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Betzonich omkring det Tidspunkt, da han skrev „Landsoldaten“.

GEORG EMIL BETZONICH
(„LANDSOLDAT EN“ s FORFATTER)
AF

Johs. Krøier
I Begyndelsen af det 19. Aarhundrede - antagelig omkring Aaret
1810 - indvandrede hertil Landet en ung Damaskesvæver fra Byen
Graz i Steiermark, paa Grænsen mellem det gamle Østrig og Ungarn.
Slægten stammede fra Ungarn. Han bosætter sig i København og
bliver gift med en dansk Pige, Ane Christine Lund, Datter af Dan
marks sidste Klokkestøber. Det ser ud som om Familien i alt Fald af
Navn har tilhørt den tyske Menighed i København, idet Børnene er
døbt i Skt. Petri Kirke. Ægteparret fik mange Børn - ialt 12. Den
yngste af disse blev født den 10. Juli 1829 og fik i Daaben Navnet
Georg Emil Betzonich.
Det har sikkert været smaat for Familien. Den unge Væver

2

JOHS. KRØIER

Johan Sebastian Betzonich har med 12 Børn i Aarene efter Stats
bankerotten næppe haft ret store Midler, og vi ved da ogsaa, at Barn
domshjemmet var tarveligt, men der har aabenbart hersket en god
Moral og et godt Sammenhold mellem Forældre og Søskende. Børnene
klarede sig senere jævnt godt i Livet. Georg Emil bliver 29/10 1844
antaget paa Elevskolen eller Det kgl. Artillerikorps’ Underofficerskole,
som den dengang hed. Den havde Tilholdssted paa „Gamle Labora
torium“ fra 1816-1857, i Overgaden o. V., der, hvor nu A/S „Bur
meister & Wain“s Bygningskompleks ligger.
Skolen var dengang 4-aarig, og Betzonich afgaar saaledes i Krigsaaret, 1. April 1848. Afgangsklassen var paa 11 Elever. Ved Afgangen
udnævntes Eleverne til Bombarderer, og de afgik straks til Krigs
skuepladsen. Betzonich ansættes ved 1. Art. Regiment, hvor han gør
Tjeneste til 1868, da han forsættes til 1. Art. Batl. (den ved Hærloven
af 1867 nyoprettede Søbefæstning), hvor han forbliver til Afskeden.
Hans militære Data er følgende:

Corporal 1848, Sergent 1853, Fourer 1861, Commandersergent
1867, Oversergent samme Aar og Stabssergent 1879. Han gennem
gik samtlige praktiske Skoler. Af Specialuddannelse kan nævnes,
at han var ansat ved Commissionen til Eftersyn af den active
Armees Haandvaaben, ligesom han i 1871 deltog i et Kursus i
Søminetjeneste. I 7 Aar laa han i Garnison paa Kronborg.

Han deltog med Hæder i begge vore slesvigske Krige. I 1848-51
ved Artilleri-Commandoen i Fredericia og paa Fehmern, i 1864 ved
4. Batteri. I 1849 var han med i Forsvaret af samt Slaget ved Frede
ricia og i 1864 i Forsvaret af Dybbøl. Han og en Broder, Christian
Betzonich, Underkorporal ved 3. Forstærkningsbatailion, kæmpede
Side om Side den 6. Juli 1849. Broderen faldt og ligger begravet i den
store, fælles Krigergrav i Fredericia.
Under sit Garnisonsophold i Helsingør blev han i 1855 gift i
Kronborg Slotskirke med Christiansine (Sine) Nicoline Møller,
født 1833 i København, Datter af Snedkersvend, senere Snedker
mester Joh. Chr. Møller, og dermed indlededes et lykkeligt Samliv,
der varede i 46 Aar. Hustruen blev ham en uvurderlig Medhjælp og
Støtte, baade i Hjemmet og i hans Arbejde.
Efter Krigen 1864 blev Betzonich udnævnt til Dannebrogsmand.
Hans foresatte ønskede ham forfremmet til Officer, men han afslog
dette. Om Grunden hertil forlyder intet. Maaske har han ønsket Ro
til sit litterære Arbejde, maaske har han tænkt som Herman von
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Bremen siger det i „Den politiske Kandestøber“ : „Jeg er Kandestøber
med Gud og Æren, jeg vil og døe Kandestøber“.
I 1885 tager han sin Afsked fra Hæren, udnævnes derefter til
Krigsassessor og træder samtidigt ind i en Stilling som Assistent ved
det militære Klædeoplag. Dette havde dengang til Huse i et lille,
graat, uanseligt Hus paa Set. Annæ Plads Nr. 26, der hvor nu Det
forenede Dampskibs-Selskab har opført en Tilbygning til sin store
Hjørneejendom. I 1890 flyttede Klædeoplaget til sin nye Bygning i
Rigensgade, og Betzonich virkede her i en Aarrække.
Betzonichs militære Løbebane var ikke afvigende fra saa mange
andre dygtige og pligttro Underofficerers. Han var agtet saavel af
over- som underordnede. Men det var ikke paa dette Felt, at han skulde
blive landskendt. Han havde en Evne ud over det almindelige til at
give sine Tanker skriftligt Udtryk - han førte en let Pen. Naar hertil
kom, at han var en dybt religiøs Natur med et filosofisk Anstrøg og
udpræget Idealist, er det ikke underligt, at han før eller senere maatte
søge ind paa Forfattervejen. Allerede i sin Ungdom skrev han - vel
mest Sange og Smaadigte - men i 1860 samler han al sin Formaaen
i et enkelt større Arbejde „Dansk Soldaterliv“, der skulde blive hans
mest kendte. Betzonich var jo dengang endnu en ung Mand - 31 Aar
og stod naturligvis derfor famlende og usikker i sit første Forsøg paa
at faa noget offentliggjort. Hvad gjorde han da? Ja, han gjorde noget,
som paa Forhaand næsten maatte synes haabløst, og som i alt Fald
vidner om stort moralsk Mod. Han gik - bævende af Frygt - op til
Forfatteren Meïr Goldschmidt, som dengang boede i Gothersgade 14.
Denne var paa dette Tidspunkt paa Højdepunktet af sin politiske og
aandelige Indflydelse.
Til denne beundrede, frygtede, ja i visse Kredse hadede Mand,
henvender Betzonich sig! Og hvad sker. Professor Meïr Goldschmidt
modtager ham venligt, læser hans Manuskript, roser og opmuntrer den
unge Mand. Han optog straks første Kapitel i sit Tidsskrift „Nord og
Syd“, og giver Bogen Navn---- den korte, rammende Titel.
Betzonich glemte aldrig den Velvillie, som Goldschmidt her viste
den ukendte, og han giver selv i en Eftertale til Bogens 2. Udgave, der
udkom 1880, Udtryk for sin Ærbødighed, Beundring og Taknemmelig
hed overfor denne Mand. Paa anden Maade fik Goldschmidt ogsaa
Betydning for ham, idet han - hvad der kan spores - lærte meget af
Forbilledets Skrifter.
Dette blev Indledningen til et Forfatterskab af ikke ringe Betyd
ning for en stor Læsekreds af Befolkningen og ikke mindst for den Stand,
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Betzonich tilhørte. Herefter udkom i Rækkefølge: „Varulven“ (1861),
der først stod trykt i Goidschmidts „Hjemme og Ude“, „En Kjærligheds Historie“ (1862), „Fortællinger“ (1866), „Tre Fortællinger“
(1870), „Soldaterhistorier“ (1871) og „Indenfor Voldene“ (1876),
endvidere en Digtsamling „Fra et Ungkarleliv“ (1871).
Indtil 1870 udkom hans Bøger under Mærket G. h.
Som man ser en ikke ubetydelig Produktion.
Hvorledes var nu Kvaliteten af denne, og hvad vilde han med
den? Havde han noget paa Hjerte? Ja, Størstedelen af hans Produktion
er - som det er blevet sagt - præget af hans Livsstilling. Ganske vist
er der imellem ogsaa Folkelivsskildringer hentede navnlig fra Land
almuens og Smaakøbstads Folks Liv; men i Hovedsagen er det dog
Hærens indre Liv, Soldatens og i Særdeleshed Underofficerens Livsvilkaar, han belyser. Og han gør det ud fra det bedste Grundlag, der
kan gives en Forfatter - Selvoplevelsen. Gennem hele hans Forfatter
skab gaar som en Grundtone: Kærligheden til Folk og Fædreland og
en dyb Tro paa det godes Sejr. Hans Sprog er rent og velformet
han skrev et smukt Dansk, ligesom han ogsaa af sine nærmeste - Bør
nene - forlangte, at de skulde tale et smukt, soigneret Sprog. I det hele
havde han et fint Øre for Sprog, det fremgaar bl. a. af hans Bondefor
tællinger, hvor den nordsjællandske Dialekt er fremherskende. Men
han var ogsaa en god Iagttager. Hans Billeder kan være malende, ofte
poetiske, men Fremstillingen lider af stor Bredde, en Egenskab han jo
forøvrigt delte med Flertallet af Datidens Forfattere. Betzonich havde
en ikke ringe Evne til psykologisk Iagttagelse, der ofte præger hans
Karakter- og Typeskildringer, og en Fantasi, der ofte tangerer det
mystiske. Hans Moral er uomtvistelig, aldrig er der i hans Bøger en
Plathed, og hans Tro paa saavel det guddommelige som det menne
skelige er urokkelig.
Hans litterære Indsats blev vel modtaget; det var jo et nyt Felt,
der toges ind til Kultur. Om Præster, Embedsmænd, Kunstnere og
Søfolk var der skrevet meget, ogsaa om Bønder var der siden Midten
af Fyrrerne begyndt at vokse en Litteratur op; men om Underofficerer
— endda samfundsmæssigt (eller som vi i vore Dage vilde sige „socialt“)
belyst, det var noget nyt. Og saa vidste Manden aabenbart, hvad han
talte om! „Dansk Soldaterliv“ fik mange Læsere og Venner; ogsaa
Pressen ydede ham Anerkendelse. Et saa anset Blad som Carl Plougs
„Fædrelandet“ skriver i 1860 om „Dansk Soldaterliv“: „................
Enhver Københavner kjender vist fra Gaden et Folkefærd, som kaldes
Artilleri-Underofficerer, thi det er noget nær det smukkeste Folkefærd
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i Kjøbenhavn. Om dette er Bogen skreven, og vi kunne tilføie : den er
godt skreven. I en Mængde anskuelig fremstillede Skikkelser af alle
Aldre og Grader skildrer den Underofficerernes Liv i og udenfor
Tjenesten. Forfatteren er hjemme i det, han vil fortælle............ og
ikke sjældent overraskes man af et meget fint Blik for sjælelige Til
stande samt en ikke ringe Aandsmodenhed i Bedømmelsen af dem“.
Og Bladet „Avertissements Tidende“ skriver samme Aar:
. Det
foreliggende Værk udgør det store Hele, vi kalder Livet, kort sagt
man faar det Indtryk, at Bogen er skreven af en primitiv Digternatur,
der i dette Værk har født sin første, levende Frugt“. „Dagbladet“
anmelder 1861 „Varulven“ og skriver bl. a. : „.......... Gave til at
hilde Læseren i det sagnagtige, fantastiske Billeder, som han opruller,
er i denne Fortælling Forfatterens Hovedfortrin, og hermed forener
sig endnu Blik for en hensigtsmæssig, planfuld Anordning............ “.
At Betzonich med sin brede, helt igennem folkelige Stil maatte
faa en stor Læsekreds, kan ikke undre. Hans Bøger kom vidt omkring
i By og paa Land, ikke alene herhjemme, men ogsaa i Udlandet, idet
en stor Del af hans Produktion blev afsat i Nordamerika, hvor den var
kærkommen Læsning for mange Skandinaver.
Som Prosaforfatter gjorde han sig saaledes gældende i Tiden,
som Lyriker derimod ikke. Hans Digte stammer sikkert for de flestes
Vedkommende fra hans Ungdom, og Samlingen burde maaske derfor
rettere være benævnt „Ungdomsliv“. De er nette, men savner ofte
digterisk Form og Originalitet. Betzonich var og blev Epiker.
Hvorledes ser nu Eftertiden paa Betzonichs Forfatterskab? De
fleste af hans Biografer anerkender ham som en elskværdig Fortæller,
med et folkeligt, patriotisk Sindelag, men tillægger ikke hans Produk
tion nogen større kunstnerisk Værdi. Dette kan man dog ikke tillægge
afgørende Vægt. Litterater og andre „Fagfolk“ har ofte betegnet afdøde
Forfattere som mindreværdige, om hvem det med Rette kan siges, at
de i Oplysningens Tjeneste har haft afgørende Betydning for store
Dele af vort Folk. Dette gælder f. Eks. hele den Litteratur, som man
med et noget nedsættende Udtryk har kaldt „Skolelærerlitteraturen“.
En nyere Tids Bedømmelse gaar dog ud paa, at dennes fornemste
Repræsentanter ingenlunde kan frakendes kunstnerisk Værdi, rent
bortset fra den meget store Andel, de har i den danske Bondes Oplys
ning fra Midten af det 19. Aarhundrede til op omkring Systemskiftet.
Men skal vi placere Betzonich, saa maa det blive i Rang med disse
Forfattere. Hvad de blev for danske Bønder, det blev Betzonich for
danske Underofficerer og ogsaa for andre, store Kredse af Befolkningen.
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Hans Betydning for Underofficersstanden kan næppe overvurderes,
hans Indsats er her skelsættende. Betzonich var den første, der over
hovedet betragtede denne Klasse som en Stand, og som formulerede dens
Maal og Betydning. Soldaten var for ham Vogteren af Nationens Liv
og Ære. Derfor skulde Militæretaten udrenses og højnes og da først og
fremmest Underofficersstanden, hvis Fejl han forstod, og hvis Dyder
han kendte. Med sin stærke Indignation over de Forhold, hvorunder
de levede, forbandt han et idealt Blik paa deres Gerning. „Det er
vel sandt,“ siger han i „Dansk Soldaterliv“, „at enhver Stand kan
bedømmes efter de daarlige Individer, der findes i den, og det er ligesaa sandt, at Underofficersklassen i Reglen fremkalder et vist uhygge
ligt Begreb, skønt alt ydre er strammet og blankt ; men er Armeen end
et Legeme med mange kræftbefængte Dele, saa gaar der ogsaa Aarer
igennem det, fuldt af varmt, frisk strømmende Blod, og det ved jeg,
Underofficersklassen vil engang rejse sig og vise, at den ikke alene er
en af Armeens vigtigste Dele, men ogsaa, at den er fuldtud vaagen og
voksen sine Pligter.Den Mand, der kan sige dette i Aaret 1860
er en fremsynet — en meget fremsynet Mand, saa sandt som den Bevæ
gelse, han her profeterer, først tog rigtig Fart ca. 40 Aar efter. Kærlig
heden til den Stand, han var et virksomt Led af, er den røde Traad
igennem hans Forfatterskab, ja gennem hele hans Liv.
Ogsaa Elevskolen skildrer han i „Dansk Soldaterliv“, hele Begyn
delsen er henlagt til Skolen, og Bogen er jo delvis en Selvbiografi.
Han siger meget smukt og godt om Skolen og om Samlivet - Kamme
ratskabet - mellem de unge. Han lægger ikke Skjul paa, at han nærer
Veneration for Skolen og værdsætter de Kundskaber og den Udvikling,
den gav sine Elever. Han er dog heller ikke blind for dens Mangler i
Opdragelsen. F. Eks. peger han paa det Faktum, at Skolen ganske
forsømte at gøre sine Elever fortrolig med Omgangen med Penge, og
at den uddannede dem paa en Maade, der pegede langt ud over den
Stilling, de senere indtraadte i, og paa den bratte Overgang fra streng,
regelbunden Isolation til forholdsvis ubunden Frihed efter Afgangen.
Men han beklager ikke Strengheden i den haarde Skoles Methoder,
og han nærede til sin Alderdom en sønlig Ærbødighed for Skolen og
Minderne om den.
Efter 1876 udgik ikke flere Bøger fra Betzonichs Haand. Men da
han i 1885 tog sin Afsked fra Hæren, fik han Tiden til sin Raadighed,
og han foretager nu det store Spring i sin Produktion - han forsøger
sig som Dramatiker. I Tiden 1885-86 skriver han Skuespillet „Land
soldaten“. Han kalder det selv et Krigsskuespil, han kunde ligesaagodt

