Dig Dit kolde Blod at rove.
Selv god, Du soge Godes Bifald kun!
Lad Daaren hist med Hobens Lovsang bramme!
Dcn roser nu og dadler ncrste Stund,
Endstjsnt Du var og cr og bli'r den Samme.
Dit Kalv er stort:

To crdle Folkescrrd

Ved Nordia skal falle« Skatte nytte,
Og frydes ved at hcrdre falles Vcrrd,
At de lgjen til varigt Held kan knytte
Et halvbrudt Venskabs Baand. Dct cr Dit Maal,
Og Broderfolkets Tak dcn Lon Du haaber.
Utrcrttet gak mod dcn mcd rolig Taal,
Skjont Avind trindt om Dig sit Vee! udraaber.
Ej smerter Tornen, Ven, der saarer Dig,
Naar ikkun Du til salig Trsst kan stue,
At engang Rosen vil fremskyde sig,
Hvor idel Torne nu Dit Ojc true.
F. Hacgh Guldbcrg.

2W

IX
I Jens Rragh H^sts Stambog.
vil jeg klage, fljent

med blytung Vagt

Den bittre Tanke hviler paa min Sjel:
0 Ben! min Ungdoms Ven, vi flilles
Nej, fljsnt

ad!

Erindring om hver svunden Fryd,

Ved Savn fordobblet, af Forlangsel fodt,
Ned Kummers Msrke regner over mig,
Wil jeg dog tie. Ej umandig Graad
Skal vccde Djet; Haab bestraaler det.
Er Vennens Bortgang lug den Dags i Gaar,
Som eengang svunden er for evig tabt.
Lad Daaren, i hvis tankelose Sjel,
Den ene'Dag den Anden fletter ud,
Som Bolgen Bslgen.

O, min Host, lad Ham

Med Taarer jamre sig ved Venners Tab,
For Ham er Affledstimen Venskabs Grav.
Men vi, som ledtes af en falles Aand,
Som rccnkelsse Ungdom samlede
1 flyfrie Rosenkjcrder, vi
Med Alvor ffilles

vel, men uden Graad.

Hvi ssrge, som om dette Djeblik
Vor Aand begrcendsed?

Er da Fremtid tabt?

Er Venflab kun for Djeblik?

Det Baand,

Som haver Stsvet og er Aanders Lyst,
Meer adelt, renere end Kjccrlighed,
Er det kun til for det Narvarende,
At nydes og forglemmes, Traet ligt,

Som stj-rnker matte Vandrer Skygge?

Nej,

O Ven, urokkelig staaer Klippen hist,
Forgjcrves raser Havet ved dens Fod,
Forgjcrves knuser Stormen Egen,
Som voxer paa dens Side. Stolt dens Top
Sig mellem Skyer taber. Ogsaa staaer
Du Venskab, Tiden bruser ved Din Fod
Men om Din Isse straaler Evighed.
Maaskee, min Hest, vi snarlig samles skal
Bed Bjergets Fod, for med forenet Kraft
Dets Top at naae. Maaskee vil SkjabnenS Lov,.
At vi adskilte stal bestige det.
Da troster Haabet os om Fremtids Fn'd;
Da ville vi hinanden vente til
Bi begge Maalet naae, og evig Fred
Os samler, for ej meer at stilles ad.
H. W. e

X

I Ienv 'Arsgh HHjto Stambog,
den 5. April 1796.
Mangen Ungdomsven os alt omsvcrver,

Naar vi sorgende i Lunden gaae.
Og et venligt ZEtherbilled bcrver
Om os, naar vi ved .Hans Gravh-i staac.
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Kjsl og let er Gravens stille Slummer.
Fred den Ungling, som til Hvile kom!
Smigers Solvklang, ZErens blege Kummer,
Naaer ej de Fuldendtes Helligdom.

Saae Du ej, at Engens Lillie segned
Iden kolde Aftendcrmrings Luft
Og at Vennens Rosenlcrbe blegned,
Da Han aanded ZErens Trylleduft?

Dog, min Host, jeg vil ej lcrnger klage.
Haabets Stjerne smiler til min Graad!
Du er i vor Vennekreds tilbage,
Og den kjcelne Lina bli'r min Lod.
H. W. Hebcr.

Xl
Sang til en Venindes Fødselsdag.
(Fra Nytaarsgave for Damer 1796.)
^ Lunden sslvblaa Bakken rinder
Med blomsterkrandset Bred;
Den Bock en modig Vandrer finder j
Ved den et Hvilested.
Hans tratte Dje fryder sig,
Thi den er ynderig.

2tti>
Saa mangen ZEdels Dage flydt/
Som Bockken, stille frem;
Livsaligt er det Syn, dc byde
Enhver, som fluer

dem.

Sin egen trange, haarde Vej
Man tit da mindes ej.

Den unge Vaar nu blid fremtrader
IHaabets ffjonne Dragt;
Den melder os Naturens Gloeder
Med Sang og festlig Pragt.
Men Dagen, som os samled her,
Gjsr Vaaren dbbbelt kjcrr.

Til Dig slig Lod, Veninde, smilte,
Og Du fortjener den.
?f den ledsaget, for Dig ilte
Et Aar nu atter hen.
End mange, mange vente Dig
Og see Dig lykkelig!

XII
Til Jens Rragh H^st.
(En Epistel i Iris og Hebc l796.)
8?i Mennesker, hvor nsdig vi end vil,
Dog ofte standse maae, kan ej begribe,
Hvorlunde dette eller hint gaaer til.
Med al vor Klsgt vi bringes tit i knibe.
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At Tingen skeer, det intet Spsrsmaal er.
Men Maaden, Maaden Ingen af os vide,
Og toenke vi nu baade hist og her,
Vi paa vor Smule Bid forgjoeves lide. —
(Forfatteren opregner nu Adskilligt, som Han vil kunne begribe, og
lcrgger derefter til:)
Men Du, min Host, er ubegribelig,
Jeg troer, at Solen lomger Tid maa blive
Paa Himmelen og vise sig for Dig,
End for os Andre, som og stundom skrive.
Maaskee Minerva kjcrrligen sin Haand
Dig hjelpsom rcekker, og Dit Arbeid fremmer,
Og gyder Kraft og Styrke til Din Aand,
Og viser, Hun sin Yndling ikke glemmer.
Nu Euphrosyne sees at kalde Dig,
Nu Nordia, nu udenlandske Blade;
Og aldrig, aldrig trcrttedes Din Flid.
Sand Virkelyst Dig aldrig kan forlade.
Og med en Faders Omhed sorger Du
For hvert et Barn Du ud i Verden sender;
Dets Udstyr, det er fljsnt

og rigt — At Du

Godt Hjerneforraad har, man strax erkjcrnder.
Hvor faare godt, naar eget Arbejd man
Sin Existents, sin hele Lykke skylder;
Selvfslelfe det gi'r; og Held den Mand,
Som ikke blot et Hul paa Jorden fylder!
Ja Aager Du med Tiden driver; hvert
Minutes Brug beregner Du faa neje,
At faa tilovers bli'r naar engang overtvert
Du bryder det og sturidom vil fornvje

«

S««
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Din Vennekreds, hvor man Dig gjcrne seer;
O lad os dcr, min Host, Dig tidt modtage;
Ej altid Bucn spandt man holde tor,
Og ogsaa Venskab bsr sin Fordring have.