GEORG EMIL BETZONICH

7

have kaldt det et Folkeskuespil, for alle dettes Ingredienser findes heri :
Helte og Skurke, fine Folk og Smaafolk, Djærvhed og Lune, Ondskab
og Surhed o. s. v. Det gode og sande belønnes, det onde faar sin Straf,
og de trofaste i Kærlighed faar hinanden. Men Milieuet er det militære,
Handlingen er 3 Aars-Krigen og Stemningen er „Aanden fra 48“,
deraf Benævnelsen Krigsskuespil.
Initiativet til Stykkets Tilblivelse var Svigersønnen, Carl Henriksens - den senere Direktør for Sønderbros Teater. Han hentede den
fra et ubetydeligt Stykke „Fra 48“ af Sofus Birch, der var Teaterejer
i Aarhus. Det gik paa den Tid i Provinsen, opført af Dir. Vilhelm
Petersen (Peter Vilh), men faldt. Carl Henriksen har sikkert mange
Gange hørt Betzonich fortælle, muligvis har han læst en Artikelserie
„Under Danebroge 1848-50“, som Betzonich i 1878 skrev i Ugebladet
„Nutiden“ om sine Oplevelser i begge Krige, og han gik derfor til
Svigerfaderen, der derefter sammen med sin Hustru skrev „Land
soldaten“. Hun har saaledes en meget stor Andel i Stykkets Tilblivelse,
hvad der vistnok er Offentligheden ret ukendt. Betzonich henvendte
sig først til Casinos daværende Direktør, August Rasmussen, der efter
at have læst det som Betingelse for Stykkets Antagelse forlangte, at
dette paa flere og væsentlige Punkter skulde ændres. Dette vilde B.
ikke. Han gik derefter til Dagmarteatrets Direktør, Theodor Ander
sen, der stillede en lignende Fordring. B. maatte da gaa ind paa at
lade Professor Vilh. Østergaard „bearbejde“ Stykket, som man
kaldte det. Bearbejdelsen kom nærmest til at omfatte Scenebilleder og
Tilfiling af Replikker; men Figurerne rørte han ikke. Kun 2 gik ud i
visse Scener (Doris Vanvidsscene og en meget smuk Dødsscene).
Dagmarteatret fik kun Eneret til Opførelse i Hovedstaden, medens
Betzonich forbeholdt sig Retten til Opførelse i Provinsen. Paa Dagmar
teatret fik Stykket Premiere 2. Juledag 1886 i den bearbejdede Skik
kelse. I Provinsen - hvortil B. overdrog Eneretten til Carl Henriksen kom det op i den originale Form. Begge Steder blev det en i dansk
Teaterhistorie paa dette Tidspunkt eksempelløs Succes.
Betzonich fik - saavidt det har kunnet oplyses - kun et mindre
Honorar een Gang for alle fra Dagmarteatret. Det var dengang en
meget almindelig Affindelsesmaade, særlig overfor ukendte Dramati
kere. I Provinsen havde han derimod en Afgift af Forestillingerne og
tjente derved noget paa det. Han selv lukrerede dog ikke stort ved sit
Livs store Succes. I vore Dage vilde han med de nugældende Afgifts
regler være blevet en rig Mand.
Dagmarteatret var paa den Tid Københavns nyeste Privatteater
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- eller „Second tea ter“, som Privatscenerne den Gang kaldtes. Det
blev aabnet 1883 og overtaget af Theodor Andersen i 1884. De første
Sæsoner slog fejl. Teatrets Økonomi var det slettest mulige, og man
stod overfor at maatte give op. Theodor Andersen var en praktisk
Mand - oprindelig uddannet som Lærling paa Holmen og Skriver
ved Orlogsværftet. Da kom Tilbudet om Opførelsen af „Landsoldaten“.
Theodor Andersen var stærkt i Tvivl. Betzonich var jo som Dramatiker
et ubeskrevet Blad. Nogle af de nærmeste syntes godt om Stykket,
andre dødsdømte det paa Forhaand. Han antog det, men var sikkert
klar over, at det økonomisk var Knald eller Fald. Og saa blev det en
Succes af en Størrelse, ingen havde turdet drømme om. Og Andersen,
der som sagt var en praktisk Mand, forstod at fiske i rørte Vande.
Han etablerede saakaldte „Teatertog“ fra Provinsen til København,
saaledes at man paa Stationerne kunde løse Billetter til Stats- og Privat
banerne, der tillige gav Adgang til Teatret. Provinsboere og Landboere
strømmede ind. Endvidere etablerede han Samarbejde med Hæren,
saaledes at Soldater afdelingsvis fik Stykket at se. Alle skulde se det.
Der dannedes ligefrem „Foreningsture“ baade fra Thy, Vendsyssel og
Bornholm til København for at faa „Landsoldaten“ at se. Konge
familiens Medlemmer var hyppige Gæster ved Forestillingen. En Dag
kom der Bud til Betzonich, at Kongen, Chr. IX, ønskede at tale med
ham. B. søgte da Audiens. Under denne spurgte Kongen, der vistnok
kendte B. fra sit Besøg i Skanse II paa Dybbøl (paa hvis yderste venstre
Flanke B. gjorde Tjeneste i 1864) : „Sig mig, er der ikke et Ønske, jeg
kan opfylde for Dem?“ „Jo, Deres Majestæt“, svarede B. „at min
Svigersøn, Carl Henriksen, kan faa en Bevilling i København“.
Men det viste sig, at det kunde Kongen ikke gennemføre. Bevillingernes
Antal var stærkt bundet, og den daværende meget indflydelsesrige
Departementschef, Richard, satte sig imod. Men glemt har Sagen
aabenbart ikke været fra den gamle Konges Side, thi den første, der
fik en saadan Bevilling, da der i 1901 atter blev Lejlighed, var Carl
Henriksen (Sønderbros Teater).
Stykket gik sin Sejrsgang baade i Hovedstaden og Provinsen,
saaledes at der næppe var en eneste dansk Provinsby eller Flække, hvor
Skuespillet ikke var opført. Da Sæsonen 1886-87 var tilende, trak
Theodor Andersen sig tilbage - i det psykologisk rigtige Øjeblik som en rig Mand; ifølge efterladte utrykte Familieoptegnelser gik han
fra Teatret med en Gevinst paa over 100.000 Kr. indtjent paa ca.
4 Maaneder. Hans Efterfølgere paa Dagmarteatret tog atter Stykket
op i Sæsonen 1887-88 (Udstillingsaaret), og i de følgende Aar overgik
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det til „Casino“, der i Begyndelsen af det 20. Aarhundrede med stort
Held genoptog Stykket, hvorefter det endelig henlagdes som udspillet.
Endnu et Par Gange i vort Aarhundrede dukker Stykket op.
Det ny Teater, der var aabnet 1908 med Viggo Lindstrøm som
Direktør, stod i 1911 for Fald. Da greb Viggo Lindstrøm, 25 Aar efter
at han paa Dagmarteatret havde skabt en uforglemmelig Skikkelse i
Hovedrollen - Jens Daglykke - til den Udvej at genoptage „Landsol
daten“. Det blev naturligvis ikke en Gentagelse af den store Succes Tiden var jo en anden - og Lindstrøm var, som han selv sagde, i
Mellemtiden blevet baade gammel og tyk; men den reddede for 2.
Gang en Teaterdirektør og bevirkede, at Lindstrøm kunde gaa fra
Teatret uden Fallit. Endelig i 1926-27, da Opførelsesretten var solgt
til Direktør Axel Frische, tager denne Stykket op - med sig selv i
Hovedrollen - paa Folketeatret og i en ny Bearbejdelse af Flemming
Lynge. Betzonichs originale Arbejde var nu saa stærkt ændret, at det
- kunstnerisk set - faldt.
Hvor mange Gange har „Landsoldaten“ været opført? Ja, tager
man alle Provinsopførelserne med, har det gaaet flere Tusinde Gange,
det overgaas i denne Henseende kun af „Elverhøj“, der nu nærmer sig
sin 800. Opførelse paa Det kgl. Teater, og som med Tillæg af Provins
opførelserne ubetinget er Danmarks største Teatersucces, hvad Opfø
relsesantallet angaar. Men Stykket har jo nu ogsaa snart 125 Aar paa
Bagen (6/11 1828) og ligger desuden i et helt andet digterisk Plan,
hvortil kommer den enestaaende Musik, der for en stor Del bærer
Stykket. Man tør imidlertid hævde, at i det danske Folkeskuespil er
„Landsoldaten“ uden Tvivl det førende.
Hvad var nu Grunden eller Grundene til denne enestaaende
Succes? Ja, der kan paapeges et Par. For det første er Stykket baaret
oppe af en ægte, national Stemning, der umiddelbart griber - det er
Grundelementet. Typerne er ret fast og sikkert tegnede - Forfatteren
kendte dem jo ud og ind, og Replikbehandlingen er livlig og træf
sikker. Men dernæst maa man ikke glemme Tiden, hvori det opstod.
Det var midt i 8o’ernes skarpe, politiske Kampe (Provisorieaarene).
Forsvarsbevægelsen herhjemme rejste Fanen, og den „frivillige Selv
beskatning“ satte ind. En national Stemningsbølge gennemstrøm
mede store Dele af Befolkningen. Hertil kom, at der endnu var mange
levende, der havde deltaget i eller i alt Fald kunde huske baade Treaarskrigen og 1864. Det var Folk i 5o’erne og 40’erne dengang. Dette
var den naturlige Baggrund for den overvældende Succes.
En medvirkende Aarsag har Stykkets Opsætning og Udførelse

IO

JOHS. KRØIER

naturligvis ogsaa været. Og her havde man paa Dagmarteatret det Held
til Hovedfiguren, den menige Jens Daglykke - at have en ung Skue
spiller, Viggo Lindstrøm, der var som skabt til Rollen. Lindstrøm var
Komiker, men det var ikke tilstrækkeligt til Udførelsen af denne Rolle.
Der er over Figuren noget paa eengang naivt og forslagent, ligevægtigt,
trofast og hjertevindende, saaledes som Forfatteren kendte den danske
Bondesøn fra Kulsvieregnene, og hvortil der udfordres baade Komik
og Romantik. Lindstrøm havde en lykkelig Forening af disse Egenska
ber, der saa sjældent forenes hos Skuespilleren. Dertil fordredes Sang
stemme. Der er indlagt en Række Sange i Stykket fra Forfatterens
Haand. Efterhaanden som Indstuderingen skred frem, indlagdes flere
og flere Sange i Stykket, der blev overordentlig populære. Flere af de
gamle Sange fra 3-Aars-Krigen var paa dette Tidspunkt ved at gaa i
Glemmebogen, men nu blev de genopfrisket. Det gjaldt saa kendte
Sange som „Igaarjeg fik min Trøje“ og „Ved Bov, der slog en Kugle
mig et Hul, Faldera“; de passer ind i hele Stykkets Stemning, som var
de skrevet hertil. Theodor Andersen satte selv Stykket i Scene. Han
havde som Regel en heldig Haand i alt, hvad der hedder Comparseri
og Masseoptrin.
Foruden de allerede nævnte Egenskaber skulde Hovedrollens
Fremstiller ogsaa kunne klare den nordsjællandske Dialekt og desuden
være i Besiddelse af en god Fysik. Der vankede ofte drøje Knubs
under Forestillingen; „de Herrer Underofficerer - der agerede Preus
sere eller Slesvig-Holstenere, var ikke altid lige medgørlige, og en lille,
kraftig Forladning i Panden, en Geværkolbe paa Foden eller et lille
Bajonetstik i Armen eller Laaret hørte til Dagens - eller rettere Afte
nens - Orden“. Det var en Rolle, som absolut krævede, at dens Frem
stiller havde aftjent sine Værnepligt som Soldat. Det havde Lindstrøm,
ganske vist ikke som Infanterist, men som Husar.
Viggo Lindstrøm er saa afgjort den bedste af de Skuespillere, der
har spillet Hovedrollen i „Landsoldaten“. Han fik sit Gennembrud i
denne Rolle og gjorde saa stor Lykke i den, at han - som den første
Skuespiller fra et Privatteater - fik et ministerielt Stipendium paa
1000 Kr. til en Rejse til Paris. Endvidere medførte Rollen, at Ledelsen
for vor Nationalscene fik Øje paa ham. Kammerherre Fallesen
sendte „underhaanden “ Bud efter ham, og han blev Aaret efter enga
geret til Det kgl. Teater, hvor han forblev i 3 Aar. Endelig forærede
Theodor Andersen ham ved Sæsonens Slutning en Benefice-Forestil
ling, der indbragte ca. 2000 Kr.
En anden af de rollehavende blev ogsaa uhyre populær paa sin
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Deltagelse. Det var Fru Marie Hunderup, der døde i en ung Alder.
Hun opnaaede at blive næsten landskendt som den raske, lille Horn
blæser i „Landsoldaten“, hvortil hendes Skikkelse passede saa fortrin
ligt. En Datter af Forfatteren, Skuespillerinden Johanne Betzonich,
havde ogsaa en Rolle i Stykket.
Endnu en lille Begivenhed af teaterhistorisk Interesse knytter sig

Viggo Lindstrom som Jens Daglykke i „Landsoldaten“.

til dette Stykke. I alle Leksika og Haandbøger staar, at den senere saa
benaadede Kunstnerinde, Fru Anna Larsen (Bjørner), havde sin
„egentlige Debut paa Dagmarteatret i 1892 i „Man skal ikke spøge
med Kærlighed“, men hun havde i alt Fald sin første „voksne“ Rolle
i „Landsoldaten“. Hun siger selv herom: „Jeg begyndte min Kunst
nerbane som 6-aarig i Kristiania, hvor Fader var Direktør ved det kgl.
Folketeater og min norske Mor Skuespillerinde. Da jeg var 12 Aar,
kom Fader og jeg til Dagmarteatret her i København. Han var Regis
sør med en Gage af 1200 Kr. om Aaret, jeg for at spille Børnerollerne formedelst 2 Kr. pr. Spilleaften ; men da jeg saa fik en Rolle i „Land
soldaten“ som blev den største Succes, Teatret havde oplevet, blev
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Dagmarteatrets Premiere-Plakat til „Landsoldaten“. (Teatermuseet).
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min Gage reduceret til io Kr. om Maaneden fast. Mor syntes, det
var „lumpent“ af Direktøren; men jeg selv betragtede det som et
Avancement - nu var jeg jo „fast engageret“.
Der var dog en af de medvirkende, der ikke kunde lide „Land
soldaten“, det var Skuespilleren Carl Wulff. Han kunde ikke fordrage
Stykker med mange Statister, og her vrimlede det med dem; i sidste

Scene af „Landsoldaten“ paa Dagmarteatret. Tegnet af K. Gamborg.

Akt - Indtoget i København efter Krigen - var der over Hundrede.
Carl Wulff var sygelig og meget nervøs. Han havde en Rolle som
Intendanten, der har Kanonfeber. Alle disse Geværsalver og Kanon
slag og den tætte Krudtrøg, der laa som en Taage over Scenen og
trængte ind i alle Paaklæd ni ngs værelser gik Wulff paa Nerverne. Man
havde nogle Formiddagsprøver paa et Stykke, som skulde gaa efter
Sæsonens Slutning til Fordel for Wulff, der skulde til Syden for sit
Helbreds Skyld. Teatrets unge Spøgefugle prøvede paa at „kurere“
Wulff for denne Nervøsitet: Hele Formiddagen og det meste af Efter
middagen var der en ældre Bøssemager fra Tøjhuset, som var beskæf
tiget med at lade alle de Geværer og Pistoler, som skulde affyres i
Aftenens Løb, og Foyer og Gange var fyldte med lad te Geværer; der
var nogle, der var ladet særlig kraftigt, og disse blev gerne stillede hen
for sig selv enten i Regien eller i Regissørkontoret med en vedhæftet
Seddel, hvorpaa stod skrevet: „Geværet er ladt!“ Disse Geværer var
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Wulffs Skræk; han gik i en lang Bue uden om dem og udtalte sin Harme
over, at man skulde gaa i dødelig Angst, fordi et Skuespilhus blev lavet
om til et Vaabenhus, navnlig disse „Paaskrifter“ kunde han ikke taale.
Næste Dag, da Prøven var forbi, og Wulff skulde gaa, tog han sin Stok;
ved Stokken hang en Seddel, hvorpaa der stod: „Stokken er ladt!“ —
Næste Dag havde Wulff Paraply med; atter en Seddel: „Paraplyen er
ladt!“ Der gik endnu et Par Dage, hvor Wulff fandt, at hans „Rolle
var ladt!“ og senere i sin Hat en Seddel, hvorpaa der stod: „Hatten
er ladt!“. Nu blev Wulff vred. Han troede, det var Lindstrøm, der
var Ophavsmanden; det var imidlertid en anden. Men da Lindstrøm
om Aftenen kom ind i sin Garderobe, fandt han paa Vandkaraflen
paa Sminkebordet, et sirligt Kort hvorpaa der med Wulffs Haandskrift stod: „Vandet er ladt!“ Saa holdt Drillerierne op.
Den 31. Maj’ 1887 (3. Pinsedag) slutter Sæsonen med den 129.
Opførelse af „Landsoldaten“.
Efter Stykkets Overgang til Casino, hvor det ogsaa gjorde formi
dabel Lykke, spilledes Hovedrollen af Valdemar Rolling. Han var
bred og djærv og spillede i og for sig udmærket, men han naaede ikke
nær Forgængeren. I 1904 kom Holger Reenberg op i Rollen paa
samme Teater. Han havde ikke saa lidt af det kunstneriske Sind, der
hører til Fremstillingen, og gjorde god Fyldest som Jens Daglykke.
Kongefamilien fulgte fremdeles med Interesse Stykkets Skæbne
ogsaa paa Casino. En Aften var Kongehuset i Teatret med Kongerne
Chr. IX og Edward VII af England. Fru Gudrun Carlson (Kylie),
hvis udmærkede Sangstemme blev stærkt benyttet i Stykket, sang
„Slesvig vort elskede, omstridte Land“. Dette gjorde et saa stærkt
Indtryk paa den gamle Konge, at han græd og flittigt maatte benytte
Lommetørklædet.
I Provinsen var det Charles Wilken - Betzonichs Svigersøn der oftest spillede Hovedrollen. Han gjorde meget stor Lykke ikke
mindst paa Grund af sin prægtige Sangstemme.
Betzonich skrev endnu et Skuespil „Minder fra 64“, der nogle
faa Gange blev opført i Provinsen. Det gik ikke; man kan jo ikke for
vente Succes paa et Skuespil, hvis Handling er en national Katastrofe.
Der eksisterer muligvis et haandskrevet Manuskript, trykt blev det
ikke. I sine senere Aar omgikkes B. med Tanken om at skrive et Skue
spil om Fr. VII. Det blev forbeholdt Eftertiden at realisere den Tanke
baade paa Scenen og i Filmen.
Betzonich var Autodidakt og havde som alle Ikke-Akademikere
haardere Vilkaar end disse for at komme frem. Under denne Modstand
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havde han dog Hjælpere. Vi har hørt, hvorledes Meïr Goldschmidt
startede ham. En anden god Hjælper fandt han i Dramatikeren og
Teaterhistorikeren Thomas Overskou (1798-1873), hvis mest kendte
sceniske Arbejder, „Pak“ og „Capriciosa“, vækker glade Minder hos
alle gamle Teatergængere. Hans største Værk er dog „Den danske
Skueplads“ i 5 Bind, som omfatter Tiden fra de første Spor af dansk

Træsnit 1876.