C. H(edegaard).

XIII.
Rjsrligheds Philosophie.
i! ''

Efter del Svenste.
(Af NytaarSgave for Damer 1799.)
^mor, som end gaaer for Barn,
Rcrdsomt i Olympen larmer.
Her en Gud i Knssens Garn;
Der Gudinden Han omarmer.
Daglig noget Puds Han spiller.
Hvormed Han isleng dem driller.
Jupiter mod Bord og Vsg
Slaaer, saa selve Ttironen bcrver;
Skalken leer, og Pilen svaver
Gjennem Gudens egel Skj-g.
Jupiter — Hvo undres her? —
Opbragt over Saaret er,
Sig som Guderkonge teer,
Og til velforskyldte Straf
Lader Kncrgten tlcrde a f ;
Kogger, Bue, Garn og Fakkel,
Baandet, som for Djct bandtes,

14'

^
Stort og Smaat, som hos Ham fandtes,
Tages fra den Srakket.
Amors Bon kan ikke bryde
Aeuses Dom og Skjcrbnens Bud.
Men Cytheres Taarer flyde.
Hvilket Blik til Guders Gud!
Med sin Yndes Magt i Tonen,
Bleg, nedkncclende for Thro^ien,
Hendes Haand, som grunded Rom
Og Karthago stodte om,
Leger med Alfaders Hage,
Og forvandler Skjcebnens Dom:
„Af de T i n g , man tog fra Barnet
Een skal gives det tilbage!"
„Een" — da sees vist Amor tage
Buen, Faklen eller Garnet?
Ingen af dem, min Elise, —
Baandet! — Du maa ikke lee;
Drengen valgte som den Bise.
Hvo er glad, naar Han kan see?

XIV.
Tanker paa DFden.
Ester S t a r k e .
A j l Himmelen
Bi glade Blik opsende;
Vort Liv far' hen,
Dog signe vi dets Ende.
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Frygt kan oS ej den ncrre Dsd .
Med alle Trusler indgive i
den

nedbrod,

Legemet

ikkun

Gud skee

Lov! Sjcrlen dog bliver.

Med skyldfri Fart
Lad 06 til Maalet ile!
Vor Dag svandt

snart!

Vi snarlig gaae til Hvile>
Vejen til Graven er saa kort;
Stedse vi Gravhoje mode.
Knofen ret oste river den

bort

End i HanS Morgenrode.

Hvor Mange her
Var' for, hvo det bestemte?
De er ej meeri
De Fleste ere glemte.
Hvorhen saa Mennesket end gaaer.
Hvor endog Ojet henvendtes;
Alsteds i Skygger for Ham staaer
Stovet as dem, som fuldendtes.

Saa Mangen alt
Vi kjocnde her i Livet,
Der glad tog Alt,
Hvad Ham af

Blomsten

saa

Gud

blev

givet.

liig i varme Haand

Midt i sin Krast Ha» hcnviSned,

sit
Indenfor Kistens kolde Baand
Mangen saa tidligcn iisned.

Den spsde Ssn
Ved Faderliiget grcrder.
Hil'n Pige ffjen
Ej meer vort Samfund glcrder.
Oste til bedste Ungdomsven,
Lcrnge henflumret i Graven,
Anglingen iler sorgfuld hen,
Oldingen kryber ved Staven.

Som Markens Sad
Af Sommerluft omvajes,
Og aldrig veed
Naar den af Leen mejes;
Saa uvis er vor sidste Stund,
Som os til Hosten henbringer;
Ej skue vi usikre Blund,
Der os fra Stevet opsvinger.

Vor Vandels Sti
Til Himlen sig

mon boje;

Thi prise vi
Vor Fader i det Hsje.
Faderen aander idel Fred;
Engang vil Graven os dcrkke
Faderen gav os Evighed;
Graven nu ej os kan strcrtte.

Saa lad os her
Da svcrrge Dydens Fane.

>st' I ,H

Om vi ej meer
Her modes paa vor Bane,

...»

N

Samler os Himlen dog igien.
Engang vil Graven os dcrkte. m
Evig ej stilles Ven fra Ven.
Grav, Du ej meer mig kan skrukke!

XV
paa gaturen.
Efter Leopold.
Nden Opdsr, Dag fra Dag,
O, Natur! Du Dig fornyer.
Jordens Gronne, Luftens Skyer,
Alt har Ungdom og Behag.
Evig, gyldne Sol, den Samme,
Lader, uden Grandser spredt,
Du de rsde Straaler flamme
Over Sletten vidt og bredt.
Klare Flod, end seeS Dme B?lger
Glittrende mod Stranden flaae,
Som, da fsrste Plov dem saae»
Dine Blomsterbredder fslger.

t/ ^
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Skov, af samme Fugles Sang,
Evig Dine Grene lyde,
Samme Skygger sees Du byde
Evig eensom Tankers Gang.

Uden Vellyst, uden Smerte
Alt sin forste Form end har i
Ene

jeg,

som har

et Hjerte,

Er ej mere den, jeg var.

XVI.

Epilog,
1799 fremsagt af Skuespiller Knudsen paa Odense Skue
plads efter Opforelsen af Forvandlingerne af P . A . H e i b e r g .
Glcrde Kunstens Venner atter faae
Et nyt Thalias Tempel her fremstaae.
ID e t t e o g m i n I v e r v i l d e b r i n g e
Til Altrets Fod en Gave, i hvor ringe.
For nedlagt Offvr onskede jeg Ene
At Eder takkes, Eders Gunst fortjene,
Vandt min, ak svage, Evne saadan Lsn,
Da var min Skjcrbne blid og skisn.

XVII.
G. vinden.
Brudstykke af I. D. Valerius's Digt Qvinnan.
^u ncrgter O.vindens Dyd, og Navn af Mand Du bcrr;
ITidens Bog kast op! Med skamfuld Nodme lcer,
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Af Livets mindste Daad, at Hun et Vcerd dog ejer',
Saa stort,

som selve Dit, om ej det mere vejer.

Med Sejrens store Kunst forbandt Hun Sejrens Med,
Ej egne Taarer blot — Hun udgod Heltes Blod.
Saa sees forbauset, stum

— Naturen sig

forvuded,

Da Te le sil la den, ej Mand, men Qvinde, bilded.
Bar Kjonnet end ej fodt til med i Kamp at gaae,
Har Amazonen viist hvorvidt det kunde naae.
Det Septeret har fsrt; har ststtet, styrtet

Throner,

Nasioner givet Glands, lyksaliggjort Nasioner;
Forenet Mildhedens med Styrkens Majestcrt —
Beundre det, Barbar! om Du ej elfler det!
Omkring mig, Aander liig,Isvcrve, fijonnc

Minder

Af crdel O.vindedaad, af lysende Heltinder.
D a C a t o Dolken tog, og, vis paa Redningen,
Ej overlevende sin

Frihed, faldt med den,

Du ovcrlcvcd ej Din Fader cg Din Smerte,
O, Portia! Ham vcrrd hensank Du til Hans Hjerte.
Pompejuss hulde Viv! Dit Ojc brustet er
Isamme Nu, som det Hans Kjortel blodig seer.
Stcerk af del Taalemod, som under Taarer strider
Og trcrtter Ulykken f-rend den Sjel, som lider.
Octavia hist staaer,

som med sin

blide Rost

Antonius gjenfor til Pligten og sit Bryst.
Et Maal for Himlens Had med Haanblit overdynget,
Oedip, i Afgrunds Dyb, en nrgtet Grav bcgjocr
Og fsger blot en Vej, som ud fra Livet bccr.
Han linkes, voldfsrt mildt af DattrenS blsde Hinder,
Han i Antigene, Gud, Slagt og Land gjenlj»rnder»
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/
Hun hcrnger ved HanS Favn, Hun oste bryder ud:I
„Lev, og jeg folger Dig! — ds, og jeg gaaer forud"!
Men vi ej Kjsnnets Pris i Hedenold vil soge,
ITider narmest os det saaes sin

Glands forege.

For Gallien blodig Tid, Du Seklets Midnatsplet,
Da Oren Septer var og Rcrdsel Losenet.
Fra Hvirvlen af den Storm, som Folelserne bryder,
En dristig Haand fremstaaer og redder nogle Dyder.
Bel led Corday sin

Straf — Hun straffed

en Tyran.

Ej Martyrkronen meer fortjente nogen Mand.
Blandr hine Afgrunde af Raseri og Fare,
Da den er taust sordomt, som Hjertet ter bevare,
En Qvinde, Engle lig, fra Himlen stiger

ned,

For under Brodens Tid at gaae i Herrens Sted.
Hun vcrlter Stenen bort-fra offerfyldte Grave,
Som Boblerne en Mark for deres Stordaad gave,
Iden Forfulgtes Bryst medlidende og om,
Hun spreder ?Erens Kys, fremlyver Haabets Drom.
Da Alt sorloret var, Hun ene rolig svoeved,
Med Trofasthedens Bccrd, med Dodens Mod sig hcrved.
Hun delede hvert Slag, Hun ej tilbagedrevi
Bed Vandringsmandens Maal Htins Stjerne stukket
Men Du, som dette Kjon saa bittert forekaster
En mcrgtig Overvcrgt af Daarskaber og Laster,
Mon ufuldkommenhed ej tilfaldt Manden med;
Han Qvindens Fejl modtog — ej Hendes Yndighed.
Fra KronikenIfrem skamlos Helena kalde,
At vise Skjonheds Sejr, imedens Stater falde.
Saa rcrdsomt malet staaer

i Eders Mindeskrift

«

blev.
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E n E l y t e m n c s t r a s Dolk, cn

D e janiraS (Lift,

Blodtsrstig Mc di cis, som Havnens Fakkel svinger
Og srndberuset Jord til Jammers Hylen tvinger.
Ru

vel!

een enkelt mork og urcen Draabe Vand

Den hele Kilde dog ej grumset gjorc kan.
N e j ! Efter N e r o s for hvcr Konges Vcrrd bestemmes,
End Ovindens lyse Ret for nogle Skygger glemmes!
Man cn Medca saac, for Edcrs Kjon cn Plet,
Men fjeldncrc Hun var cnd Dyderne hos dct,
S a a rige Blomsterbed cn evig Blanding skifter;
Hist staaer

kanffee en Vart, hvis Zlandcdrat forgifter;

Mens tusind blinke frem i skyldfri simpel

Skik,

Som dufte Helbred ud og fryde hvert et Blik.
Ja, Slagtens halve Deel, som Du saa haardt forskyder,
Med faae Afvigelser mangt Fortrin dog frembyder.
Om fra Naturens Haand for tidlig Qvinden gik.
Om Hun af Ild og Luft sit Bisens Dele sik,
Om Hun den stille

Sands, den Varsomhed cj ncrrcr,

Som mindre Dyd, cnd Last, for Farcn Rcrdsel barer,
Om Hcndcs Hjcrte fromt, om Hendes Blidked er
En tavs Erkjandelse, at Ledning Hun begjar.
Vel! Men Hun ogsaa cj den Egennntte ejer.
Som taller og som twcrt Offer vejer.
Fra Hcndcs varme Sjel ugrandset sprudler ben
En Lidenskabers

Strom, som Sclvsornagtelsen.

Siig, iblandt Ynglinger hvo saaes som Sappkzo brande!
Siig, hvo i LeucaS Dyb sig styrtede

med Hcndc?

Og D i d o — ibland: dcm Hrv ligncs kan med Dig?
Hvo elskedes, bedrogs, og straffede

blct sig?
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Det Qvinden eget er sig
Hvor himmelsk

Hendes

selv ej at erindre?

Mod i Offrets

Belgjorende og blid, lig Balsamtrcrets
Hun byder Lcrgedom,

selv

Stund mon tindre
Saft,

tabende sin

Kraft.

Beskedent ncrrmes Hun for Fryd med os at
Hun flyver,

blodende, for vore Saar at

dele.

hele.

Uvcrrdigen forskudt i Lykkens Hovmodstid
Unddrager Hun sig tavs, maaskee med Strid,
Taalmodig, uden Knur, i Taarer Hun henflyder,
Til Hende Ulykken paa Ny „tilbage"! byder,
Hvor Hendes varsomme og blode Haand forstaaer
Bed lonlig Trolddomskunst at

pleje Hjertets Saar!

Sporg Armods Son, om Han uhsrt maa Hende
Hun Hjelpen ffjcrnket

bede,

har, mens vi om Maaden lede.

O, hoje ZEdelsind! Du Himlens Aftryk er,
IQvindens fljonne

Sjcrl den spejler sig

kun der

Og Jordens Engle, I, ej skulde villig dyrkes,
Ilet tiltrods for vor ej af os selv bestyrkes!
D u , som mod Folelsen D i t Hjerte hcrrdet har,
Fald ned for dette Kjsn, Din Moders Kjsn, Barbar!
Den Skat bortkastes ej, som Du Naturen giver,
Ej bliver mindre stor,

hvo meer elskvocrdig bliver.

XVIII
Fiskeren, Aalen og Slangen.
Ester Tyst.

17!)7

^n Fisker i et Garn en Aal til Byen bar,
Men, som Han gik, Han stodte

paa en Slang ,

Som, — i cn

snever

Dal det var, —

IMorgensolen varmed sig,

Den var
Thi

saa f<rl, saa frygtelig;

blev vor Mand om Hjertet bange.

Forgjaves saae Han sig
Mrn Stien var for

forst rundt omkring;

smal, ct farligt Spring

Ikkun Hans Liv at redde cr i Stand;
Han gjorde det og flap.

»O, grumme Mand"!

Brod Ualen ud, »Du Slangen stoltelig
IGrasset lader bryste sig,
Skjont tit dens Gift Din Broder dråber;
Og mig, som aldrig mindste Ondt tilsojer Dig,
Min Lod cr Dod, Du mig forf»lger med Dit Net"'
Ham fvared Fiskeren: »Ja, Du har Ret,

Hos oS

det Mode er,

Man Uskyld efterstraber;

For

Lasten Frygt man bar.^

.

XIX

Sana paa en L.crrerindeo Fødselsdag sra Hendes Elever.
1705.
Mennesker til Ln« at lede,
Styre de usikre Fjed,
Loere dem, at ingen Glade
Er

som Dydens Salighed,

Hvo den aldrig troloS svigter,
Denne herligste blandt Pligter,
Den fortjener Himlens Lsn.

Dem, vor Moder! kn tilhorer.
Modcrnavnet ffyldes

Dem,

Som med Moderomhed forer
Os til Dyd og Kundskab frem.
Tvende Modre os blev givet;
Den ej blot, vi skylde Livet,
Vi og Moder Linde fik.

Glad Enhver af os paaffjonner
Dette vores sande Held 5
Derfor lyde vore Bsnner:
Det gaae Moder Linde vel!
Blide Hendes Aar henflyde!
Lange Hun sin

Lykke

nyde!

Leve mangen Fodselsdag.'

XX.
Til Utgifvaren af Svensta Blade.
1799.
^(delt var Dit Foretag, och vårdigt
Brodranitet, Sanm'ngen och Dig.'
Thy oss hofs et Sikte, hardigt
Mot dct agg, kring Snillet lagrer sig.