Skuespilkunst indtil 1849. Med denne Mand - Overskou - kom Bet
zonich gennem „Dansk Soldaterliv“ i Forbindelse, og det førte til et
mangeaarigt Venskab. Overskou hjalp Betzonich meget paa hans
Forfatterbane sikkert ud fra sine egne dyrekøbte Erfaringer om den
Modstand, der dengang uvægerligt opstod overfor den ikke akademisk
uddannede, der vovede at trænge ind paa Aandens Omraader. Og
her var en Mand - en Underofficer, hvis Klasse dengang socialt var
ringe anset, der prøvede paa at udmønte de Gaver, Naturen havde
givet ham, paa et aandeligt Omraade. Han skulde med Overskous
Indstilling støttes - og han blev støttet af den meget ældre Overskou.
Han satte ham i Sving, raadede og vejledede ham og hjalp ham paa
mange Maader. Venskabet mellem de to Mænd bevaredes til Over
skous Død. Saalænge Betzonich levede, havde han et stor Buste af
Overskou staaende i sit Arbejdsværelse, og han skrev en meget smuk
Nekrolog, da Overskou var død, i „Nyt illustreret Ugeblad“.
Betzonich skildres som middelhøj og middelsvær med typiske, ret
groftskaarne Ansigtstræk. Der var absolut intet militærisk i hans Ydre.
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Af kunstneriske Gengivelser af ham er der et Træsnit fra 1876, ligesom
der har eksisteret en Buste i Ler, modelleret af Datteren, Johanne
Pedersen-Dan. Den er vistnok gaaet tabt ved Oprydning efter hendes
Død. Hans Udseende omkring 60-Aars Alderen beskrives af en samti
dig, der jævnlig kom i det militære Klædeoplag paa Set. Annæ Plads :
„Nummer 2 i Rangfølgen var........ Krigsassessor G. E. Betzonich,
Forfatter til Dagmarteatrets vel nok mægtigste og mest straalende
Succes „Landsoldaten“. Sit Skrivebord havde Assessoren ved Ende
væggen lige bag In tendan tens Plads. Ogsaa han bar Lorgnet, men den
sad gerne og vippede skødesløst paa Næsens yderste lille, rødmossede
Spids, da han saa over Lorgnetten ud i Rummet. Hans Udseende var
mere robust, og man havde Indtryk af at staa overfor en ligevægtig,
gemytlig Mand. Hans noget tynde, graanede Haar var let tilbage
strøget. Det lune Blik i de smaa, livlige Øjne, de rødsprængte, buttede
Kinder med de mange smaa Rynker ved Øjnene, det store, graasprængte Overskæg, der hang ned over en noget tandfattig Mund, om
hvilken der, naar han talte, gerne spillede et lille Smil, gjorde, at man
følte sig staaende overfor en rar og jævn Mand, af hvem man følte
sig hyggeligt tiltalt. “

Betzonich var et elskeligt og finttænkende Menneske, rolig og
velafbalanceret. Paa sine ældre Dage var han meget stille og ind
advendt; han holdt ikke af større Selskaber, men tyede gerne ind i sin
egen Stue til en Samtale paa Tomandshaand. Han var en meget
belæst Mand; han studerede fortrinsvis Forfattere som Meïr Gold
schmidt, Schach Staffelfeldt, Schelling, Søren Kierkegaard, Goethe,
Fr. Spielhagen og - hvad der virker overraskende - Georg Brandes.
Betzonich var jo udpræget Romantiker, ganske vist en af Romantikens
sidste Udløbere. Men hans Forfatterskab falder i en Brydningstid. I
Begyndelsen af 70’erne kom „Gennembrudets Mænd“ og skabte paa
Litteraturens Omraade Realismen, paa Malerkunstens Impressionis
men. B. kunde ikke med disse nye Bevægelser og giver selv Udtryk
derfor. Efter hans Mening er det en Digters Opgave at lede Mennesker
til Lys og forklare, ikke forfærde og gøre Mennesker modløse. „Dansk
Soldaterliv“ udkom med det Motto : „Sandheden har en større Skranke,
end selv den største Digters Tanke“. Paa denne faste Grund byggede
han altid.
Den bedste Hjælper, Betzonich havde, var sikkert hans Hustru,
Sine Betzonich. Kun de nærmeste kendte den Betydning, hun med
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sine rige Evner har haft for ham, for Hjemmet og for den Kunstner
kreds, som udgik derfra. Hun var et højtbegavet og dygtigt Menneske,
meget retsindig og uhyre flittig. Hun arbejdede altid, ikke mindst
for andre Mennesker, tjenstvillig som hun var. Hun var livlig og meget
impulsiv, men manglede Koncentrationsevne. Betzonich bevarede
altid Roen under Livets forskellige Tilskikkelser, og de supplerede saa-

Elcfantstok No. 3.

ledes fortrinligt hinanden. Naar hun ikke var optaget af at passe
Hjemmet og Børnene - hun var en dygtig Husmoder - skrev hun.
Hun elskede - trods ret mangelfulde Skolekundskaber - at skrive og
leverede stadig Bidrag til Ugebladene.
Om hendes Impulsivitet vidner hendes Optræden i 1889-90.
„Landsoldaten<b gik i Nørrejylland. Pludselig blev den Skuespillerinde,
der havde Rollen som Marketender Futtrups Søster, Abel, syg, og der
afsendes et Telegram til Betzonich om samme Dag at skaffe en Doub
lant i København. Doublanten udeblev imidlertid paa Banegaarden,
hvor Fru B. stod og ventede hende. Der var ikke lang Tid, til Toget
skulde gaa. Resolut tog Fru B. Billet til den jydske Station, steg op i
Toget og ankom sent om Eftermiddagen til Bestemmelsesstedet iført
.... Morgensko. Om Aftenen udførte hun selv Rollen. Det var for-
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færdeligt, hun nærmest læste Replikkerne op, men Aftenen var reddet.
En anden Gang stod man - ogsaa i Jylland - og manglede nogle
Dekorationer. Der var ingen, der kunde paatage sig Arbejdet med at
forsende dem. Fru B. pakkede saa selv Dekorationerne, fik dem paa
Banen, rejste med samme Tog til Jylland og sørgede for, at de blev
rettidig afleverede.
Familien boede i B.s Tjenestetid i Citadellet, Elefantstok Nr. 3.
I disse smaa, lavloftede Stuer, hvor Passagen for Ungdommen gik
lige saa let ud ad Vinduerne som ad Døren, der, hvor der paa Fami
liens fine Stue, „Salonen“, endnu ved en Forglemmelse stod malet
„40 Mand“ paa Indgangsdøren, og hvorfra Sangen ofte lød lige til
den lyse Morgen ud mod Voldens Træer, levede Familien et jævnt,
smaaborgerligt Liv, naturligvis præget af de usle Lønningsvilkaar og
de mange Børn, men altid saaledes at en vis Standard opretholdtes,
og Skinnet udadtil bevaredes. Her blev de fleste af Betzonichs litterære
Arbejder - dog ikke „Landsoldaten“ - til. Hjemmet var - trods de
knappe Kaar - meget gæstfrit, og Familien havde en egen Evne til
med faa Midler at give det et kunstnerisk Præg. Hele Familien var
litterært interesseret. Da B. tog sin Afsked, flyttede de til en af de
gamle, nu forlængst nedrevne Villaer paa Strandvejen, derfra til
Frederiksberg, hvor de bl. a. en Tid boede i det gamle Patricierhus
paa Godthaabsvej, der ligger foran „Store Godthaab“ (nu Gartneri).
Til sidst boede de paa Engtoftevej Nr. 2, hvor Betzonich døde.
Betzonich nærede den dybeste Hengivenhed overfor sin Hustru.
Derom vidner bl. a. hans Breve til Hjemmet fra Felten. Altid kredser
hans Tanker her med Døden for Øje om to Poler: Vorherre og Hustru
og Børn. Brevene - skrevet med B.s smukke, fine Haandskrift - aander
den dybeste Kærlighed til Hustruen. Men den gamle Elevskoledreng,
opdraget til Orden og Punktlighed, fornægter sig heller ikke her.
Mens Kanonerne dundrer fra Dybbøl og Broagerland, forsyner han
Brevene til Hustruen med et lille sirligt Nummer i øverste Hjørne.
Ogsaa i hans Digte kommer denne dybe Følelse for Hustruen frem.
I et tidligt Digt „I det grønne“ hedder det:
„Hjertet blev fuldt, det blev næsten for trangt,
Vaaren er kort, ja men Livet er langt, Hvad skulde jeg med det Hele?
Alt dette Lys vilde mørkne min Vei,

Tynge og trykke mig, havde jeg ei
En, der min Fryd vilde dele?*
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I et Digt „Til Hende“, hvor han ligesom i et Perspektiv ser Samlivet
paa deres gamle Dage for sig, skriver han:
„Og saadan skal det vende sig:
Meer barnligt og reent
I Skumringen mødes vi,
om end det er lidt sent;
Langt gladere, langt friere
vi mødes Du og jeg, Om ei vi mødes saadan nu,
er Skylden kun hos mig.“

Fra denne ene Mand - fra dette Hjem - er i Løbet af en Menneske
alder en hel Kunstnerslægt opstaaet. Hele Familien var kunstnerisk
betonet. Der er Børn og Børnebørn, Svigersønner og anden nær Slægt
paa næsten alle Kunstens Omraader.
Den ældste Datter, Signe, var ugift. Hun styrede Huset for en
Forretningsmand, i hvis Hus Fru Sine Betzonich blev optaget, da
hun blev Enke.
Den næste Datter Elga, der var Skuespillerinde, blev gift med
Direktør Carl Henriksen (Sønderbros Teater).
Den tredje Datter Johanne Betzonich var en dygtig Skuespiller
inde først ved Casino, senere ved Dagmarteatret, hvor hun som nævnt
optraadte i „Landsoldaten“. Hun blev derefter Elev hos Billedhug
geren Stephan Sinding og blev gift med Billedhuggeren Pedersen-Dan,
der videreuddannede hendes Evner som Billedhuggerinde. Hendes
mest kendte Arbejder er „Lillemor“, Slangetæmmersken“ og „Dry
aden“, der nu alle befinder sig paa Koldinghus Museum. PedersenDans Værker er bl. a. Holger Danske (paa Marienlyst), Chr. IX.s
Statuer i Nyborg og inde i Christiansborg Slot, de 4 Dronninge-Buster
paa Audienstrappen sammesteds, og Kæmpeelefanterne paa Ny Carls
berg og endelig hans mest populære skønne, nationale Værk „Den
lille Hornblæser“ ved Vestervold.
Kunstnerparret boede i 23 Aar i den gamle Rytterskole i Hvidovre,
der ligger lige Syd for Kirken tæt op ad Kirkegaarden. Huset er meget
ejendommeligt indrettet bl. a. med et stort Rum i hele Husets Bredde,
der tjente begge Ægtefæller som Atelier. Men der findes ellers ikke
indvendig Minder om Familierne Betzonich eller Pedersen-Dan.
Udvendig er der imidlertid i 1944 af en Komité paa Gavlen, der vender
ud mod Hovedvejen, indmuret en stor Marmor tavle med følgende
Inskription :
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HER I HVIDOVRE GAMLE

RYTTERSKOLE BOEDE

BILLEDHUGGEREN

HANS PEDER PEDERSEN-DAN
* 1859 f 1939
MED SIN ELSKEDE HUSTRU
BILLEDHUGGERINDEN

JOHANNE DAN født BETZONICH
♦ 1860 f 1934
BLANDT HANS MANGE KUNSTVÆRKER SKAL SÆRLIG NÆVNES

DEN LILLE HORNBLÆSER
REJST TIL MINDE OM DE DANSKES KAMP FOR FÆDRENES JORD
I ONDE AAR MED FRIHEDSKAMP MOD FJENDEVOLD I DANMARK

INDMUREDES DENNE STEN
MCMXLIIII

Sønnen Georg var Fotograf. Han rejste i sine yngre Dage Europa
rundt, var en Aarrække bosat først i Amerika senere i Norge og endte
som Kustode ved Bakkehuset i Rahbecks Allé. Han fik en ulykkelig
Død.
En anden Datter, Augusta Marie (Misse) Keller var gift med
Forfatteren Johan Keller, Lærer ved Aandssvageanstalten i Børkop.
Den yngste Datter, Ingeborg, var ogsaa Skuespillerinde, blev
gift med Skuespiller ved Det kgl. Teater, Charles Wilken, „Land
soldatenes Fremstiller.
Alle Børnene er døde.
En af Betzonichs Brødre, Carl Betzonich, der først var Lejetjener
senere Marskandiser, havde ogsaa begavede Børn. En Søn Axel
Emil Betzonich, kom paa Elevskolen (Afgangsklassen 1870). Han gik
tidligt ud af Hæren og i 1876-78 træffer vi ham som Skuespiller ved
Folketeatret, hvor han blev benyttet i næsten alle Rollefag, men aldrig
slog rigtig igennem. Han gik derefter over i Journalistik og var ved
„København“ i Begyndelsen af go’erne i dette Blads litterære Glans
periode under Witzansky og Henning Jensen, i sine sidste Aar ved
Dagbladet „Dannebrog“. Han var Forfatter til en Række Noveller og
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Romaner, der især skildrer Hovedstadens lidt forhutlede Eksistenser,
alle dem, som paa en eller anden Maade var kommet paa Livets for
kerte Side, Forstædernes og Fælledens frie Fugle. Det er dog først med
et Par mindre Skuespil, „Stor i Skrøbelighed“ og „Guldkareten“, der
med Held opførtes paa Det kgl. Teater, at han slaar sit Navn fast.
Han døde 1899 som Assistent i Statsbanernes statistiske Kontor. Svo
geren, Stephan Sinding, siger om ham: „Han var en højtbegavet
Mand; hans tidlige Død rev ham bort fra alle hans ufuldendte Digt
ninge netop paa det Punkt i Livet, da han stod moden til at træde
frem med sine store Planer, dem vi kendte og ingen anden. Han døde
fra os efter faa Dages Sygdom. Saa tung en Sorg var det, at jeg i Dag
efter 25 Aars Forløb næsten ikke vover at røre ved det Saar“.
En Datter, Elga Betzonich, debuterede paa Det kgl. Teater 1875
og virkede her indtil 1907. Hun var en meget dygtig Skuespillerinde
navnlig fremtrædende i Pigeroller hos Molière og Holberg. Hun havde
en pragtfuld Kvindeskikkelse. I 1885 ægtede hun den norske Billed
hugger, Stephan Sinding, der ikke var værdsat i sit Fædreland. Han
blev dansk Statsborger efter Giftermaalet og naaede her i Landet
Verdensberømmelsen. Hans Hovedværker, der takket være Brygger Carl
Jacobsen, findes paa Glyptoteket i København, er „Barbarkvinde,
der bærer sin Søns Lig“, som bragte Sinding europæisk Berømmelse,
„Fangen Moder“ (Grandprix 1889) „Moder Jord“, „To Mennesker“,
der skaffede ham Verdensberømmelsen og den prægtige „Valkyrie“
(opstillet i Grønningen i København) o. m. fl. Hans egen Statue, en
spinkel, spændstig og søgende Skikkelse staar foran Glyptoteket ud
mod Tietgensgade. (Selvportræt).
Samlivet mellem disse 2 Mennesker var yderst lykkeligt. Elga Hustruen - stod ofte Model for Manden, og hendes skønne Legeme
har han sikkert gengivet helt eller delvis i flere af sine Skikkelser. De
levede en længere Aarrække i Paris og ligger nu begge begravede paa
Kirkegaarden Père la Chaise. Paa Graven staar en meget smuk Skulp
tur af Sinding : 2 gamle Mennesker, der holder hinanden i Haanden,
symboliserende Troskaben.
Betzonichs sidste Leveaar var triste. Han blev syg og ramtes af
flere apoplektiske Anfald. De sidste Par Aar tilbragte han hjælpeløs
i en Stol. Han døde den 8. April 1901 og blev begravet i et Familie
gravsted paa Garnisons Kirkegaard. Gravstedet er sløjfet 1942. I saa
godt som alle Landets Blade blev han omtalt efter sin Død; hans lit
terære Arbejder blev nævnt og da navnlig „Landsoldaten“. Han
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betegnedes som det mest fredselskende Menneske med Autodidaktens
grænseløse Taalmodighed. Han efterlod sig næppe Fjender, men en
Mængde Venner Landet over.
Da Betzonich var død, flyttede Enken hen til den ældste Datter,
hvor hun boede til sin Død, dog afbrudt af længere Ophold hos Billed
huggerparret i Hvidovre. Hun overlevede sin Mand i mange Aar og
dør saa i Hjemmet, Kochsvej Nr. 13, den 7. Februar 1923, næsten
90 Aar gammel. Hun ligger begravet paa Hvidovre Kirkegaard i en
Familiegrav.
Efter Betzonichs Død kom „Landsoldaten“ ud for et Efterspil,
idet „Bearbejderen“, Professor Østergaard, efter at Stykket paa Casino
havde bevist sin fortsatte Levedygtighed, kommer i Tanker om at
ville udnytte det økonomisk til egen Fordel, idet han paaberaaber sig
en Medforfatterret til Stykket. Han henvendte sig dog først til Fru
Betzonich for at formaa hende til at participere i en Tourne. Fru B.
afviser ganske Professor Østergaards Tilbud om Interessentskab og
nægter Tilladelse til Opførelsen, som saa afgjort vilde krænke den
hende efter hendes Mands Død tilkommende Forfatterret. Ikke destomindre indleverer Prof. Østergaard sin Bearbejdelse til „Danske Dra
matikeres Forbund“ og overdrager Opførelsesretten for Tourneen til
Trediemand. Saa var Spillet gaaende. Fru Betzonich, der paa dette
Tidspunkt var en Dame paa 75 Aar, anlægger 1908 Sag ved Over
retten (eller Landsover- samt Hof- og Stadsretten, som den dengang
hed) paa egne og Arvingernes Vegne mod Professor Vilh. Østergaard.
Loven om Forfatter- og Kunstnerret af 1902 var imidlertid paa dette
Punkt - kunstnerisk Samarbejde mellem flere Forfattere - uklar, og
Sagen stod derfor paa, om den af Østergaard foretagne Bearbejdelse
kunde siges at være af den Art, at den kunde anses for et selvstændigt
litterært Produkt, der væsentlig havde forandret det oprindelige Værks
Form og Indhold, saaledes at Bearbejderen, der af Dir. Theodor
Andersen havde faaet sit Honorar for det bestilte Arbejde, kunde
betegnes som Medforfatter.
Dommen faldt først i 1910; den gav Østergaard fuldstændig Med
hold i Hovedsagen - Opførelsesretten - og dermed Adgang til Halv
delen af Indtægterne ved den procentuelle Afgift af Stykket til For
fatteren.
Der stod nu gamle Enkefru Betzonich: Alle havde høstet Fordel af hendes afdøde Mands Idé og Arbejde - Teaterdirektøren blev maalt med Datidens økonomiske Alen - rig, Bearbejderen fik sit for
mentlig rundelige Honorar, Hovedrollens Fremstiller fik sit Gennem-
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brud og høstede baade Guld og Ære, o. s. v. Kun een, den beskedne
Forfatter, stod tilbage og fik kun Smuler fra de heldiges Bord, og han
gik trods sin straalende Succes i Graven nærmest som en fattig Mand.
Og nu vilde man efter hans Død ovenikøbet antaste hans Forfatterret
og derved beskære hans Enke og Børn den mulige Fortjeneste, der laa
i Opførelsesretten. Ganske vist havde Østergaard bearbejdet Stykket,
efter at Theodor Andersen først forgæves havde henvendt sig til
Konferensraad H. P. Holst og senere til Forfatteren Carl Møller.
Men i Bearbejdelsen havde jo iøvrigt endnu flere „Forfattere“ deltaget.,
Viggo Lindstrøm nævner i sine Erindringer ikke mindre end 4-5,
hvorimellem han selv „i al Beskedenhed“, som han udtrykker sig.
Der sidder altsaa en hel Række drevne „Teaterskrædere“ og klipper
Betzonichs Arbejde i Stykker og sætter det sammen igen. Men Ideen,
Stemningen, Milieuet og Figurerne, kunde de ikke dræbe. En nyere
Tids Undersøgelse har endda villet hævde, at Vilh. Østergaard blev
sat ind for at dæmpe „Chauvinismen“ og fremelske „Tidsbilledet“.
Hvis man ved Chauvinisme bl. a. maatte forstaa stærke nationale
Demonstrationer, forfejlede man derved ganske Hensigten. Thi sikkert
aldrig før eller senere har Nationalfølelsen givet sig saaledes til Kende
under et Skuespils Opførelse som her. Professorer, gamle Officerer og
andre gode Borgere holdt efter Forestillingernes Slutning Taler fra
Tilskuerpladsen, Publikum afsang Fædrelandssange, enhver Replik,
der traf Stemningen, fremkaldte Jubel, og nu vilde man altsaa frakende
den afdøde Forfatterretten til dette Produkt. Hvis Betzonichs Arbejde
saa endda havde været et Makværk, der ikke kunde opføres; men det
gik jo i Betzonichs originale Form sin Sejrsgang over hele Danmark.
Overretten havde talt; men gamle Fru Betzonich var trods Alderen
fuld af Livsmod og Kampaand. Hun appellerede Sagen og faar fri
Proces for Højesteret. Sagen fulgtes med stor Interesse baade i Pressen
og navnlig i litterære Kredse, og procederedes med stor Dygtighed
for Enkefru Betzonich af Højesteretssagfører Dietrichson. Højesterets
Dom falder i December 1911. Den gaar i Korthed ud paa, at Pro
fessor Østergaard ved sin Tillempning af Betzonichs Manuskript
ikke har erhvervet nogen Medforfatterret, men kun Retten til det
Honorar for sit Arbejde, som han forlængst havde erholdt af af
døde Teaterdirektør Th. Andersen, hvorfor han kend tes uberettiget
til at lade Skuespillet opføre eller under nogen anden Form at offent
liggøre det.
Pressen og Opinionen i Danmark fulgte Højesteret. Et af Hoved
stadens Dagblade skriver samme Dag, Dommen er afsagt:
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„Denne Dom, der i litterære Kredse er blevet imødeset med
Interesse, fastslaar altsaa, at afdøde Betzonich er og bliver „Land
soldatens“ Forfatter, og at hans Hustru er den eneste, der har For
fatterretten dertil. Dommen har tilintetgjort den existerende Ku
lissemythe, der endda havde fundet Vej til H. Hansens Litteratur
historie, om, at Professor Østergaard i Grunden var den, der
havde skabt „Landsoldaten“s enorme Teatersukces. Den paa
dette Punkt langt fra klare Lov om Forfatterret har ved denne
Dom faaet en Fortolkning, der helt stemmer med Retfærdighed
og sund Fornuft.“

Betzonichs Liv var en Kæde af Omskiftelser, delt imellem pligttro
Opfyldelse af den Gerning, han var sat til at røgte og ved Siden deraf
hans rige Følelsesliv baaret oppe af en stærk Tro. Fra sin Mester og
Forbillede, Meïr Goldschmidt, havde han arvet Troen paa „Nemesis“,
der dikterer Loven for Aarsag og Virkning. Han udtrykker det saaledes :
„Der er en Nemesis i Alt,
Nu veed jeg det med Vished!
Det første Hug af Øxen gjaldt
Den Gerning, jeg har herligst kaldt,
Min hele stolte Bygning faldt;
Men Nemesis jeg ser i Alt
Og ser det med Tilfredshed.“

Hans Tro bundede dog dybere end i Metafysik! I hans Dagbog
staar imellem en Række Sentenser og Citater af store Forfattere og
Tænkere :

„Har Mennesket en Sjæl - hvad ingen kan tvivle om - hvorledes
skulde den alene forgaa, d. v. s. tilintetgøres i et Univers, hvor Alt er
Død og Opstandelse? (Eget Fabrikat)“.
Betzonich var Danmark en god Søn, og han gik med Ære i sin
Grav. Ialtfald staar det for Eftertiden fast, at en Autodidakt, Georg
Emil Betzonich, har skrevet Danmarks største Succes paa det folkelige
Skuespils Omraade.
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BREVE FRA FELTEN 1864
Nr. 2.

Den 32 1864, afsendt d. 5/2.

Kære Sine!

Du kan da godt see, at Villien til at skrive meget, den har jeg; at Evnen
ikke altid strækker til bliver en anden Sag, thi jeg har virkelig meget at vare
tage her. Idag har jeg været i Sønderborg tilvogns for at indkjøbe Skrivematerialier m. m.; ved samme Lejlighed erfarede jeg, at Preusserne igaar har
besat Eckernförde og har først været i en lille Bataille med vore Soldater,
der er skudt paa begge Sider, om nogen er falden vides endnu ikke. Damp
skibet Thor har ved denne Affaire faaet 2 Kugler i Skroget. Her i Byen gaar
det rask med at sætte vort Batteri istand til at marchere derned for ogsaa at
faa et Kort med i det Spil ; forøvrigt har jeg nu faaet den faste Overbevisning,
at længe varer det ikke før Stormagterne lægger sig derimellem, nu da de ser
at vi gjøre Alvor af det. Gid det snart maatte skee, jeg længes dog efter at komme
hjem og det er da ikke saa underligt, naar Du betænker al den Frost, vi her
maae døie. Fra tidlig Morgen til henad Eftermiddagen ere vi ude paa Markerne
for at ordne Heste og Mandskab, og naar vi saa kommer derfra, maa jeg til
Majoren (der har jeg Contoir) for at skrive paa Regnskab. Han boer paa
Præstegaarden hos en tyk mæsket Præst, der ikke bestiller andet end æde og
drikke saa lang Dagen er, hvert Øjeblik kalder han ad Majoren for at faa
Underhold ved sine Gilder. Jeg længes rigtignok efter et Par Ord fra Dig, men
endnu maa jeg nok vente nogle Dage, før et Brev ankommer. Her ved Siden
af min Stue sidder Bondens Datter, en Pige paa 12-13 Aar og læser sine Lek
tier højt - ja, det kan ikke beskrives, hvor hun ruller afsted, og da jeg spurgte
hende, hvorfor hun læste saa højt, mente hun ganske naivt, at paa anden
Maade kunde hun jo umuligt lære sine Ting - Kjender Du Bønderne fra
den Side?
Du kjender nok, kjære Sine, at der kan forekomme Dage, hvori man føler
sig saa underlig trykket; denne Dag er saaledes for mig. Jeg begav mig imorges
paa Landevejen i et øsende Tøsnevejr, jeg skulde omtrent vandre x/a Miil i
Forretninger, og ved den Ensomhed, der omgav mig, fik jeg talt med Herren;
det forekom mig, at jeg vandrede som Missionair og havde faaet et højere
Kald fra Gud, som jeg nu skulde udrette ; efterhaanden tabte dette sig og gik
over til Hjemmet, hvor I sidde og tænke paa mig, det er mig bevidst, og saa
maatte jeg græde, og græde dobbelt da jeg tænkte paa, at vi maaske længe
skulde være skilte, saa vilde jeg bede Herren om at samle os ret snart, men saa
sagde jeg højt: Din Villie ske, Herre! Er det ikke det Bedste, min Elskede,
at han faar Villien? Da jeg kom til min Forretning tog Tanken den materielle
Retning, men paa Tilbagetouren kom Stemningen igen. Nu sidder jeg her
og skriver et Øjeblik, til jeg skal spise. Saa begynder mit Arbejde atter. Bare
jeg vidste Raad for at faa Trykket bort, men jeg maa vel bære paa det, indtil
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det forlader mig ved Herrens Hjælp. Hvor jeg dog længes efter Svar, og hvor
jeg vilde glæde mig til at kunne tale et Par Ord med Dig og Børnene!
I dette Øjeblik kommer Majoren fra Sønderborg (Du maa erindre, at
det er Onsdag) og meddeler os, at der har staaet et for de Danske hæderligt,
meget hæderligt Slag ved Midsunde igaar Tirsdag, hvori iste og hovedsagelig
18. Regiment har deltaget; af døde havde vi i Off. Kaptain Schou af 18.
samt 4 Off. og 200 Mand saarede; flere preussiske Fanger ere bragte til Flens
borg. Idag er der almindelig Fægtning over hele Dannevirkelinien og efter
hvad der meldes foretages Alt heldigt for vore Vaaben. Du har vel allerede
faaet disse Efterretninger, naar dette Brev ankommer, og sandsynligvis faaer
Du dem mere detaillerede, men jeg kan dog ikke undlade at have den Glæde
at meddele Dig dem. Nicolay er ved 1. Regiment. Du maa sige mig, naar der
indløber noget fra ham.
Som jeg skrev ankom der 25 Mand med 50 Heste fra Slesvig og disse Folk
har jeg nu skrevet Indquarteringssedler til og i den mørke Aften, Kl. er 9,
har jeg maattet besørge dem under Tag; de har i 4 Nætter og Dage flakket
omkring paa Landevejen, — det praktiske Liv begynder min Ven, og man maa
tage det Onde med det Gode, alt som det falder. Disse Folk, der kommer fra
Slesvig fortæller, at der er almindeligt Røre dernede, Skud paa Skud knalde,
og Fjenden har forsøgt Overgangen paa begge Sider. Dannevirkeforskansningerne strække sig nemlig i en Længde af over 2 Mil fra Øst til Vest, fra Mid
sunde mod Øst til Frederiksstad mod Vest, og begge Passager har Fjenden for
søgt at trænge igennem. Man siger, at det vil blive ham en svær Dyst og dog
intet udrette, thi for at bryde den maatte han belejre den i længere Tid; hvem
veed, om ikke Nogen blander sig i Sagen,---- jeg stoler paa Herren!
Saa kommer jeg da til det Glade ved Sagen. I Eftermiddag ankom August1
med Brevet. Tak, min Elskede, tusind Tak for Dine kjærlige Ord ! Du kan troe
jeg har længe trængt til dem, og Tak I Smaa, for al Eders Kjærlighed og for
det at I længes og venter paa mig, Vorherre vil nok snart føre mig til Eder,
og I kan være sikker paa, at jeg skal glæde Eder og være øm og omhyggelig
for Jer alle. Herude gaar Alt ret op for mig, hvor Meget jeg egentlig eier i
Jer, ikke et Øjeblik hengaar, hvor jeg ikke takker Gud for den store Lykke og
Naade, at have en kjærlig Hustru og velsignede Børn. Nu skal jeg tilsengs og
saa vil jeg anbefale Eder alle i Guds Varetægt------- Godnat i Guds Navn !

Saa er da en ny Dag atter begyndt og det med et meget smukt Vejr,
ganske lidt Frost; senere op ad Dagen har det tøet og sneet indtil nu, det er
Aften, da Frosten atter har indfundet sig. Igaar Aftes havde jeg en drøi Tour,
idet jeg tog Reent paa fra øverst til nederst og alt det i mit kolde Kammer;
jeg ligger med Underbuxer paa, ellers kunde jeg næppe udholde det, skjønt
jeg godt føler, at jeg mere og mere bliver fortrolig med den Art Liggen. 1 Den senere kendte Maalerkontrollør ved Usserød Klædefabrik.

GEORG EMIL BETZONICH

27

Idag da Majoren kom fra Sønderborg fortalte han Nyheder: Hver Dag
er de sammen dernede, igaar har i., 3., 7. og 11. Regiment samt et Batteri
været i svær Fægtning, af Officererne er nu faldne en Lieutenant Seyfarth
(Fru Glahns Broder, som der var forlovet en Tid nede i Helsingør, jeg troer
med Fr. Hjorth eller Holm, en lille sortladen Fyr var han; af Artilleriet er
falden en Lieutenant af Reserven ved Navn Klubien; idag har Fjenden prøvet
paa at sprænge Curtinen af Skanserne, Slaget har staaet ved Bustorf, en lille
Landsby Syd for Slesvig, Fjenden bestod af 10.000 Preussere og Østrigere,
som totalt er bievne slagne. Idethele taget hører man kun om Hæder for vore
Vaaben, og dette er jo dog en stor Glæde, Kongen med Søn skal være kommen
til Slesvig, og det vil endmere begeistre Soldaterne. Her til Als ere ankomne
mange saarede Preussere. Maaske vi opholde os en 4-6 Dage her paa Øen,
og da rejse vi ogsaa afsted, men er det muligt, da skal jeg telegrafere, naar
vi tage fra Als, i alle Tilfælde sender Majoren et Telegram afsted og Du faar
vel da Besked derfra. Det lader til, at Nicolais Regiment bliver godt modtage(t)
- Gud i Himlen holde sin Haand over ham og os alle, med den Bøn drager
jeg trøstet afsted derover, naar Tiden er der. Jeg kan godt forstaae, hvor bitter
denne Tid er for Jer alle derhjemme, nu I hverken veed om vi ere købte eller
solgte, men troe for Alt ikke, at den er bedre for os, vi have dog efterladte det
Bedste i vort Hjem, og skjøndt man ikke lider Ondt i Henseende til det Mate
rielle, saa er der dog en Længsel efter Hjemmet, som man desværre saa ofte
tvinges til at bukke under for. - Da jeg kom hjem i Aften viste jeg Dit og Bør
nenes Portræt til Folkene her i Huset, og hvor de bleve begeistrede for det!
Det var mig en stor Glæde, gid jeg formaaede at skaffe dig en lignende. Hils
alle de Kjære, Moder, Fader, Christian, Signe, Elga, Johanne, Alle, og Du
Sine, vær tusinde Gange hilset og takket for al Din Kjærlighed til

Din Georg.

Fredag Mg. Kl. 9.