Ja oss hofdes Dig, ifran hvars panna
Ljungar lojets straffe mot dararna,
Och der kanflan lyser for det sanna.
For det ffona,

goda, dygdiga.

D a n a for, mcd Hjelm omkring sin tinning
Spridda fasa blott kring Gcandions strand,
Ril, hon rakiar for fin

tmgsta vinning

Skydda lagren i sin Systers land.

Fordom fylde split och blodsbedriftcr
Tidebockren om var fosterbygd:
Nu hur lagar uti v<Zra flrifrer
Snillcts strid

og strid

om adel Dygd?

Ja, Du v»sat har fdrtjenstcns venner
Huni Nordens Himmel asvcn ler,
A t t , o m Snillcts bloss hos oss ej brenner,
Det kon handa vanner myckct mer.

Dine ffn'ftar

aro da det tempel,

Der fortj«nstcnS soner dZ och da
.^unna, hogmod till et skrackerempel /
Lisa, Jngan strafflost

ynglingen, som stdttrs

hades m<Z.

spotskt tilbage,

For det han ej agde mer an vett,
Kann i Dine skona hafdar smaka
Lonen, som man vagrcdc hans svett.

Ack! mm tornbevuren er Din Bana;
Rads Du ej Frondcurens galnc Hot?
Tagger sakert enligt verdens vana
Skola s^ra dar Din unga fot.

S v e a s folk D i g da ett offer gifva,
For det Du ej sruktar tadlets sting!
Tanken om Dit stora

kall upplisva

Dig, nar fordom ff^ndar

rundt omkring.'

M. Stoltz.

XX?
Nytaars^nffe til I. R.
Eom Solen, der straalcr
Og trodser hver Sky,

usvcrkket i Glands,

som i underlig Dands

Den truer at msrknc for Jorden,
Saa straaler

Dit Hjerte, af Tidernes Elv

Usvcrkket, saa trodse det, kjcrkt ved sig

selv

Hvert Uvejr, der truer med Torden.

O, Ven! o, vor Lykke udfordrer saa Lidt,
Vort Liv er en Rejse, hver Dag er et Skridt
Paa Vejen, vi Alle betrocde;
Pluk Blomsterne, Ven, og lad Tornene staae!
Og mode Dig Skyer, lad <Akyerne gaae!
Kun Drsm er vor Sorg og vor Glcrde.
G. H. Olsen
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XXII.
Til S. M. O., da Hun gav H^st sit Ja.
Erolt ved

Din

Udkaarncs Side,

Salig ved Hans Favnetag,
Seer Du hver

en

Dag henglidc

Under Haabets Purpurflag,
Om de gyldne Timer dandse
Dmhed, Unde, Herlighed.
Disse Gratier stal

krandse

Dig som Brud meb Himlens Fred.
G. H. Olsen. .

XXIII.
V a a r e n.
Efter

det

Svenske.

->> Naturen hersker Freden blid;
Sesir aander; Sneens Dynge flyder.
Var mig hilset, Vaar! Du skjonne Tid.'
Alt i Haabet Sommeren jeg nyder.

, Liflig stiger

srem af Jordens Skjsd

Stilken, hvorpaa knoppes Liljer spade.
Syge! glem Vri, Tid, da Nordstorm lsd!

Drag

igjen Dit Vejr med Haab og Glade.'

Lykkens Son, som endnu ingengang
Sorgens, Mejens Byrde saaes at bare,
Hsr den frie Larkes muntre Sang,
Og forkynd, den liig, Din Skabers Vre?

lo

Du cn oplyst, sand og voerdig Tolk
Af Naturens Skjonhed, Visdom voere!
Er Du ikke mccr end Skovens Folk?
Mon Du ikke Navn af Dyrets Konge boere?

See hvor skyldfri yndig Blomsten er,
For den gaaer til Stov tilbage!
Yngling! Gavnlighed af Blomsten loer,
Forend Sorg omhyller Dine Dage'.

Vintren flygter,

lug cn roedsom Drsm,

Naar Naturens Solverloenke broekker.
Livets Vaar bortfly'r med Tidens Strom,
Som en Ven, der Savn, ej Taarer, voekker.

Olding, Du som favner Maalet snart,
Vaaren Dig, Dig Solens Straaler gloede!
Saa

Udodeligheds

Haab flal

klart

Frem af Evighedens Taage troede.

Ej ffal

paa Din Morgengry,

Vaade, kolde Aftenvinde folge;
Ingen stormfuld

Hostdags morke Sky

Stjernehimlen for Dit Dje dolge.

Da ffal

folge Dig fra svundne Aar

Mindet om hver sand og adel Handling,
Og Din Salighed, en evig Vaar,
Aldrig friste nogenflags Forvandling.

XXIV
tNidn^tesang i L.apmarken.
Efter Skoldebrand.
^aa disse Fjelde, Ojet vcndt fra Jorden,
Fra Alt,

hvah Kval og Salighed udgjvr,

Jeg hilser Dig, o Gud, som Dagen for,
Om Midienat til Orkenen i Norden!
Her i en Skykreds luerod
For Klipper og for Dyr Du Lyset tcrnder,
For Dyr, som smagte hen i Ned,
Og Mennesker, ej meer Naturen kjander,
Men her i disse Drknerk Favn
Har Freden sig et Tempel sunder.
Hid sminket Lyst ej Vejen kjcrndre,
Her aldrig Sangens Virak brcrndte.
Du som har Avind, Falskhed,

Svig

Med Kummer lcrrt tilbunds at kj<rnde,
Om nok de have martrer Dig,
^in Nej til disse Orkncr vende!
Mi'r end Din Grav as Taarer her ej stiutt,
Du d?er dog ubedragen, rrsorfulgr.

XXV
Forgængelighed.
Efter Stoltz.
(Ace under Hvælvingen omkriug hit: Stein
De brudte Vaaben, florbehcrngte Pile!
Og hist i Vraaen hvilken Hob af Be.n,
Mon nogen Mcrgtig her bar sunder Hvile?

15'
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Ja, men spildt er Mindesmærkets Pral,
Med Rygtets Paaffrift — Alt engang forsvinder;
En Tiggers Stsv med Stormands blandes skal,
Monark og Tral i Graven Lighed sinder.
Forgjceves derfor, Broder! brammer Du,
Bed Vcrgt af Aar at sejre over Tiden;
Du falde ffal i eet, et stakket Nu
For samme Haand, som fcrlder Pyramiden.
Troe ej, at for Dit dyrebare Liv
Medlidenhed hos Skjcrbnen ffal

opstige,

Alherren bod ej: uophorlig bliv!
Men „doe!" bod Han, som ffal

vor Dom afsige.

Ja, luk med dobbelt Laas Paladset til,
Du Rige, det bevogt ved tusind Slaver!
Dig rammer DsdenS sikre Piil.
Et Skridt endnu! i Graven Du nedraver.
Forgængeligheds Vcelde er saa stor!
As Seklers Verkcr, som med Eet forsvinde,
Naar lomge W forbavset har vor Jord,
Vil Efterverden neppe Splinter sinde.

Mandens og O.vindens Skabelse,
Efter Stoltz.
Af Gud blev Manden ffabt,

til Herre over Jorden.

Af Manden Qvinden blev, og er Hans Herre vorden.

XXVII
Dm den Sb'l^ at bcrve N?andens Billede paa ^zryjlet.
Efter Stoltz.
>^vert Vcrrtshuus bcrr sit Skildt.

Men Jikzen anden? jo!

Dc fleste Koners Bryst det Samme sees at gjore
Her, ligerviis, som der, tidt mange Herrer boej

Men sjelden dem, hvis Skildr de fore.

XXVIII.

Advarsel Nl Jens Rragy

>^vad tanter Du, min adle, brave Host,
Forfulgt alt lange selv af lyse Hov'derb Skjabne,
Men6 Du Dig burde taus mod egen Modgang val'iic,
For mig endog at hcrve kjak Din Rost!
Vil Du da bringe dem, der noksom alt imvlyde,
Saavel Dit aandelige Vard,
Som al Din legemlige Farv,
Til ganske Staven over Dig at bryde?
(yaaer Du fra Viddet reenr? Hvor vil Du hen
Med Din dog intet mindre just end tykke
J e n s Kraghske Lytte,

Tor Du Dig ladc marke med, som Ven, Ej blot ar kjcrnde, men endog i Fare
Med Mund og Pen
Ar vare selv i Stand til at forsvare
Jens Baggesen?

O, hsr mig, lyd mil Naad.

Hvis Du Din Rest as Vre,

Din Rest af Gods, Din Rest af Liv,
Din Rest af muelig Tidsfordriv,
Du har en Smule kjcrr, lad dette Galffab vcrre!
Anmeld, som Trykfejl, i Dannora
Hvad Du har yttret om min Pen!
Og gjsr det snart! thi Den og Den
Har hviffet mig i Sre (trods min Thora)

Da, hvor jeg nu mig vender hen,
INukritikens Morgenrode
Parnassets Borgervagt marserer mig imsde,
Til hvilken, siger man, der snart ffal stode
Et dobbelt Vcrgterkorps af Levende og Dode,
Der vist faaer Bugt med mig, om ej med den —
Da jeg i Roderiets Rige
Har mod mig alt det Borgerlige
Ej blot for Foden Bcrkke i men
Lidt lcrnger ude Stromme og Passaten:
Worgmestren nemlig selv og Magistraten,
Og endelig tilsidst, om ikke hele Staten,
Om hvis ril Spaasen rede Pcn
Alt Morgenstjernerne staao samtlig i Geledder.
Sadl altsaa hurtig om! — dog nej
Det veed jeg, brave Sandheds Ridder,
Det kan Du ej.
Sadl af, og sat Dig ned, hvor mangen Ven alt sidder,
Bag Gjcrrdet, skjult i denne Hurlumhej.
Lad mig, som dog ufrelselig, alene
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Med deres Morgenstjerner.
At jeg min Undergang imodeseer
O g l e e r , b o r i k k e f r i s t e D i g l i l l i g e r o l i g Svominen
Idenne Tidens usle Flod mod Strsinmen.
Hvad skader det ifald en Digter skeer
Lidt Uret af og til i virkelige Livet !'
Ham blev i Nndelser, som Ingen seer,
En rigelig Erstatning givet.
Men Du, der ej, som jeg (skjont yndet af de Nl),
Ved Himmeltaflet alle Dage
Kan leve hojt af Suppefantasie
Med dromte Marveboller i
Og indbildt Haresteg og digtet Mandelkage,
Beruust af den Parnassets Druefliim,
Hvoraf Du her en lille Dryp kan smage
Paa Riim,
Du, der kun holder aandig Huus i Prose,
Og gav som Dyrker af Minerva flip
Paa Spiisning i Apollokoffets Rose,
Du, synes mig, bsr sikre Dig mod Glip
Af al optænkelig Velsignelse hernede«,
Ned klogelig, at holde Dig
Idenne Krig
Paa sjallandsk Grund, saa langt sra ung
Indtil min D-d har sluttet Areden.

Baggesen.

232
XXIX.
Sang til Nyerup paa Hans 70de Aars Fødselsdag,
den 12te Marts 1828.
^)aa syvti fulde Aar Du seer da nu tilbage,
Med Selvtilfredshed Du Din Jdrcet skue kan.
Med almengavnlig Daad Du mcerked Dine Dage.
Ialle Forhold stod Du som en sjelden Mand.

ISkrifter mangefold Du Lys og Kundskab spredte,
Ja Du Dig har oprejst saa mangt et Monument.
Af Saga elsket hojt, Dit Navn Du vidt udbredte;
Det stedse blomstre vil, imens der lcrses Prent.

Med Beredvillighed Du i de store Sale
Vejledte Videlyst til Videnskabers Vcrld.
Din rene Nidkjcrrhed vi aldrig saae at dale,
Hvormed Du virked gjcrvt til vcrrdig Strccbens Hald.

At Du en Fader var for tusindtals Studenter,
Derom er Vidnesbyrd i deres Kjcrrlighed.
Din hulde Hjelpsomhed har baaret rige Renter:
Trindt i Dit Fcrdreland Du takkes paa hvert Sted.

I stille huslig Kreds Du er den Amme, Blide.
Som Ven Du trofast er; jeg Saadan kjcender Dig.
End lcrnge, Nyerup, karsk Du gaae ved Venners Side!
End lomge leve Du paa Livets Glcrder riiz

/

XXX
S o n e t .
Efter

Petrark.

^)orer jcg i Lunden Fuglens Triller,
Blades Raslen i den milde Luft,
Horer jcg, hvor Bockken sagte triller,
Surrende imellem Blomsterduft,

Sidder jcg og synger nu og groeder,
Over Lauras stille Gravhoj her,
Nu for mig en himmelsk Engel beder,
Laura det, begrcedre Laura cr.

„Siig, hvi Lomgsel hver Din Fryd afbryder?
Hvi min kjirreste, min bedste Ven,
Fra Dit Oje Sorgens Tsarer flyder?

For den Herliggjorte grcrd ej, Ven!
Om mit L>je Jordens
Straaler for det Glands af Himmelen.

XXXI
Lre Epiloger, fremsagte paa et privat Theatcr 1807.
I.

Efter Komedien Brandskatten.

Saa Bladet ofte pludselig sig vender.
Z Sorg begyndt, i Fryd sig Dagen ender.
Et Gjeblik opfylder aarlang Bon
Og yder trofast Kjerlighed sin Len.
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Saa Falskhed tidt i cgen Snare lobcr
Og for sin Udaad Skam og Nag kun kjsber;
Saa vorder Hovmods Trcrl i Ztoden mygi
Saa gaaer ved gammelt Venskabs Haand man tryg.

See dette Stykke ogsaa har Moraler,
Det Dydens Sejr og Laftens Fald afmaler,
Dog for Moraler, Venner, ville vi
Ej byde Dem at see vort Fuskeri.

Har, ihvorlidt, Dem dette kunnet more;
Har deri De vor Strcrben kunnet spore,
At tcrkkes og fornoje crdel Kreds,
Da er' med vort Forssg vi veltilfreds.

2.
Kun Lysten til Thalias skjonne Kunft
Har os forfort end et Forjog ac vove ;
Og Hcrdrede! kun Eders crdle Gunst
Har Overboerelse os tordet love.
For -cldste Mester tidt det fees at glippe;
Hvad tor af Bnglinger man vente da?
Erfaren Skipper stranded tidt paa Klippe;
Hvor flap

den Usovante da derfra?

Men strandede vi end, dog stedse sod
Skal os den Trsst udi vort Skibbrud smage.
At vi modtoge dette Skjcrbnens Stod,
Idet vi strcrbte Eder at behage.