Min Kjære Sine.
Paa samme Tid som dette Brev afgaar herfra sender jeg Tønden med
det inderligste Ønske om, at den velbeholden maa naae Dig og enhver, som
den maatte glæde og fornøje. Vær forvisset om, at for hver Deel jeg har ned
lagt deri er der fulgt en varm Bøn til Herren for Vedkommende.
Du kan troe, det er en svær Trængselstid for Soldaten her, hver Dag bliver
værre og værre, tre Gange stormede Tydsken en Skanse igaar, men blev slaaet
tilbage, flere Hundrede Saarede, Danske og Tydske ere komne til Sønderborg.
Kanonaden varede hele Dagen igaar med omtrent 500 Skud paa hver Side,
og det er ualmindelig meget i en Artillerikamp. I dette Øjeblik begynder Ka
nonaden igjen---- Oberst Veberg og endeel flere Off. faldt igaar - hvad mon
denne Dag vil bringe? Jeg siger som igaar: vi skulle storme og det strax! ~
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Endnu har jeg intet hørt fra Dig, min Sine, i Dag er det den 18. og det
sidste Brev fra Dig var fra 8. eller 9., det er en lang Tid at vente, tilmed naar
der virkelig længes. I nat bragte vi een til af vore Kanoner over i Skansen,
nu har vi tre derovre. Du skal see, at 4. Batt. dog bliver dem, der redder Dan
mark, vi kan holde dem Stangen og derfor maa vi være sparsomme med at
lade os nedskyde. Hvad der end skeer, min Sine, jeg stoler paa Herren, gjør
ligedan, og Han vil bevare os og vore Kjære! Gid denne Dag bragte et Par
Ord fra Dig, - syg er Du ikke, det maa Du ikke være, thi saa var min Kjærlighed jo endnu ikke saa stærk, at den kunde holde det Onde tilbage. Paa Søndag
Eftermiddag kan Du have Tønden, den ængster mig altid, jeg har været bange
for, at Tydsken skulde gaa saa stærk paa at jeg maatte lade den i Stikken, nu
har jeg kun hvad mit eget er, og det maa han saa vist gjerne tage.
Mange kjærlige Hilsener til Alle, til Dig dog, min Elskede, og de søde
Børn især. Nu schyter di saa bandsat igjen! siger vor svenske Sergeant, Emil
Rosell1, hedder han, det er en ung Mand, der skal være Off. naar han kommer
tilbage til Sverrig. Husk paa at forny Lotterisedlerne. - Levvel, min Elskede
og tænk med lidt Venlighed paa
Din Georg.
Til Madam Betzonich
Ny Artilleri Kaserne
Kjøbenhavn.

Fredag d. 22/4 Mg. Kl. 6.

Min egen kjære Sine. Jeg er flyttet fra det skrækkelige Sted og trukket
bort fra den egentlige Kampplads og snart venter jeg at blive ført over til
Fyn med hele Batteriet. Vil Du nok troe paa at Herren er med os? Gid vi snart
maatte mødes!
Igaar fik jeg fat i indlagte Brev til Serup. Stokken2 faar jeg i Dag og saa
benytter jeg den. Hils dem.
I Løbet af Dagen skal jeg skrive til Dig min Elskede. Kys de kjære Børn
og sig Sosse kommer snart.
_
5 0
Dm Georg.
KILDER
G. E. Betzonichs Dagbog og Breve. - Stambog for 5. Art. Afd. 2. og 4. Bat
teri. - Stambog for 1. Art. Bataillon. - Samling af Ansøgninger fra Artilleriet i
Hærens Arkiv. - Magnus Strøm: Elevskolen. S. 4, 71. - Johannes Lehmann:
Burmeister & Wain gennem Hundrede Aar. S. 70. - J. Krøier og J. Hinge: Den
danske Underofficer. S. 207 f. - Vilhelm Petersen: Foran og bag Kulisserne.
S. 33ff. - Viggo Lindstrøm: Fra den gamle Vinkælder til det kgl. Teater. S. 122,
1 Blev taget til Fange af Tyskerne under Stormen paa Dybbøl den 18. April.
2 Det var ikke ualmindeligt under Felttoget, at Befalingsmændene gik med
Stok i Marken. Se f. Eks. Vilh. Rosenstands Maleri „Fra Forpostkampene i 1864“
(Statens Museum for Kunst).

GEORG EMIL BETZONICH

29

124 fr. - Viggo Lindstrøm: Teatererindringer og Oplevelser. S. 26, 136 ff. - Ro
bert Neiiendam: Johan Ludvig Heiberg, Elverhøj. S. 20-24. ” Teodora Bense,
født Andersen: Minder fra mine Forældres Hjem (trykt som Manuskript 1916).
S. 78 ff. - Ugeskrift for Retsvæsen 1910, Sagen Nr. 398/i»o8* “ Stephan Sinding:
En Billedhuggers Liv. S. 120. - „Fædrelandet“ 1860, „Avertissements Tidende“
1860, „Dagbladet“ 1861. Illustreret Familieblad „Nutiden“ 1878 (Nr. 76 ff. og
Nr. 91 ff.), „Illustreret Tidende“ 8/i °S ’/i ^87, „Søndags-Posten“ 30/x 1887,
„Underofficersbladet“ 1/3 1901, „Nationaltidende“ 4/r 1911 og 19/10 1944, „Land
soldaten“ og Forfatterretten, Særtryk af Nationaltidende ®/12 1911, „København“
29/x 1922, „Berlingske Tidende“ 3/e 1944, „Korsets Budskab“ September 1944. Mundtlige Meddelelser fra Slægten, Professor Arthur Christensen og Teaterhisto
rikeren Robert Neiiendam.

NOGLE SMAABEMÆRKNINGER

OM NAVNESKIK, SÆRLIG SVENSK
AF

P. B. Grandjean
Foranlediget
indsendtes 4. Maj
Nr. 1945 Nr. 622)
mere om svenske

ved Underhaandsspørgsmaal angaaende visse Navnesager
1945 en Skrivelse (Statens heraldiske Konsulent, Journaltil Justitsministeriet, der gerne ønskede sig orienteret nær
Forhold paa dette Omraade. I Skrivelsen udtaltes:

Medens man i Danmark og Norge, bortset fra konstruerede
Slægtsnavne, i Almindelighed stedse optog Stednavne som Slægtsnavn
uden Ændringer, velegnede og mindre heldige, jvfr. Møjbæk, Møballe
o. s. v., ja selv saadanne, der betegnede Købstæder, f. Eks. Mariager,
Kolding, Faaborg, Holbæk, Ringsted, Maribo, Rønne med flere andre,
nu i Virkeligheden en fra forskellige Synspunkter lidet heldig, under
tiden endog upraktisk Navneskik, har svenske Borgere, i hvert Fald
af en vis social Position, med varierende Fremgangsmaader, hyppigt
kun benyttet Stednavnet som Udgangspunkt, naar nyt Slægtsnavn
ønskedes dannet, hvilket Forhold først skal omtales. Den ogsaa i Sverige
forekommende uændrede Optagelse af Stednavnet frembyder vistnok
ingen større Interesse, hvilket ligeledes gælder mindre Ændringer:
Rogberg af Rogberga, Staff (senere Staaff) af Stafre m. fl. I nogle
Tilfælde træffes mere haardhændede Forandringer, saaledes Schartau
af Skartofta. - At blot Stednavnets første Stavelse bibeholdtes, forsynet
med en Tilføjelse, der vel i Regelen ene og alene skyldtes tilfældig
personlig Smag, er et stadig gentaget Fænomen. Det skal her ind
skydes, at det i det følgende indenfor en Parenthes satte Navn altid er
Stednavnet, uden at jeg skal forsøge at oplyse dettes Ortografi paa
det Tidspunkt, da Slægtsnavnet dannedes - man skrev f. Eks. Helsing
borg, ikke som nu Hälsingborg, Hvifvelsjö, nu Vivelsjö, ofte W for V
o. s. v. - og uden at der gøres Rede for dets Karakter som Navn paa
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Sogn, Landsby eller Gaard, sjældnere paa Købstad, Herred, Sø, Elv
eller andre Lokaliteter. Nærmere Oplysninger herom maa søges i den
af Gustaf Elgenstierna udgivne fortræffelige Haandbog: Svenska
Släktkalendern (I-XII, Stockholm 1912-37), hvorfra nærværende
Meddelelser er tagne, hvad svenske borgerlige Slægtsnavne angaar.
Personen, der antog det nye Slægtsnavn, nævnes af mig ved den Stil
ling, som kun tør siges at være af Betydning, dog, om muligt, i For
bindelse med Aar for Vedkommendes Fødsel og Død. I en Del Til
fælde savnes Oplysninger af denne Art; Aarstal er nedenfor oftere er
stattede med summarisk Tidsangivelse.
Som Eksempler paa den netop anførte Fremgangsmaade hidsættes
følgende: Almgren (Almby), Købmand, 1711-74, Berglöf (Bergsjö),
Herredsskriver, Navnet antaget o. 1815, Bexell (Bexheda), Kornet,
død 1709, Björnström (Björnlunda), 18. Aarhundrede, Bredberg
(Bredby), Præst, 1707-74, Hasselberg (Hassellösa), Fændrik, død
1719, Hedengren (Hedenskog), Brugsejer, død 1711, Hökerberg
(Hökerstad), Præst, 1718-86, Lidman (Lidhult), Rigsdagsmand,
1720-85, som gav Navnet til sine tre Sønner, Lindman (Lindrum),
Præst, 1670-1741, Looström (Lohärad), Millqvist (Militorp), Guld
smed, 1743-82, Perman (Perno i Finland), Raadmand i Stockholm,
17. Aarhundrede, Sidenbladh (Sidensjö), Kronolänsman, 1775-1823,
Söderstéen (Söderköping), Præst, 17. Aarhundrede, Upmark (Up
sala), Professor, 1664-1743, Wistrand (Viby), Præst, 1703-74. Med
en let afvigende Dannelse træffes Navnene Egerström (Egboda),
Bankokommissarie, 1718-84, Quennerstedt (Quenneberga, nu med
K), Præst, 1784-1860, Swartling (Svartebo), Hammersmedemester
1699-1779, Tengstrand (Tengened), Præst, 1740-1814, Tengwall
(atter Tengened), Præst, 1671-1731, Warholm (Waregården), Præst,
1739-1805, og Wåhlin (Vårdsnäs), Præst, 17. Aarhundrede. Som et
Kuriosum kan nævnes, at Navnet Lallerman (Lalleryd), Kronobefallningsman, 1662-1756, af en Regimentstrompeter, 1702-69,
ændredes til Lallerstedt og o. 1825 af den overalt i Skandinavien
kendte Donator endelig til Letterstedt, nu helt uden Forbindelse
med Stednavnet. I enkelte Tilfælde har Slægtsnavnets anden Stavelse
en Betydning, f. Eks. Tjerneld (Väst/jarn i Forbindelse med en
vådetø, d. v. s. Ildebrand, der overgik Fædrenegaarden), Præst, 17481833. Hertil kommer de vistnok relativt faa Eksempler, der viser, at
to Stednavne gav Anledning til det valgte-Slægtsnavn : Stenhammar
(Stenby og Hamra), Rustholder, 17. Aarhundrede, Nordlund (Fæd
renegaarden Gislev Wørregården og Hustrus Fædrenegaard Lund),
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Lennmalm (Fødesognet Lenna og Faderens Fødesogn Malma), to
Brødre, 18. Aarhundrede. - Uden faktisk Analogi med alle disse Navne
bemærkes Navnet Bolinder (af en ved „Bostället“ voksende Lind),
Præst, 1698-1767.
Det var sjældnere, at Stednavnets sidste Stavelse blev Slægts
navnets første: Sjögren (Vivelsjö), ukendt Stilling, 1785-1846, Borg
strøm (? Trälleborg), Smedemester, 1795-1864, og, idet Stavelsen
ændredes let, Kullgren (Kinnekulle), to Købmænd, Brødre, 18. Aar
hundrede, Sahlin (Gesala), Præst, 1679-1749. - Stednavnets første
Led kunde benyttes som Slægtsnavn, uden nogen Tilføjelse: Hök
(Hökhult), Præst, 1679-1766, jvfr. Sidner (Sidensjö), Præst, 17881852, og Hedin (Hidingsta), Frälseinspektor, 17. Aarhundrede.
Til et Enstavelses- eller i hvert Fald usammensat Stednavn føjedes
undertiden et supplerende Led: Broman (Bro), Gæstgiver, 18. Aar
hundrede, Beckman (Bäck), 17. Aarhundrede, Liedholm (Lid),
Præst, 1721-93, Nyström (Ny), Skræder, 1740-1816, Nyström (et
andet Ny), Apotheker, 1747-99, Stendahl (Sten), Præst, 1771-1847,
Rydin (Ry), Købmand, 1761-1822, hvortil slutter sig Åstrand
(Åsa), Vice-Häradshöfding, 1751-1814, Fahlcrantz (Falu), Klokker,
1710-68, Grafstrøm (Gräfte), Raadmand, 1702-64, Ljungman
(Ljunga), Løjtnant, 1654-1708, Skarstedt (Skara), Købmand, død
1808, Strindberg (Strinne), Præst, 1710-67, Schenström (Sjene),
Raadmand, 1678-1741, Schenström (Skenninge), Købmand, 17. Aar
hundrede, altsaa to enslydende Slægtsnavne, afledede af forskellige
Stednavne, og endelig Wetterling (Vettern, den store Sø), fra omkring
Aar 1700.
Naar henses til Tilstedeværelsen af talrige andre sammensatte
Slægtsnavne af Arten Nygren, Blomquist, Lundblad, Lindahl, Berg
lund, Malmberg, Nordström o. s. v., vel næsten altid nærmest antagne
af æstetiske Hensyn, og yderligere til de ovennævnte Former for Navne
skik, er det forstaaeligt, at en stockholmsk Borger af en udenlandsk
Slægt Geder i Midten af det 18. Aarhundrede tog Navnet Cederlund,
og at Sønnen af en Fisker ved Hovdala i Skaane, Per Nilsson Fischer,
hvis Slægtsnavn vel kun hentydede til det beskedne Erhverv, som Rit
mester selv pyntede paa Navnet, idet han, 1739-1821, kaldte sig
Fischerström. Saa højt i Kurs var de sammensatte Navne. Jeg kan
her ikke undlade at bemærke, at Børnene af en Præst, Anders Paulsson Rykus (Ström), død 1683, sammensatte deres Stiffaders Slægts
navn Fischer med Faderens Tilnavn og ogsaa kaldte sig Fischerström,
nu rigtignok med virkelig Motivering. Et Par ganske ejendommelige
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Navnedannelser foreligger, naar det ses, at en Kommissionslantmätare,
1723“99> af en fr* Hamburg stammende Slægt Stahmer antog Navnet
Malmsten (Fødestaden Malmö og den paa Stadens Torv liggende
vidt bekendte Sten), og dermed bortkastede sit tyske Navn, idet en
Gren af Slægten dog nu kalder sig Stahmer-Malmsten, og naar en
Præst, 1795-1859, af en oprindelig wallonsk Slægt Wurzel valgte
Navnet Wersäll (en Kombination af Stednavnet Versås og det arvede
Navn).
Oversættelsen af Stednavne til Latinen eller en mere eller mindre
vellykket Latinisering var alle Dage saare almindelig ved Navneantagelse, ikke blot indenfor Kirken og den lærde Verden (se min Bog
„Dansk Sigillografi“, Side 287Q. Som Eksempel paa det første, mest
regulære Forhold er det næsten overflødigt at nævne de her i Landet
saa kendte Navne Pontoppidan og Lacoppidan (pons, Genitiv pontis,
og Lac, Bro og Sø, begge i Forbindelse med oppidanus af oppidum).
Hertil slutter sig Paludan (palus, Genitiv paludis, Kær). I alle tre
Tilfælde bortkastede man snart den først anvendte Endelse -us. Fremgangsmaaden er international og skal derfor ikke belyses ved svenske,
undertiden meget spidsfindige Eksempler, som det i Virkeligheden
havde været meget fristende at anføre. Den simple Latinisering, natur
ligvis først og fremmest foretagen af den akademiske Stand, talrigst
repræsenteret af Præster, var ikke blot almindelig i Datiden, men har i
mange Tilfælde holdt sig til vore Dage. Her skal f. Eks. nævnes de
endnu blomstrende svenske Slægter Bruzelius (Brusås), Dahlerus
(Dalby) og Fallenius (Fallebo), idet det, hvad disse tre Navne angaar,
som man vil se, er Stednavnets første Stavelse, der har givet Anledning
til Slægtsnavnet, endvidere Rudelius (Högruda), hvor sidste Led,
samt Bowallius (Bovallen) og Kallstenius (Kalistena) begge Led
gaar igen. Det usammensatte Stednavn genfindes i Navnene Lothigius
(Löt) og Sommelius (Sommen). Forbavsende mange af de latiniserede
Navne førtes uændret videre i Sverige. For andres Vedkommende
bortkastedes den latinske Endelse: Asghanius (Aska), Tiselius (Tisareboda), Forsselius (Fors), Sondenius (Sonderängen), Lovenius (Los
hult) og Rosenius (Roasjö) blev til Aschan, Tisell, Forssell, Sondén,
Lovén og Rosén. Forkortelsen forklarer Accenten i de sidstnævnte
Navne. Ikke faa Slægter af græciseret Form træffes i Sverige den Dag
i Dag, f. Eks. Bolander (Boteå), Carlander (Karleby), Luthander
(Lutarp), Wijkander (Alsvik), Kinnander (Kinda) og Selander
(Sei), Eksempler paa de ovenfor anførte, forskellige Afledninger af
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Stednavnet. En enkelt Navnedannelse viser til og med, at Navnet
latiniseredes og græciseredes samtidig: Arhusiander (Västerås, paa
Latin Arusia (Arhusia) som Regel dog Arosia). Det hele Corpus af
svenske Navne præges i høj Grad af denne Forkærlighed for latinske
og græske Former.
At en dansk Adelsslægt, for at nævne et bekendt Eksempel tog
Navnet Gyldenstierne efter Skjoldmærket: Guld-Stjernen, i blaat
Felt, gaar forud for en senere Tids - i Henhold til Adelspatenter eller
særlige Vaabenbreve - samtidig dannede Slægtsnavne og Vaabener,
indbyrdes overensstemmende i større eller mindre Grad, se f. Eks.
Gyldenpalm, Hjelmcrone, Holmskiold, Lindencrone, Lövenskiold,
Lövenörn, Svanenskiold, Griffenfeld, Rosenörn o. m. a. Der
lagdes ikke megen Fantasi for Dagen, idet disse Navne dog holdtes
indenfor nogenlunde rimelige Grænser, der utvivlsomt blev overskredne
naar man i Sverige komponerede adelige Navne som Gyllengranat
(født Hansson), Hummerhielm, Mannerstråle (sic) eller Silfverpatron,
Den honnette Ambition har til alle Tider og i alle Lande fejret
store Triumfer paa Navnesagens Omraade. Her hjemme blev det i
vore Dage forbeholdt Borgerstanden at erhverve ny og klingende
Navne: Adelörn, Gyldenslette, Hærskjold og Liljefalk. At det
sidstnævnte i 1901 blev valgt af en saa kultiveret Person som den ud
mærkede Militærhistoriker, Oberst Axel Larsen, disculperer i nogen
Grad mindre initierede Mennesker, der ikke havde henvendt sig til
kompetente Raadgivere. - Som jeg allerede for en Del Aar siden skrev
i min Omtale af Personalhistorikeren, Jus ti tsraad Sofus Elvius (Dansk
biografisk Leksikon VI, Side ßi8f), havde denne Mand i Egenskab af
Forstander for „Genealogisk Institut“ sin Del af Ansvaret for, at
Navnesagen her hjemme, da den første tog Fart, aldrig kom ind i
det rette Spor. Naar henses til, at denne Sag ogsaa senere stadig har
været Genstand for forretningsmæssig Udnyttelse, havde det været
saare ønskeligt, om Administrationen allerede paa et tidligt Tidspunkt
i vanskelige Tilfælde havde kunnet støtte sig til en særlig, fast Kon
sulent i Navnesager, fuldt fortrolig med dansk eller endnu bedre med
nordisk Sæd og Skik paa dette Omraade, og med de fornødne, ganske
uundværlige filologiske Kundskaber. Indenfor den Kommission, der
1898-99 bearbejdede Stoffet, havde man sikkert fundet den rette
Mand; ingen vilde med Billighed kunne vente, at Administrationen
altid var i Stand til at bemestre alle Vanskeligheder, selv med
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Navneloven af 22. April 1904 og Dahlerups og Steenstrups „Navne
bog“ i Haand.
Som bekendt bruger man baade i Sverige og i Norge uforander
lige Patronymika som faste Slægtsnavne, ganske i Analogi med den
danske Praksis, der støttedes paa Forordningen af 30. Maj 1828, og
som - selv om et lignende Forhold var kendt allerede langt tidligere
i „bedre“ Kredse - førte til en fuldkommen Karrikatur af Navnet,
f. Eks. i Realiteten betegnende et Pigebarn som Peders Søn, dobbelt
meningsløst, naar Faderen bar Fornavnet Ole.
Disse sidste Bemærkninger er jo faktisk ganske overflødige og
tjener kun som Overgangsled til nogle afsluttende Ord. Sammenstil
lingen af et Slægtsnavn og et „sen“ - Navn med Brug af Bindestreg er
paafaldende lidt udbredt i Sverige, se f. Eks. den svenske Stats
kalenders Navneregister og Haandbogen „Vem är vem“, sammen
lignet med Kraks Blaa Bog. Den, der betragter et Lands Navne
bestand som en Del af et Kultureje, kan kun med dyb Beklagelse se en
fortsat Forøgelse af denne Praksis. Navnet Grandjean-Rasmussen er
naturligvis noget mindre paafaldende end le Sage de FontenayRasmussen, men dog en sproglig Abnormitet; i andre Tilfælde synes
historiske Hensyn at være krænkede, selv om man endnu ikke staar
overfor Navnene Danneskiold-Samsø-Mortensen eller Krag-Juel-VindFrijs-Jensen1. Jeg kan ikke se andet end, at man ved Fastsættelsen af
sammenstillede Navne i nogen Grad gør Indgreb i bestaaende Slægts
Rettigheder, navnlig da det viser sig, at den, der fører Dobbeltnavnet,
næsten altid til daglig kun betjener sig af det „finere“ Navn; Eksempel
viser, at kun dette figurerer i Telefonbogen. Naar Sammenstillingen
af Slægts- og „sen “-Navn er saa sjælden i Sverige, tør det antages, at
lignende Betragtninger har gjort sig gældende og hertil en ganske
udpræget national Navneskik.
Jeg skal tilsidst ikke undlade at tilføje, at der rundt omkring i
Europa i de seneste Aar er opstaaet stor Interesse for borgerlige Vaabener; den antager ofte en ren fanatisk Karakter. Det svenske Riksheraldikerämbete har i en Del Tilfælde skriftlig godkendt Komposi
tioners Korrekthed i heraldisk Henseende og derved forlenet de paa
gældende Vaabener med et halvofficielt Præg. Uden at komme ind paa
lignende Bestræbelser fra dansk, ikke-sagkyndig Side, praktiserede i
1 Man har i Justitsministeriet meddelt, at der kun gives Tilladelse til at føre
to Navne, forbundne med Bindestreg.
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den sidste Tid med en forbløffende Naivitet1, bør jeg vistnok fremhæve,
at Bevilling til Antagelse af Bindestregs-Navne meget vel kan føre til
Misbrug af danske Adelsslægters Vaabener, som helt eller delvis vil
kunne usurperes. - Det her meddelte gør ikke Fordring paa at betrag
tes som andet end spredte Iagttagelser, der dog maaske ikke er helt
uden Betydning.
1 Det siger sig selv, at „Vaabenbreve“, udfærdigede af private Forretnings
foretagender, eller „Indregistreringer“ af borgerlige Vaabener uden nogensomhelst
Bemyndigelse er blottede for enhver Betydning.
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1592, 6. II. hefft Gaspar Odefey tho Berrighusum Hochtidt
geholden in den vestelauende mit myner Schwigerschen Anna, Marx
Gueden Hardesvogt tho Croppen Dochter.
1592, 21. II. i. Elias Spies87 F. G. Amptschryuer tho Gottorp,
myn sehr guder Freundt, Morgens früh. . .83 gestoruen Slesuici.
1592, 25. II. auff Estomihi ist meines Soceri D. Joachimi Bockholten Töchtern Anna Hochzeit gehalten zu Rendesburgk mit
Peter Reimern ebda.
1592, 4. V. ist Peter Kalundt Radesverwandter zu Schleswig
gestorben.
1592. 4. VI. ist Catharina Sülffgrauen S. Andreae Sülffgrauen zu Schleswig Ratshern nachgelassene Tochter Hochzeit
gewesen mit Thime Hölderdinge (?)80 uth dem Strande.
1592, 6. VIII. ist Georg, des Pastoren tho Suderstapeil M. Jo
hannes Holmeri Sohn geboren, circa 10 vespertinam.
1592, 6. VIII. Eodem anno ist D. Johannis Scubaei Cappellan
tho Meldorpen erster Sohn Johan edder Hans gebaren.
1592, 5. X. Tebbe, Jürgen Bockholts erste Dochter tho Rendeßborch geboren in Middage twischen 12 und 1.
1592, 12. X. ist M. Johannes Luchtius00, pastor tho Schleswick
gestoruen inter 4 et 5 pomeridianum, in cuius obitum eteugtl%ov
sequens faciebat D. Hermannus Schröder01, Cantor Slesvicensis :
Bis sex oCtober CVM vlx peregerat ortVs
SLelsVICI pastor LVChtIVs alta petit.
1592, 15. XI. ist Cathryna Peter Dorns tho Süderstapell erste
Dochter gebaren up den Avendt.
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1592, 26. XI. ist tho Berrinckhusum Casper Odefeyen erster
Sohn Gosche gebaren, des Morgens twischen 2 und 3.
1593, 8. I. ist D. Hermanni Cappelans tho Süderstapell92 Her
mann gebaren.
1593, 12. I. ist M. Martinus Plezzius93 Rector und Aulicus concionator zu Hadersleben zum Pastoren zu Schleswig in meines Schwä
gern M. Johannis Luchtij Stelle vom Ehrwürdigen Thumb Capittell
und Erbaren Rath in der Kirchen angenommen.
1593, 13. I ist meines Collegen D. Hermanni Jokegij Sohn
Heinrich am Sonnabend zu Süderstapell geboren.
I59394» 28. III. ist Peter Dorns zu Süderstapelen Tochter Wybe
geboren.
1593, I5- IV- ist meines Vatters Bruder Detloff Bürger binnen
Husum gestorben.
1593, 20. IV. ist Hans Sülffgraue Borger binnen Schleswig
gestorben.
1593, 21. V. ist mein socer D. Joachimus Bockholt95, Pastor
Croppensis in pastoren zu Henstede in Dithmarschen geeschet.
1593, 24. VI. hat D. Peter Andreae96, mein alter famulus, und
itz Pastor zu Süderbrarup Hochzeit gehalten, ist hernach Pastor zu
Pretz im Clos ter geworden.
1593, 6. VIII. ist Hertzog Johan Adolff, unser G. F. und Herr
vom ganzen Lande im Stapelholm gehuldiget zu Süderstapel bei den
Trin Mose97. Gott gebe F. G. langes Leben und daß sie wohl und
glücklich regiere.
1593, 12. VIII. ist meines Schwagers D. Joh. Schubaei damals
Cappelans zu Meldorff in Dithmarschen Tochter Catharina geboren,
darzu ich Gefatter gestanden.
1593, 14. X. ist Joh. Mosing98, damals Diaconus zu Eckerenforde Hochzeit gehalten mit meines Schwagers M. Joh. Luchtij
Pastoren zu Schleswig Tochter Marina.
1594, 18. IV. ist Marx Gueden Hardesvogt zu Croppe aus diesem
Jammerthal abgeschieden, darüber ich die Leichpredige gehalten.
1594, 20. IV. ist Catharina Sulffgaue Andreae Sülffgrauen
nachgelassene Wittwe zu Schleswig gestorben.
1594, 19. VIII. ist Detlevus Lucht99, M. Johannis Luchten
Pastoren zu Schleswig nachgelassener Sohn christlich in Gott entschlaffen.
1594, 29. VIII. ist Peter Reimer zu Rendesburgk erster Sohn
Lorentz auf dem Abendt geboren.
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1594, 15. X. ist meines Soceri D. Joaghimi Bockholten Pastoren
zu Henstede Sohn Blasius geboren.
1594, 19. X hat D. Laurentius Schmit105 Diaconus zu Schleswig
Hochzeit gehalten mit meiner Schwester Christina.
1594, 18. XI. ist Caspar Hoyer Staller, in Eidesrtede und F. G.
Hertzogen Adolffen in derselbigen Gnaden Heren Söhnen, Hertzog
Friderich 2. Philippen und Johan Adolffen Rath gestorben.
1594, 4- XII. ist geboren M. Johannis Holmeri Pastoren zu
Süderstapelen Sohn, Johan, der erste, am Sontag, und gestorben,
sup. 76 a101.
1594, 15. XII. ist M. Johannis Holmeri Pastoren tho Süderstapell geleuede Dochterken Maryncke gestorben, eres Olders im 6 Jhar.
1594, 31. XII. ist Christophorus Koch102, Diaconus zue Neuen
kirchen in Dithmarschen, mein alter Freundt, gestorben.
1595, 26. II. ist Hern Johannis Mösingij Capellane zu Eckerenforde Tochter Anna geboren.
1595, 21. V. ist meine Schwester Christina Ern Laurentio
Schmit103 Cappelan zu Schleswig zugesagt.
1595, 22. VI. ist meines Collegen D. Hermanni Jokegij erstgeborne Tochter Christina geboren.
1595, 30. IX. hat meines soceri Bruder Peter Buchholtz zu
Anclam in Pommern Hochzeit gehalten mit der Edlen Jungfrauen
Margareta Rosen(?).
1595, 19. X. har D. Laurentius Schmit Diaconus zu Schleswig
Hochzeit gehalten mit meiner Schwester Christina.
1595, 2. XI. hat Heinrich Brockdorff zu Ekerenforde, mein
guter Freundt, Hochzeit gehalten mit Margaretha Buesing, S. Junge
Otto Buessing nachgelassener Wittwe.
1596. 9. III. ist an diesem 9. Marty geboren Peter Dorn zu
Suderstapell Sohn Peter, zu deme ich Gefatter gestanden.
*596, 16. III. ist mein Joh. Holmeri Sohn Johan, der 1., gestor
ben war Dingesdages post Oculi104.
1596, 22. VIII. in der Nacht zwischen 12 und 1, ist Jürgen
Bockholten Bürgern binnen Rendesborch Sohn Jochim geboren und
getaufft am 27. Tag hernach. Seine Gefateren sein gewesen Peter
Vogt Landvogt im Stapelholm, Claus Lensche Bürger zu Rensburg
und Asmus Lenschen Hausfrauen Elsabe.
1596, 17. X. hat Martinus Pletzius105, Pastor zu Schleswig
Hochzeit gehalten mit seiner 2. Frauen Marten Bornemans zu Husum
Tochter Margareta.
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1597, io. IL Donnersdages in der Fastnacht ist Peter Vaget
Landvogt im Stapelholm Tochter Wybe Verlöbnis gehalten worden
mit Dyderich Blomen, Hans Blomen zu Eckernforde Sohn.
1597, 4. III. Freitags für Laetare ist Her Erasmus Ivari108, Pastor
zu Bergenhusum gestorben.
1597, 29. IV. ist Baltzazar Odefey zu Bergenhusum gestorben.
1597, 5. VI. hat Claus Frame meiner Frauen Freundt von Meg
gersehe Hochzeit gehalten mit Krum Peters Claus zu Nordtstapell
Tochter Grete.
1597, I0- X. hat D. Hermannus Schröter107 zu Schleswig Cantor
Hochzeit gehalten mit meiner Freundinnen, Hans Silbergraben
Tochter Margareten.
1597, 27. XI. hat Claus Gude zu Rendeßburg Hochzeit gehalten
mit Olde Gabriel Sibbern Bürgermeistern Tochteren Anna, meiner
Frauen Freundin.
1597, 22. XII. ist Fridericus Hertzog Joh. Adolffen zu Schles
wig ältester Sohn zu Gottorp geboren inter 11 et 12 noctis.
1598, 23. II. ist Doctor Paulus ab Eitzen108 senior und Superintendens zu Schleswig gestorben.
1598, 6. III. Mandages na Invocavit ist Ern Johannis Köninges
Pastoren zu Eruede Haußfrouewen Barbara gestorben.
1598, 28. III. jfr. 1593, 28. III.