Snart Vaaren med sin ynderige Krand6
Til Landets hulde Glcrder 06 indbyder.
Naturen da besejrer Kunstens Sands/
Og selv Thalias Trylleri ej fryder.
Dog end er Aftenstunden kold og raa,
Og Vintrens skarpe Spor endnu man stuer.
Thi vove vi igjen engang at gaae
Til Altret, som i Musens Tempel luer.
Den Rogelfc vi ydmyg lagde der,
Vor Id Gudinden at behage;
O maarte den og Eder voere kjcrr,
Vor Villje, ZEdle,Ifor fyldest tage.

XXXII
Ved Andreas Irenius Ravns Grav.
Sort fra Hustru, Bsrn og Venner rev

Brat Dig Dsden, midt i Kraftens Alder.
Dog ej uberedt Du kaldet blcv.
Rede er den Vdle, naar Gud kalder.'
Ja, min Ravn! som Faa Du adel var.
Blid, oprigtig, hjelpsom, fast, bestcdcii.
Religionens Pr>rg Din Vandel bar.
Moden var Din Aand for Evigheku.
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XXXlV
Sang for Danmarks Rrigerstand,
paa Skydebanen 1314.
^er var engang en tapper Mand —
Hans Navn vi Alle kjcrnde —
Kong Valdemar, Kong Knud var Han
Saa kjocr til Livets Ende.
Et Vcrrn trint om sit Focdreland,
Han for dets ZEre flammed;
Og, lige bold paa Jord og Vand,
Med dobbelt Krands Han brammed.

Den Herre bygged Axelhuus,
At frede Sjslunds Strande,
Hvor nu, oploftet fra sit Gruus,
Dankongens Slot maa stande.
Sex Sekler og et halvt henrandt,
Og vcrldig heden reve;
Men Heltens Navn for stcrrkt de fandt,
Hans Laurbocr endnu leve.

De Krandse, Han sig efterlod,
Til Stordaad at belsnne,
De ere herlig Priis for Mod,
Og Begge lige skjsnne.
Den ene Ranzausk Hovdingpar
Sin Id har voerdig fundet;

237
N i e l s J u e l og T o r d e n s k j o l d saa hav
Dcn Anden sig omvundet.
Jhvorsomhelst Du staaer som Mand,
Du Kampens Maal kan vinde!
Paa vilden Hav, paa tamme Land
Sig Krandsen lader binde.
Thi blomstre hsjt hver tapper Mand,
Hver Helt paa Jord og Bslge!
Hsjt blomstre Danmarks Krigcrstand!
Et evigt Held dcn folge!

XXXV
Peter Christian Abildgaards Minde.
(Afsunget ved Morten Brunnichs Jubelfest paa Skydebanen den
29 September
.Avor Mand forsamled sig, at tmlde
Naturen« crldste Proest i Nord,
Et Mindeb-ger bsr de fnlde
For Jsiss Ven, som beden foer.
Hvor hajen Jubeltone lnder
Til Brunnich, vi end blandt os bar,
Et Længselssuk fra Barn,en bryder .
Kor Abildgaard, som blandt os var.

>

Med lysest Ztand, med ffarpsynt Oje
Det Heles Gang Han spejded grandt.
Han saae det Dybe, saae det Hsje,
Og allesteds Han Visdom fandt.

Til Kundskabs Straaler vidt at sprede,
En Haderskreds Han kaldte frem.
De syge Dyr ulindred lede;
Et Frelsens Huus Han rejste dem.

Men Isiss og Hyg«as Undte
Og Suadas Hjerte var saa kjcrr;
Den oedle Statsmands Pris forkyndte
Han, som vor Bernstorff var det vcrrd.
O A b i l d g a a r d . ' D i t Minde brammer
Med en tredobbelt herlig Krands.
Paa Danmarks Stjernehimmel flammer
Dit Navn i reen, i evig Glands.

XXXVI
Rollegiernes og Magistratens Skaal.
For Skydeselskabet 1819.
Lad Statsmander« ZInttcn boitt^nkc.

Mangfoldigste Nytte udbreder
Det vistnok for Rige og Land,

Naar Statsmanden ponser og svcdcr,
Og raader det Bedste/ Han kan.
Men Alt har sin Tid her paa Jorden
Al sorge for Landet har sin.
Det stundom er og i sin Orden
At tanke kun paa sit Glas Nim.
At styre Retfærdigheds Pleje
Og vaage for Danrigets Boe,
Og Handelens Tarv at afveje,
O g haandhceve Tryghed og R o ,
Gav Adkomst til Egelsvs Hader.
Men Alting en Maade dog har.
Paa Hjerte for Vingudens Glader
Selv Cato Erempel os var.
Men derfor vi dog ej bsr glemme,
Ved skummende Bager vor Gjeld,
Til Tak vi en Skaal bor istemme
For dem, som berede vort Hcld.
De Mcrnd, som Monarken bsd gioc
Ham Raad til vort Dannemarks Flor
De nyde alt Godt her i Livc?
De sildig forlade vor Jord i
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XXXVII.
I Anledning af min SysterOn Peter Georg Beyers
Ronfirmasion og min Søsterdatter Valida Augusta
Beyers Daab d. 9 Oktober 1814.
En dobbelt Fest i Dag os fryder;
Religionen vied den.
Alvorligglad fra Hjertet lyder
Vor Priis derfor til Himmelen.
Besjcrlet af Eusebia
Vor Sang er et H a l l e l u j a .

Vor Peter Georg i Herrens Tempel
Sin Eed har svoret Dyd og Tro.
Hans Vandel vorde lyst Exempel!
IBarmen throne himmelsk Ro!
Som Son og Broder os saa kjcer,
Gaae frem, vor Ven.' lyksalig vcrr!

IChristnes Samfund vi den Spocde
Hojtidelig optage saae.
Maa Hende Sundhed, Kraft og Glade
Med Sandhed Navnet stedse spaae.
Bliv Dine Systre, Brodre liig,
Paa Kjcrrlighed og Fromhed riig!

x
Held Dig, Du crdle Par, som kjcrnder
Ihulde Hjem et Frosinds Vcrrd!

Om Skjabnen end sin Torden tander,
Dens Slag afvabner husligt Hald.
Ovartseklet alt er svundet hen.
kev lykkelig et nyt igjen!
Og Du vov gamle Bedstemoder/
Som er saa glad ved Dines Fryd,
Som lever i de mange Poder,
Og Dig bor Deel i Jublens Lyd.
Dig Oldemoder snart vi see!
Det hore Gud.'

Det skee!

Det skce?

XXXVII!

VeV min Svigerinde LNarie C5.xholnis Grav/
den 15 Januar lvll.
Uskylds tZttgel, elskelig og skjon og blid
Svavede Hun hen ad Jorden.
Dejlig var den Huldes ko^tc Blomstringstid.
A k ! da nedslog DsdenS Torden.
Hun er nu for hver en jordisk Jammer fri.
Hisset skak Htm aldrig grade.
O, men Megrt, radsomt Me^et tabte vi?
Udflukt blev vort Haab, vor Glade.
Gode Gamle, saa var bcdskcst Mas,?rt da
Gjemt for Dig til Banens Ende.
Trost Dig, Gamle, snart gaaer c>ifaa Du berfra
Snart Du bisser favner Hende.

Arme Moder ! Vant til Skjcrbnens tunge Stod,
Vented Dig og denne Smerte.
Din Marie i sin favre Vaar er dod.
Brustet er det bedste Hjerte.

Vemodsfulde vi ved Graven ftaae,
Stirrende mod Evigheden;
Hsjt i Stjerners KredZ vor Trost vi ssge maae;
Ikke sindes den herneden.