*598, 3°- IV. auff Misericordias Domini hat Abell Spies100 mein
alter discipulus und itzt Cammerschreiber Hochzeit gehalten auf
dem Rathaus zu Schleswig, mit Berendt Soltouwen110, Thumbherrn
und Cammermeistern Tochter Catharina, darauf F. G. sambt der
selben Gemahlin erschienen.
1598, 18. VI. hat Dietrich Blomen Hochzeit gehalten zu Suderstapell mit Peter Vaget, Landvoget in Stapelholm Tochter Wybe.
1598, 15. X. hat mein socer D. Joachimus Bockholt seine jüngste
Tochter Ursula ehelich versprochen und zugesagt Ern Joanni
Königen, Pastoren zu Eruede.
1598, 19. XI. ist mynes Schwiegers Peter Reimers tho Rendesborch Dochter Tebbe gebaren.
1599, 18. II. Dominica Esto mihi ist Ern Johannis Köningii
Pastorn zu Eruede Hochzeit mit Ursula, Ern Joachimi Bockholten
Pastoren Tochter zu Henstede gehalten.
1599, 9. III., ist Haschen Hans Caspelvogt zu Aruede Behausjinge abgebrannt.
1599, 25. III. ist Ern Laurentii Schmits Pastoren im Jungfrauen
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Kloster zu Schleswig und Haddeby, meines Schwagers Tochter Maggeboren.
1599, 28. III, se 1593, 28. III.
1599, 17. VI. hat auf diesen Tag, war Sontages für Joh. Bapt.
H. Johan Schnellius111 Diaconus zu Oldensworth Hochzeit gehalten
mit Wilhelm Brunen zu Tönningen Tochter Margareten.
1599, 20. VIII. ist Joh. Mösingi Diaconi zu Eckerenforde Toch
ter112 geboren.
1599, 23. VIII. ist meine liebe Schwester Jürgen Brasen Raths
verwandten zu Schleswig Hausfrauwen im Heren christlich entschlaffen, Wybe.
1599, 27. VIII. ist zu Schleswig gestorben Detleff Luthen
Rathsverwandten Haußfrauen Anna, so weilandt H. Reinolden
Westerholten zu Schleswick gehadt.
1599, 4. X. ist Marina 2. Pastoren zu Süderstapel Johannis
Holmern Tochter geboren, circa 4 pomeridianam.
1599, 12. X. inter 9 et 10 vespertinam ist Elizabeth Sophia
Hertzogen Johan Adolphen zu Schleswig, Holstein, zu Gottorff
geboren.
1599, 25. XI. hat Ludwig Heidtman113, Thumbher zu Schleswig
mein alter discipulus, Hochzeit gehalten mit Hans Blomen zu Eckeren
forde und weilandt Verwaltern zu Hütten nachgelassener Tochter
Cicilia.
1599, 8. XII. ist Catharina, Ern Johannis Köninges zu Arueden
Tochter geboren des Abends um 7.
1599, 19. XII. ist Margaretha, Jürgen Bockholten Bürgern
binnen Rendesburg Tochter in der Nacht geboren.
1600, 22. II. ist meines Collegen Sohn, Marten der 2., geboren
D. Hermanni Jokegij filius, Diaconi in Süderstapell.
1600, 5. IX. inter 2 et 3 matutinam ist zu Gottorff geboren
Adolff, Hertzogen Johan Adolffen zu Schleswig, Holstein, Sohn.
1600, 14. XI. ist Gabriell Sibberen der Elter, Bürgermeister
zu Rendesburg, christlich gestorben.
1601, 13. II. ist Henning Dorn, Peter Dorns tho Süderstapel
Sohn gebaren am Morgen umb 2, und hernach umb 1, nachdem er die
Tauffe empfangen, gestorben.
1601, 16. II. Mandages nach Sexagesimae hat Georg Brasen,
damals Radtverwandter zu Schleswig, Hochzeit gehalten mit seiner
andern Ehegemal, Magdalenen Heinrich Tecken Bürgern zum
Kiell Tochter.
dalene
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1601, 19. II. ist Her Johannis Köninges Pastoren zu Eruede
Tochter Tebbe am Freitage Morgen umb 2 geboren. - Refer ad
seq. diem 20. Feb.
1601, 24. III. ist am Abend Annunciationis Mariae D.Joh.
Sghnikius114, der Elter, Pastor zu Delue in Dithmarschen, gestorben.
1601, 20. VIII. ist Catharine Arps Petern mynes Vedderen tho
Norderstapell115 gebaren.
1601, 23. IX. ist Joachim Peter Reimers zu Rendesborch Sohn
geboren.
1601, 29. IX. ist M. Marcus Wraagius116 Superintendens im
Nordertheill in Dithmarschen und Pastor zu Nienkirchen gestorben.
1601, 20. XI. ist Peter Vagedes Landtvagedes in Stapelholm
Tochter Catharinen Verlöbnis mit J. Jacob Pawelsen gehalten.
Ist aber hernach uthgeschlagen.
1601, 14. XII. in ipsa Eclipsi ist zu Schuawestede gestorben
Joh. Hempelius117 von Meideburg, Pastor, aetatis suae 43.
1602, 14. II. Dominica Esto mihi is Henning der 2. Peter Dorns
tho Süderstapel Sohn geboren, des Abends ein Verendei für 7.
1602, 8. III. ist Wybe, Jasper Odefeyen tho Bargen Husum118
erste Dochter geboren.
1602, 14. III. ist M. Erssamus Heidman119 Archidiaconus Capituli Slesuicensis mein alter praeceptor und Maecenas gestorben;
cf. den 14. Aprilis120.
1602, 28. III. ist D. Palmenius Chrysov121 Pomeranus meiner
Kinder privatus praeceptor zum Cappellan zu Süderstapel vom
Caspell angenommen.
1602, 14. IV. ist M. Erasmus Heidtmann, Archidiaconus zu
Schleswig, mein alter praeceptor und günstiger Her und Freundt
gestorben122.
1602, 11. V. ist D. Palnesius Chrysov mein Collega geordinieret
in Diaconum Süderstap. von dem Erwürdigen H. Prawest M. Jacobo
Fabricio.
1602, 15. VIII. ist Jürgen Bockholten Dochter Catharina tho
Rendesborch gebaren am Sondage Morgen um 2.
1602, 17. X. ist H. Johannis Schubaei Pastoren zu Brocktorp
meine liebe Schwester ex noverca Marina selichlig im Hern entschlapen.
1702, 28.X. ist Fridericus d. 2. Köninges zu Dennemarcken
Sohn Johannes im 20. Jhar seines Alters auffm Abend nach 6 Uhr
in der Moschauw bei dem Großfürsten, nachdem er erstlich den 15.
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dieses mit einem hitzigen Fieber war überfallen, aus diesem mühe
seligen Leben christlich abgeschieden und in Gott entschiaffen.
1602, 2. XII. ist mein Sohn Petrus von uns seinen lieben Eltern,
Brüdern und Schwestern geschieden und erstlich nach Lübeck, dar
nach aber nach Leipzig gezogen, sich zum Kauffhandel zu begeben.
Gott gebe ihm Glück zu seinen Fürnehmen und geleite ihn mit seinen
h. Engelen.
1603, 17. II. sind von F. G. Amptmann zu Gottorff, dem Edlen
und gestrengen Hinrich von Bockwolden zu Caspelvogten eingesetzet, nachdem sie ihren Eid fur dem gantzen Lande geleystet, Henning
Vogt zu Aruede and Helt Odefey zum Bargen Husum.
1603, 27. II. ist Helt Odefeyen Hochzeit mit Catharinen
Schreibers vom Kyle, der Fürstinnen Dienerinnen zu Gottorff gehal
ten worden.
1603, 6. III. auf Esto mihi ist meine Tochter Catharina geboren
Morgens um 4. Ihre Gefatteren sein gewesen Junge Jacob Pawelsen
von Husum, Jasper Odefeyen Frauw, Anna, zu Bergenhusum, und
Dyrik Blomen Fruw, Wybe Blomen.
1603, 15. III. ist Laurentius Addi123 Strandensis et Pastor in
Eiderstedt zum WitzwTort, mein alter Freundt, in dem Hern entschlafen.
1603, 17. III. Peter Dorns tho Süderstapel Sohn Henning
dort gestorben.
1603, 31. V. ist am letzten May mein guter Freund M. Heinricus
Mollerus124 Pastor zu Tönningen mit Tod abgegangen.
1603, 28. VI. bin ich mit meinem Sohn Georgio nach Stade125,
gewesen, das er aida seine studia möge continuiren. Gott gebe ihm
Gnade und Segen, das er wachsen muge Godt und vielen Leuten
dienstlich sein.
1603, 7. VIII. hat mein Ohm M. Marcus Sulffgraue126, Diaco
nus zu Neuenkirch in Dithmarsch Hochzeit gehalten mit Ambrosij
Bockholten Rathsverwandten zu Schleswig Tochter Sara.
1603, 4. XI. ist Borchert thor Stenborch gewesener Husvagets
tho Schwawestede, geleuede Husfruw Margretha van Hon gestoruen.
1603, 10. XII. ist Heschen Hans Carspelvogt zu Aruede gesto
ruen.
1604, 23. II. ist an diesem Tag zu Schleswig gestorben Mat
thias Kock, F. G. gewesener Mundkoch und meiner Stieffmuttern
Schwester Man.
1604, 3. III. ist Her Joachimus Bockholt127, weiland Pastor zu
Croppe 30 Jhar und nu ins 11. Jhar Pastor zu Henstede in Dithmar-
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schen, mein geliebter Socer in Gott dem Hern verscheiden, circa
io H. diei, und hernach den 6. dieses Monats in der Kirchen zu Hen
stede zur Erde bestetiget.
1604, 18. III. ist an diesem Tage, war ipsa Dominica Laetare,
mein lieber Schwacher D. Joh. Schubaeus128, Pastor zu Brockdorff bei
der Wilster aus diesem Jamerthal von Gott dem Hern abgefodert.
1604, 23, IV. Mandages na Misericodias Domini ist Her Johan
nis Mösingij Pastoren zu Eckerenforde und meynes Schwagers Sohn
Johan129, des Gefatter ich geworden, geboren.
1604, 13. V. ist eben an demselbigen Tag war auff vocem jucunditatis ist die alte Hertzoginne Christina zum Kyle, F. G. zu Gottorff
Hertzogen Johan Adolffen Frawen Mutter und Hertzogen Adolffen
nachgelassene Witwe mit Tode abgegangen, die hernach den 29. Junij
zu Schleswig in das fürstliche Begrebnis beigesetzet.
1604, 21. VIII. ist Melchior Odefey, weilandt Carspelvogt zu
Bergenhusum, mein Gefatter und guter Freundt, seliglich von hier
abgeschieden.
1604, ii. IX. ist Peter Reimern meines Schwägern zu Rendes
burg Tochter Abel geboren.
1604, 29. IX. ist an diesem Tage zu Schleswig seliglich in den
Wochen gestorben Syle Blomen Ern Ludovici Heidtman130 TuhmHern zu Schleswig gelibte Hausfrauw.
1604, 21. X. hat mein Collega D. Palmarius Chrysow131 sein
eheliche Beilager gehalten zu Süderstapell mit S. M. Heinrici Molleri132 Pastoren zu Tonningen nachgelassener Tochter Anna.
1604, 12. XII. ist mein geliebter Schwager Georg Brasen, Bür
germeister zu Schleswig, seliglich von Godt dem Hern aus diesem
Jammerthal in die ewige Freudensall abgefordert.
1605, 10. II. ist zu Gottorff unseres gnedigen Fürsten und Herrn
Herzogen Johan Adolphen Fräulein Anna geboren und ihre Kindtauff hernach den 10. Martij gehalten.
1605, 25- HI. ist an diesem Tage gestorben D. Hermannus
Schröter Husensis133, Cappelan zu Schleswig.
1605, 29. III. am Stillenfreitag ist mein geliebter Vatter Peter
Holmer, Bürger zu Schleswig, seines Alters im 87 Jhare sanft und im
Frieden aus diesem Jammerthal abgeschieden und hernach am Dings
tag in den Ostern zur Erden bestetiget.
1605, i. V. Middewekens nach Cantate ist M. Martinus Pletzius134 Pastor zu Schleswig auch mit Tod abgegangen.
1605, 16. VI. ist Claus Mandixen135 von Eckerenforde Hochzeit
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gehalten zu Rendesburg mit Jürgen Schroderss nachgelassener
Tochter Anna.
1605, 15. VIII. ist M. Marcus Solffgraue136, Diaconus zu
Neuenkirchen in Dithmarschen, mein Ohm, gestorben.
1605, 2. XII. ist der olde Senior M. Petrus Aurifaber137 Pastor
zu Garding in Eidestede seliglich in Christo entschiaffen.
1606, 19. III. ist an diesem Tage zu Gottorff begoren unsers
gnedigen Fürsten und Heren Herzogen Johan Adolffen 3. Sohn138.
1606139, 31. III am Paschen Morgen um 5 Schlagen ist unser
gnediger Füest und Her Herzog Johan Adolff140 von dieser Welt
abgeschieden und in dem Hern entschiaffen und hernach den 24. Maij
mit großem Pomp und Solenniteten in das fürstliche Begräbnis zu
Schleswig in der Thumbkirchen beigesetzet worden.
1606, 10. IV. ist Peter Dorn tho Süderstapell Dochter Tebbe
gebaren, de herna den 2. Septembris eiusdem anni thor Pestilentz
Tyden tho Norderstapell gestoruen.
1606, 4. V. hat Johannues Lucht141 Amptschreiber zu Gottorf
Hochzeit gehalten zu Schleswig mit Joh. Raschen Landschreiber im
Norder Theil Dithmarschen Tochter Anna.
1606, 10, V. ist mein Schwester Tochter Maria Brasen, Georg
Brasen Bürgermeistern zu Schleswig nachgelassene Tochter Johanni
Wegenern142, Bürgern zu Husum ehelich in der Kirche zu Schleswig
zugesagt.
1606, 13. VIL, Dominica IV. post Trin. ist meyner System
Catharina Hochzeit gehalten zu Schleswig mit dem Conrectore
D. Georgio Cocio143.
1606, 3. VIII., Dominica VII. Trinit. hat meine Schwester
Tochter Marina Brasen Hochzeit gehalten zu Schleswigk mit Johan
nes Wegener144 Bürger zu Husum.
1606, 8. XI. ist meine Tochter Anna umb 8 Uhren auf dem
Abend geboren thor Tidt der Pestilentzie tho Süderstapell, do wy
in groter Tro finisse schyr vor unsen guden Freunden vorlaten, der
Herr auerst noch by uns stunde und uns gnediglich und vederlich
erhelt.145
1606, 22. XII. ist meines Collegen D. Palmarij Chrysovij erster
Sohn Heinrich141 circa 10 bei Tage geboren.
1607, 25. I. auf Pauli Bekeringe, war der 3. Sontag nach den h.
drei Königen hat J. Gabriel Sibbern Radesverwandten zu Rendes
burg Tochter Catharina Hochzeit gehalten mit Gøsel Clausen.
1607, 21 • IV- in diesen Tagen, war Dominica Jubilate, ist Mar-
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Schulen, meines Soceri Sustertochter Hochzeit gewesen zu
Eruede mit Jacob Moller.
1607, 31. VII. ist Marx Brasen meinem Ohm zugesagt in der
Kirchen zu Flensburgk, na der Statt Ordnung Georg Doeffhusen147
Tochter Drude.
1607, 3. VIII. ist Peter Dorns Tochter Tebe die 2. geboren
circa 6. vesp. Suderstap.
1607, 18. VIII. ist Jaspar Odefeyen zu Bergenhusum Sohn,
auch Jaspar nach dem Vatter genannt, geboren.
1607, 22. IX. hat Jürgen Gabriel Sibbern Radesverwandten zu
Rendesburg Tochter Abell Hochzeit gehalten mit Simon Stolteley.
1607, i. XI. hat Georg Brase Hochzeit gehalten zu Flensburg
mit des Erbaren Georg Diepffhusen147 Tochter Drude.
1607, ii. XII. ist meines Schwagers Johannis Wegenern Bür
gern zu Husum Tochter Margaretha geboren.
1607, 21. XII. zwischen 9 und 10 am Montag ist der Erbar und
Vornehme Peter Vogt148, mein geliebter Schwager und Gefatter,
F. G. Landvogt in Stapelholm Christlich und Seliglich in Christo
gestorben.
1608, 15. III. hat mein Gefatter S. Peter Vogts, Landvogts in
Stapelholm nachgelassener Sohn Adolff Vogt149 seinen Eid in Jegenwartigkeit des ganzen Landes wegen seines Ampts geleistet, worauff
er von F. G. Amptmann Heinrich von Bockwolden im Namen F. G.
zum Landvogt confirmiret und bestetiget.
1608, 17. III. ist an diesem Tag gestorben und christlich von
diesem Jammerthall abgeschieden Cornelij von der Lohe auf dem
Neuen Werk geliebte Hausfrau Wybe.
1608, 9. XI. ist an diesem Tag meines Collegij ( ! ) Palmerij Chrysovij Sohn Johan geboren.
1609, 2. VI. ist zu Schleswig gestorben Doctor Paulus Cypraeus153 Thumbher daselbst und weilandt F. G. Rath.
1609, 3. X. ist gestorben zu Schleswig meiner Schwester Söhnen
Marci Brasen Hausfrauen bei ihrem ersten Kinde.
1609, i. XII. ist an diesem Tag, war Freitages nach Andreae,
zu Gottorff ein junges Herlin geboren, so nach seiner Schwachheit
halber strax nach der Geburt getauffet und bald darnach gestorben.
Vide inf. 335 a151.
1609, 20. XII. ist des jungen Hern Christiani, so den 1. hujus
zu Gottorff geboren, und bald nach empfangener Tauff gestorben,
gret
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fürstliche Begrebnis gehalten, da er zu Schleswig bei dem alten ver
storbenen Fürsten und Hern beigesetzt.
1610, 9. II. ist Johannis Wegenern Bürgern zu Husum Tochter
Marina geboren.
1610, ii. II. ist zu Schleswig gestorben D. Nicolaus Struckman152 medicus.
1610, 18. VI. ist Johannes Schomaker, mein Ohm und wei
landt Bürgermeister zu Schleswig und F. G. Zolner zu Gottorff ge
storben.
1610, 24. VI. hat Matthias Tipotius153 Hochzeit gehalten zu
Tönning in Eiderstedt mit Sebastian Goltsghmits nachgelassener
Tochter Marthe.
1610, 13. VIII. ist mein geliebter Schwager D. Georgius Cocius154, Cantor und Ecclesiastes zu Schleswig gestorben.
1610, 6. X. ist Peter Reimern Sohn Jürgen zu Süderstapell
geboren in der Nacht zwischen 1 und 2.
1611, ii. IX. ist meine Stieffmutter circa vespertinam zu Schleswigk christlich aus diesem Jammerthall abgeschieden.
1611, 6. X. hat Catharina Voget, S. Peter Voget F. G. Landtvogtes nachgelassene Tochter Hochzeit gehalten mit dem Erbaren,
Erenfesten und wollgelarten D. Johannes Pintziger155, des jungen
Hern zu Gottorff praeceptor.
1612, 23. III. ist D. Abel Berner156 Rector Capituli Slesvicensis, mein günstiger Her und Freundt, gestorben.
1612, 22. XI. Dominica 24 post Trinit. hat Tebbe Bockholts
filia Georgii Bockholten zu Rendesburg Hochzeit gehalten mit
Jacob Greven, Peter Greven Bürgern zu Rendesburg Sohne.
1612, 16. XII. ist meine vielgeliebte Schwester Anna Luchtes, S.
M. Johannis Luchtij hintergelassene Wittwe zu Schleswig seliglich
entschiaffen, umb 8 Uhren auff dem Abend.
1612, 20. XII. ist der Licentiat und Pastor zu Schleswig157 den
4. Sontag des Advents seliglich gestorben.
1613, 5. II. ist D.Joh. Pintzigers der jungen Heren Praeceptoren(?) erste Tochter Anna geboren.
1613, 6. II. nata Anna filia D.Joh. Pintzigeri affinis inter 9 et
10 matut.
1613, 18. IV. Dominica Misericordias Domini mane circa 4 ist
Her Bernhard Soltouw158 Thumbher zu Schleswig, und weiland
F. G. Camermeister gestorben.
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1613, 31. VIII. mane circa 4 ist Peter Dorn zu Süderstapel,
mein Schwager, gestorben.
1613, 17. IX. Inter 17. et 18. nocte ist mein geliebter Schwager
und Gefatter, D. Johannes Köning159, Pastor zu Eruede, gestorben.
*613, 19. XII. Dominica 4. Adventus hat Marx Brasen mein
Schwester Sohn zu Schleswig Hochzeit gehalten mit seiner andern
Frauen Anna Heinrich. . ,160 Bürgern zu Schleswig Tochter.
1614, 8. I. ist Hardevicus Splete161 Pastor zu Lunden in Dith
marschen, mein lieber Schwager, gestorben, dem sein Collega D. Heinricus N.162 und alter Senior den 6. Februarij gefolget.
1614, 13. IV. bin ich zu Husum Gefatter gestanden zu Johannis
Wegenern Sohn Martin, der vorhin den Sieben oder 8 dieses geboren
und hernach den ....163 umb Michaelis gestorben.
1614, 24. IV. ist Peter, meines Bruders Georgij erster Sohn
geboren circiter 3 matutin., da ich Gefatter zu gestanden.
1614, 15. V. Dominica Jubilate hat mein Schwester Tochter
Anna Luchtes, S. M. Joh. Luchten Tochter, Hochzeit gehalten mit
Ern Nicola Eschmarcko164, Pastoren zu Clixbüll.
1614, 4. IX., Dominica 15. post Trin. nuptiae M. Jacobi Fabricii165 iunioris et pastoris Lundiacensis celebratae.
1614, 15. IX. hat Herr Johannes Pauli166 Pastor zu Delue in
Dithmarschen Hochzeit gehalten mit seiner anderen Frauen.
1614, 9. X. Dominica 16 hat mein Sohn Peter Hochzeit gehalten
zu Süderstapell mit Rode Claus Bürgern zu Lunden Tochter Heilche.
1614, 6. XI., Dominica XX post Trinit. hat S. Peter Dorns zu
Süderstapell nachgelassene Tochter Catharina Hochzeit gehalten mit
Gert Könen Kauffhendeler zu Lübeck167.
1614, 3. XII., am Sonnabend Morgen ist Jasper Odefeyen,
meines Schwageren Sohn Junge Marx Gueden gestorben.
1615, 18. VII. ist meines Sohns Peter erste Tochter Catrarina
auff dem Abend zwischen 6 und 7 geboren zu Süderstapell. Ihre
Gevattern sein gewesen Johannes Wegener zu Husum und Henninges
Claus nagelatene Wedewe Margrete und Catharina Pintzigers.
1616, 29. II. Anna Sch............ 168 aus diesem Jammerthal durch
den zeitlichen Todt abgefodert und viel Schmach und Spott entzogen.
1616, 31. III se 1606, 31. III.