XXXIX
Ved min Broder Frederik Barisien HFsts Jordefcerd.
1815.
Hurtig gik Du til den lange Slummer,
Held Dig! Du er fri for Livets Kummer,
Jordens Iammersyn ej loenger seer,
Sover rolig, vaander Dig ej meer.

Og dog rinder strid min bittre Taare,
Kjcrre Fredrik! ved Din sorte Baare.
Gode Yngling!

Ak jeg kjomdte Dig,

Derfor ssrger jeg saa bitterlig.

Hcender maa vor gamle Moder vride.
Atter flal

Hun Vemodskampen stride;

Hendes Sidstefodte Doden sted
Bort fra Hende, noer ved Banens Meed.
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Aabent for al fremmed Fryd og Smerte,
Reent for Had og Avind var Dit Hjerte<
Glad Du hjalp foruden GjengjeldSkrav;
Venskab slyrted Dig bradt i Din Grav.

Varmt Du foled' for det Skjonne, Hsje.
Over Stjernen hcrved sig Dit Aje.
For en bedre Verden blev Du til;
Thi bag Dod og Grav Du blomstre vil.

Tak for hver en Time her i Livet,
Hvert et Brodersmil, Du mig har givet.
For Dit Venssab, Tak, bortrevne Ven!
Ru farvel, indtil vi fees igjen!

XI.
Ved Grosserer Gle L.», ndo Opkomst fra en farlig
Sygdom.
hungers og Nogenheds Son, som, ZSdle! Du mcrtted og klcrdte,
Nys til sin Velgjorers Seng angsteligt stirrede hen.
Og i anraabende Suk Han Skjibnens alvceldige Herre
Bad, at ril Lidendes Trost Livet forundtes Dig end.
Held Ham! Hans Bon er opfyldt.

End lange iblandt

Spredende Frelse og Held, signet i Kummerens Vraa.'

ly'
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Du vandre,

_>tt

XI.1.

Ded min Svoger Peter L.oren; Oxl?olmg Iordesirrd.
1815.
Saa flulde da saa snarlig jeg igjen
En Broder see i Dsden scgnc hen!
Saa snarlig da min Peter, Fromme, Hulde,
Vor Syster Du i Graven folge skulde!

At Ynglings Liv, som Oldings slukkes ud,
At Stovet ej kan satte Almagts Bud,
At Graven er kun Vej til salig Glade —
Det veed jeg vel, dog Taarer Kinden vorde.

Du var dem v<rrd, ja Du var Taarer vcrrd.
Hvor kjcrrligom, hvor himmelblid Din Foerd!
Din bedste Fryd' var den, at Andre fryde,
Og Hcelsot selv paa den ej kunde bryde.

En elsket Brud forgjoeves kaldte Dig
Til Liv igjen!

Hun blev ulykkelig.

Din Moder nu er sonnelos paa Jorden.
As skjsnne Drom Hun haardt er vcekket vorden.

Men Iebaoth en tidlig Hjemgang bsd;
H a l l c l u j a h '.

Lyd hojt i Liv og Dsd!

Thi vinker Gud ad Unge og ad Gamle!
Et Blink af Ham igjen os flal

forsamle.
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Xl.II
B l o m st e r k r a n d se n.
Efter Franzdn.
>^vor Deres .^iolcs Krands, mm Frue, dog charmerer,
^'angt meer end den Buket/ som Deres Datter bcer!
Thi Blomster venter man at see, hvor Vaaren er;
Men seer man Nintren klcedt i Roser, det frapperer!

XI.III.
Sofie til sin iNoder.
Efter Franzvn.
^ct snurrigt er, min ssde Moder!
At liver en Gang i Strid jeg var
Med Ammen eller med min Broder,
Bestandig jeg kavt Ret dog har!

Xl.IV.
Hjemmegjort.
Efter Franztzn.
Hvor kerffer yppigbed! Nu neppe Meftermden
Her hjemmegjort vil b-re nxer.
B.

Tilgiv mig, selv Justitsraadindcn.
Z Hendes Ansigt man der seer.

'

XI.V
Under Roszicuskos Billede.
Efter Franzkn.
Eee i den Lidende her Koszicusko Polakken den Sidste!
Ej af Hans Lcenker og Saar; ej af Hans qvcrstede Krop
Finge Hans Trcrk dette Smertens Udtrnk, ikkun af Tanken,
Ar Han lever endnu efter sit Fædreneland.

XI.VI.
Gravskrift.
Efter Samme.
Eaae, gaae min Ven! og fug mig blot:
Sov godt!

XI.VII.
Sang ved Nyerups Studenterjubilemn.
Konge Tak og Priis til Lsn,
Som Lys og Sandhed freder,
Som over Videnskabens Ssn
Sit Faderblik udbreder!
Despoten kun har Msrkhed kjcer;
Kun Han for Sandhed Rocdsel bccr.
Den Konge Tak og Priis til Lsn,
Som Lys og Sandhed freder!

IAxelstad et Tempel staaer,
Hvor Sandheds Fakkel brander,
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Som snart halvsjerdehundred' Aar
Sit Straalelys udsender.
Udod'ligr, herligt Mindet er
Af mangen Prcrst i Templet her.
Den Konge Tak og Priis til Lon>
Som Lys og Sandhed freder!
IArelstad en Bygning staaer
For hundrede Studenter.
Den nu alt i tohundred Aar
Sig rigelig forrenter.
Af mangen en dens Fosterson
Har Landet hostet Frugt saa stjoiu
Den Konge Tak og Priis til Lon,
Som Lys og Sandhed freder!
IArelstad man Sale feer
Paa Kundskabs Kilder rige.
De fyldes stedse meer og meer
Med Skatte uden Lige.
Fra dem i Landet vidt og bredt
Blev mangt et Visdoms Sadkorn spredt.
Den Konge Tak og Priis til Lon,
Som Lys og Sandhed'freder!
Vor Fredrik stuer faderlig
Til Videnskabens Sonner;
Fortjenesten saa naaderig
Med Hader Han paaskjonncr.

2^8
Miskjcrndt, forfulgt trint om paa Jord,
Fandt Lys og Sandhed Fred i Nord.
Vor Fredrik Tak og Priis til Lou,
Som Lys og Sandhed freder!

XXVIII.
Gang pas H. M. Dronning Marie Sophie Fvc
derikes og kronprinsesse Carolines Fodselsdag 1826.
Naar Dannished Fyrstinden pryder,
Naar Hendes Smil er Himlens Tolk,
Naar Visdom leder Hendes Dyder,
Held Dig, da Drot!

Held Dig, da Folk!

Thi gjalde hsjt vor Jubel her:
Velsignet, Dannerdronning, vcrr!

Du for Din kongelige Mage
Beredte Livets bedste Lyst.
Du i de lyse, morke Dage
Vor Frederik gav Glcrde, Trost!
Thi gjalde hsjt vor Jubel her:
Velsignet, Dannerdronning, vcrr!

Et Mynster Du hver Moder stilled,
C o r n e l i a i Thronens Pragt.
D u er de h u l d e T o et Billed
Paa hvad som adler Kongemagt.
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Thi gjalde hsjt vor Jubel her:
Velsignet, Dannerdronning, var?
Din Moderomhed ene ligne
Dit Hjertes Flammer for Dit Land.
,,lyud, Herren Dannemark velsigne?"')
De Ord ej glemmes stal af Dan.
Thi gjalde hojt vor Jubel her:
Velsignet, Dannerdronning, var!
Din lyse Aand har gjennemgrundet
Den underfulde Skjabnens Gang!
Med Kronens GlandS har Du forbundet
Den dybe Tankers stolte Rang.
Thi gjalde hsjt vor Jubel her:
Velsignet, Dannerdronning, var.'
M a r i a ? her i festlig Klynge
Din Dag har samlet os til Fryd.
Hvert Ztar, hver Dag, Dit Liv forvnge!
Var lange DanaS Held og Prnd!
Thi gjalde hsjt vor Jubel her:
Velsignet, vor Maria, var Z

^ Saalcdes strcv Hendes Majestat paa cn Rude
borg Slot.

FrcdenlS^

Til min Broder, Aieutenant Andreas Petrus H
i Schlesvig, den 28 December 1813.
(Aaa flal

da snart den store Time flaae,

Som byder blodig Kamp at staac,
Som Dig, min Ven, og Dine brave Jyder,
At trodse Dod for Land og Konge byder.

Glad veed jeg, KraftIhave i Jer Arm
Og glad jeg kjocnder Modet i Jer Barm.
At Vcclden selv for Kraft og Mod maa vige,
Kan ogsaa Danmarks Kronike os sige.

End ej er glemt hin gamle stolte Dag,
Da Venden fslte Jydens tunge Slag.
En Grav fandt tusind Fiender rede
Paa Lyrskovs evig mindestore Hede.

Ved Svarteraa en Haandfuld Danske stod;
Den skulde troedes ned med Hestefod.
Sex, Syv mod EenDog Svensken saaes at flygte
Og vidne faa: Ej Danske Tallet frygte.

Sit Navn ej Nutids Cimbren sveget har;
Den Sag er alt af Prsver soleklar.
Og Danas andre Sonner ved Hans Side
Ham liig for Konge, Land og Arne stride.

Dc stride for cn god, cn crdel Sag;
Dc ikke gaae som Hyrlinger i Slag.
For elsket Drot paa Danncrkonges Scrde
Mod List og Vold i Kamp de trcrde.

Vist bloder Hjertet, Ven, naar Sjcrlen maler sig
Dc mange ZEdlinger — blandt dem maaskee og Dig,
Som Offre strakte hen for Herskesygens Ranker;
Naar jeg vort Land blodstrommende mig tcrnker.

Men — saa kun Danmarks Selvstand frelses kan;
IUlivskamp Soldaten teer sig Mand.
Hver saaret Helt af Hjelp og Tak omgives;
Hver falden Helt i Mindets Bog indskrives.

Guds Haand med Dig! Spred Dod i FiendenS Lejr!
Snart Hcrderfred os vorde kjobt med Sejr!
Og snart, min Ven, vi her modtage
Dig i vort lcrngselfulde Favn tilbage!

I.
Rj^benhavn den 12 Jsnuar 1314.
^ t t e r D a g flal Msrket bryde,
Straale over Nor og Dan.

Hoje Norne huldt skal byde:
Hcev Drg, Thors og Baldurs Land.'

J a ! vort Danahjem skal bcrvc
Sig trods Fjendens Vold og Svi^.
Lumsthed, Ondskab ffulle

bcrvei

Da stal Avind harme sig.

D a n n e r f o l k ! D u gik saa s t i l l e ,
Driftig, crrlig, taalig, tro.
Ingen Du fornccrme vilde,
Dnsked for Dig Selv kun Ro.

Provet Du bestod Din Prsve.
Kun Din Kjcekhed ligncd sig.
Ingen, Ingen kunde rove^
Om alt Andet, ASren Dig.

Derfor skal i Tidens Fylde,
Naar afbruset Stormen bar,
Kroniken Din Jdrcrt hylde,
Himlen atter smile klar.

25.5

Aed Gjenncmlcrsningen af mine Erindringer sindet jeg, at
jeg ej nok har

omtalt nogle, cg det af mine mest fortjente,

Venner og Velyndere,

^m dem derfor et Par 27rd.

H o l s t , n u Kammerraad, m i n Barndoms V e n , ligesom
Hans Fader, Faktor ved Handelen i Marokos, havde vcrrct
min Faders Ven.

Holst er en Mand af et udmcrrket Ho

ved, og en fri Tcrnker.
deret.

I.lkob BohmeS Lnre har Han stu

Af drrist Magnetisme og af Homoopathie er Han en

Tilboenger.

Hans Karakteer er Redelighed og Retsind.

Etatsraad Bagger, tilstdst Borgemester i Kjobenhavn,
var til sin Dod En af mine hjelpsomste Velvndere. Han besad
crgte Humanitet og strcebte ved hver Lejlighed at undgaae Alt hvad
der kunde fortredige, idet Han omhyggelig udbredte alt der
Gavn, Han formaaede.

Hans Kone var Snsier'til Etats-

raadinde Thaarup, et agtvoerdigt Snsterpar.

Med HaM maa

ikke blandes Iustitsraad Bagger, Politirets ^>uitiliar i Hjobenhavn,

en dygtig Embedsmand, som dode i sin kraftigste

Alder.
Carl Wilhelm Heber, nu Proest i Svendborg, depone
rede med mig, og blev siden Artillerielicutenant; Men da Han
l'avde'fattet Kjerlighed til en Datter af Apotbckeren i Meldorf og af denne Mand faaet Afflag. indtil Han stiftede
Stand, studerede Han Tbeologie.

Han var minge Aar

pellan i Eger i Norge, indtil dettes Skilsmisse fra Danmark.
Et lyst Hoved og et cedelt Hjerte.

Han er en begavet Taler.

Af en Rejse, Han for en halv Snes Aar siden gjorde i Ita
lien, kunde man onske en Beskrivelse.
Endelig maa ej glemmes min vcerdige, endnu levende,
snart 90aarige Faster, Nille Christence Host.
Af Svenskere har jeg ikke staaet i loengere Forbindelse
med Nogen end Eberhard Zacharias Munck af Rosenskold,
Professor i Lægevidenskaben ved Lunds Hojskole, Ridder af Nord
stjernen. Han indforts i Sverige Pestalozzisme og Vaksinasion.
Som Hoved for sin adelige Slcegt udmcerkede Han sig ofte
paa Rigsdagen ved almennyttige og frisindede Forflag. I
sin politiske Overbeviisning har Han stedse vcrret enig med sig
selv: en reen Republikaner.
Min celdste svenske Ven Anders Lidbeck dode 1829 i
Stockholm, hvor Han opholdt sig, som Medlem af Underviisningskommissionen.

Et Hovedtrcek i Hans Karakteer

var

Strceben efter ved hver modende Lejlighed at gloede og under
ingen Omstændigheder at faare.
En anden Lundenser, Matthias Stoltz, rev Doden bort
i Hans Manddoms sejreste Alder, som Landsbypræst.

Mis-

kjcendelse af Hans Digtertalent forstemte Ham og lod Literaturen savne de Frugter, den ellers kunde haabet.

Jævnaldrende med de her ncrvnte Lundboere var Nils
Henrik Sjoborg, en af mig provet Ven.

Han forstod at

nyde Livet i knappe Kaar.

Med fire Rigsdaler rejste Han

fra Stralsund til Berlin.

Oldgrandstningen gav Han ct

Stod fremad og, ffjont

ogfaa Han miskjcendtes, bragte Han

det til at vorde Rigsantikvar, i hvilken Egenstab Han endnu
lever i Stockholm.
Den forhen, som dod, anforte Ohrling, lever endnu
som Landsbypræst, og min evig uforglemmelige S t e n h a m mar gik ikke heden 1811, men 1799.
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De meddelte Bilag m. m. har jeg optaget,
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for

Folelser

at give Vidnesbyrd om
for

mig,
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for at

nogle

Venners

levere Prsver af

mine Vers.
IenS Kragh Hsst.
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