1616, 18. IV. ist Rode Claues, meines Sohns Peter Frauen
Vatter, ein alter fürnehmer Bürger binnen Lunden selichlich entschaffen. Dem Gott eine fröhliche Auferstehung verhelfen wolle.
1616, 16. VI. ist die Erbare und vieltugentsame Matrone alte
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Anna Vaget, des Erbaren und furnehmen S. Petri Vagten, weiland
F. G. Landvogten nachgelassene Wittwe christlich in Gott dem Heren
verschiden.
1616, 24. VI. in der Nacht ist meines Schwaehers Gerhart
Könen Bürgern zu Lübeck erste Tochter Anna geboren.
1616, 6. X., am Sontag Morgen ist meines Schwagers Joh. Wege
ners Tochter Wybe zu Husum geboren.
1616, 5. XI. Dominica 22. post Trinit. hat Ursula, meine
Schwegersche, Hochzeit gehalten mit Hans Holm zu Bergen, ihrem
2. Mann.
1617, i. VI., Dominica Exaudi hat Peter Dorns zu Süderstapell
nachgelassene Tochter Anna Hochzeit gehalten mit dem Erbaren und
wolgeachteten Heinrich Rautenstein169.
1617, 14. VII. ist meines Sohns Petri erster Sohn Rode Claus
zu Süderstapell geboren des Morgens umb 7. Seine Gevattern sein
gewesen H. Johan Mösing, Adolff Vogt, der Landvogt, und und( ! )
Telse Roden, S. Rode Claus zu Lunden nachgelassene Tochter.
1617, 17. IX. ist meine geliebte Schwester Tochter des Erbaren
und wollweisen Johannis Wegenern Rathsverwandten zu Husum viel
geliebte Hausfrauen Marina christlich aus diesem Jammerthall ab
geschieden.
1619, 31. I. ist Maria meines lieben Hern Schwächeren, Hern
Johannis Pintzigers Dochter gekommen zu Süderstapell circa 6
vespertinam.
1619, 6. II. ist Georgius Crusius173 Superintendens in Eiderstadia und Pastor in Cotzenbüll gestorben.
1619, 10. IV. ist meines Sohns Petri Holmers Sohn Johan
Adolff geboren des Morgens zwischen 8 und 9.
1619, 11.VIL, Dominica 7 post Trin. hat Abel Spies, F. G.
Cammermeistern Tochter Gesche Hochzeit gehalten zu Tönning mit
Casparo Moldenitt171, Landschreibern in Eiderstett.
1619, 12. IX. hat M. Johann Holmeri Tochter Marina Hoch
zeit gehalten mit Hern Joachim Werdinghusen172, Pastoren zu Cam
pen Sohn Heinrich.
1619, 14. XI. hat Hern Joh. Mösingij173 Tochter Anna Hochzeit
gehalten zu Schleswig mit Casparo174, Collegen scholae Slesvicensis.
1621, 13. II. ist des Landvogts Adolff Vogts oldeste Dochter
Anna gebaren twischen 1 und 2 up dem Auende.
1621, 14. II. ist Dorothea, Joh. Pintzigers Tochter geboren,
circa 6 vespertinam.
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1621, 27.II. ist Catharina, D. Joh. Pinztigers Hausfrauw in
Gott verschieden circa 2 pomerid.
1621, 9. XI. hat D. Johannis Mösingii175 Tochter Margareta
Hochzeit mit Henrico Brun176 Slesvici.
1627, 25. X. hat Hochzeit Wybe S. Peter Dorns nachgelassene
Tochter mit Pauell Peter zu Lübeck.
1631, 23. I., des Sondages up dem Auende jegen den Mandach
twischen 11 und 12 ist des Landvogts Adolff Vagtes erstes Söhnlein
mit syner 2. Frauen Thalern geboren und in der Noth gedöfft und
darup gestoruen.
[uden Aar] 16. I. Anno Christi ist an diesem Tage geboren
D. Enwaldi Thorouwen Pastoren zu Schleswigk Sohn auch Enwaldt177 genomet.
[uden Aar] 11. VI. Anno Christi isto ist Her Nicolaus Lucht178
erstlich Zolner zu Gottorff, hernach vicarius zu Schleswig und Pastor
zu S. Michel. Kirch gestorben.

NOTER
87 Som Anm. 86. - 88 Tallet mangler. - 88 W. Jessen læser Hoverdinge; paa
Nordstrand forekom Navnet „Holderichsen“, jfr. J. Petreus’ Schriften über Nord
strand, S. 93 og 222. - 80 Arends II 36, han har ikke været Student i Jena. - 81 Arends
II 246. - 88 Her mangler Ordet „Sohn“. - 88 Arends II 163. -84 Eller 1598 eller 1599.
- 88 Arends I 104. - 88 Arends I 108. - 87 „Tränmohr“ paa Kortet i Boltens Bog om
Stapelholm (1777). - 88 Arends II 101. - 88 Vistnok stud. i Frankfurt a/O. 1591,
Wittenberg 1591. - 100 Arends I 236. - 101 — ie/3 1596. - 102 Arends I 158. - 108 Jfr.
Anm. 100. - 104 Jfr. Anm. 101. - 108 Arends II 163. - 108 Arends I 383. - 107 Arends II
246. - 108 Arends I 220. - 108 Quellen u. Forsch, z. Gesch. S.-H-, Bd. 14, S. 438 f. 110 Sstds. S. 437 ff. - 111 Arends II 238; Epitaph 1636 i Oldenswort Kirke: Archiv
flir Sippenforschung 1941, S. 209, 210. - 112 Navnet er udeladt. - 118 *Slesvig ca. 1569,
Søn af Archidiaconus Erasmus H. i S. (1602), stud. Leipzig 1588, Zerbst 1589, Witten
berg 1591; ansat ved det tyske Kancelli 1594/99, Medlem af Domkapitlet i Slesvig
1599. - Jfr. H. F. Rørdam, Samlinger og Studier II 176 Anm. 1. -114 Arends II 237. 118 Ordet „Tochter“ mangler. - 118 Arends II 381 ; Louvain er ikke Leiden, men
Löwen. - 117 Arends I 341 ; fra Magdeburg. - 118 = Bergenhusen. - 118 H. F. Rørdam,
Samlinger og Studier, 2 (1896), S. 170-178. - 120 Jfr. 14/4 1602. - 121 Arends I 234. 122 Jfr. 14/3 1602. - 128 Arends I 24. - 124 Arends II 96. - 125 Latinskolen i Stade blev tit
besøgt fra Hertugdømmerne; Elevfortegnelsen er ikke trykt. - 128 Arends II 300. 127 Arends I 104. -128 Arends II 250. -188 Stud. i Rostock 1625. - 188 Jfr. Anm. 113. 181 Arends I 134. -182 Arends II 96. -188 Arends II 246. -184 Arends II 163. -185 Claus
Mandixen, Søn af Borgmester Peter M. i Eckernforde, *ca. 1545, t rôn. (Venlig
Meddelelse af Rektor Willers Jessen i Eckernförde). - 188 Arends II 300. - 187 Arends I
286. - 188 Biskop i Lübeck 1634, 1655. Johan. - 188 Saaledes i Haandskriftet, skal være
1616. - 140 DBL. XII2 4. - 141 Quellen u. Forsch, z. Gesch. Schlesw.-H., Bd. 15,
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S. 323, 363. - 142 Jfr. Anm. 74. - 148 *Flensborg, stud. Rostock 1593, Helmstedt 1597
(Diss. med. Helmstedt 1598), Konrektor Slesvig 1606, (13/8 i6io). Moller, Cimb. lit. I
103 ; Noodt, Beiträge 113(1753), S. 399. -144 Jfr. Anm. 74. -146 Dertil er senere skrevet :
„Anno 1661 ist diese Anna, so hernach ich Christianus Hausmann, Pastor zu Suders.
Ao. 1632 gefreyet, mihr wieder abgestorben mit grosser Betrübnis den i.Martij des
Morgens zwischen 3 und 4 Uhr“. - 146 Arends I 134. Stud. i Wittenberg 1630; ifølge
Gravstenen i Vollerwiek Kirke skal han være født den 10. Juni; jfr. Archiv für Sip
penforschung 1941 S. 207 og 209. - 147 Diepffhusen; i Dithmarsken forekommer
Dieckhusen. ~ 148 Quellen u. Forsch, z. Gesch. Schlesw.-H., Bd. 15, S. 377. - 149 Som
Anm. 148. - 160 DBL. V2, 472. - 181
3/10 1591. - 152 Jfr. ao/18 1609 og Anm. 165. 168 Søn af Livlægen hos Hertug Hans i Haderslev, jfr. Achelis, Haderslev i gamle
Dage II, S. 447. - 184 Jfr. Anm. 143. - 188 Quellen u. Forsch, z. Gesch. Schlesw.-H.,
Bd. 15, S. 45 Anm. 9 a. - 188 Sstds., Bd. 15, S. 159 Anm. 51 d. - 187 = Georg Rose,
Arends II 211, som dog har Dødsaaret 1613. -188 Quellen u. Forsch, z. Gesch. Schlesw.H., Bd. 14, S. 237 ff; Andresen angiver her (S. 439, Anm. 266), at S. er død allerede
1610. - 189 Arends I 188. - 180 Maaske kan der læses Wollesens. - 181 Arends II 279. 182 — Hinrich Detharding, Arends I 198. - 183 Datoet mangler. - 184 Arends I 229;
fmtl. stud. i Wittenberg 1607: Nicolaus Jacobi Slesvicensis og i Rostock 1604: Nicolaus
Jacobsen Slesvicensis. - 188 Arends I 235; Svigerfaderens Navn var Strukmann eller
Strauchmann, ikke Stranchmann; jfr. 8/10 1591 og 24/e 161 o - 188 Arends II 136. 187 Nordelbingen, Bd. 12, S. 69. - 188 Navnet er ikke udskrevet. - 189 Amtsskriver i
Moorkirchen fra 1611: Quellen u. Forsch, z. Gesch. Schlesw.-H., Bd. 15, S. 371. 170 Arends I 177; i Slesvig var han ikke Rektor, men Lokat. - 171 Quellen u.
Forsch, z. Gesch. Schlesw.-H., Bd. 15, S. 359. - 172 Arends II 380. - 178 Arends II
i o i. - 174 = Caspar Henneccius, Subrektor i Slesvig 1617-1627. - 178 Arends II 101.
- 178 Læsningen er ikke sikker. - 177 Arends II 318; han maa være født omkring 1576.
Stud. i Leipzig 1596. - 178 Arends II 36, derefter døde han 26/6 1560.

BIDRAG TIL D. G. MONRADS LEVNED
IL
AF

Bjørn Kornerup

Fra D. G. Monrads Studietid foreligger bevaret en mindre Sam
ling Breve, som i flere Henseender frembyder Interesse. De er rettet
til hans Ungdomsven og Studiefælle, den senere bekendte Skole
bestyrer, Dr. phil. Martin Hammerich (f 1881). Som født i samme
Aar (1811) var de jævngamle, og begge havde valgt Teologien til
Fagstudium. Nok saa betydningsfuldt var det dog vistnok, at de begge
tillige med Iver og levende Interesse dyrkede Studiet af Sanskrit.
Af Brevene fremgaar det yderligere, at Hammerich og Monrad fra
første Færd havde følt sig personligt stærkt tiltrukket af hinanden,
og at der imellem dem udviklede sig et varmt og værdifuldt Ven
skabsforhold, som forøvrigt vedvarede lige til Hammerichs Død.
Venskabet kom i de unge Aar til at gennemgaa en ejendom
melig Ildprøve, idet de begge bejlede til den samme unge Piges
Kærlighed. Antagelig gennem P. O. Brøndsted var Monrad blevet
indført hos Krigsassessor Holger Halling Aagaard (f 1866) til
Iselingen, gift med Brøndsteds Svigerinde, og i deres Datter Anna
Mathea (født 1820) forelskede han sig stærkt. Hans Kærlighed blev
dog ikke besvaret. 1837 synes han at have faaet det endelige Afslag,
og Anna Mathea foretrak Vennen Martin Hammerich, med hvem
hun blev forlovet 1837, og som hun ægtede 1841. Denne Kærlig
hedshistorie ligger som den dystre Baggrund bag de fleste af de
Breve, som skal meddeles her, og kan yderligere belyses af et Brev,
tilføjet som Tillæg, fra Monrad til Anna Mathea1. Selv efter at
1 Vedlagt Brevene findes tre, ikke her medtagne, Digte fra Monrad til Anna
Mathea fra 1833-34.
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Monrad var blevet forlovet 1838, synes han ikke helt at have kun
net glemme sin første Elskede1.
Brevene er iøvrigt værdifulde til Oplysning om Monrads Stu
dier og personlige Forhold i Ungdomsaarene. Særlig interessante er
Udtalelserne om hans Fordybelse i det gamle Testamentes Tanke
verden. Som Helhed tegner de et mærkeligt Billede af en rigt ud
rustet, sammensat Personlighed, der endnu i flere Henseender langt
fra var kommet til aandelig Afklaring. Betegnende for hans ejen
dommeligt disharmoniske Natur er vistnok især det Brev, der er
skrevet til Hammerich fra Paris saa sent som den 17. Juni 1839.
Skønt Baggrunden for flere Udtalelser heri ikke er ganske gennem
sigtig, understreger Brevet stærkt, hvor vanskeligt det er at vinde
en modsigelsesfri Opfattelse af denne rigt façetterede Personlighed.
Med god Grund er det udtalt af hans seneste Biograf: „hans Bil
lede fortoner sig i det Rembrand tske clairobscur.“ 2

De her omtalte Breve findes alle i det Aagaard-Hammerichske
Privatarkiv i Rigsarkivet. Tilsvarende Breve fra Hammerich er ikke
bevarede. — Brevene meddeles bogstavret, idet blot den skødesløse
Tegnsætning er lempet efter nu gældende Regler. Ligeledes er der
hist og her, hvor det skønnedes ønskeligt, foretaget den Forandring,
at Teksten er opløst i mindre Afsnit, skønt Monrad — som det var
almindelig Skik i Datidens Breve, aabenbart for at spare paa de
dyre Postpenge — uden „Udgange“ fyldte Brevarkene uno tenore.
Asger Nyholm har Fortjenesten af først af alle at have hen
ledt Opmærksomheden paa disse Breve og aftrykt enkelte Stykker
deraf i sin Disputats om Monrad, for saa vidt de var af Betydning
for hans Formaal3. I nogle Tilfælde kan jeg dog ikke med Hensyn
til Spørgsmaalene om Datering og Adressat følge denne Forfatter
(jvfr. nedenfor S. 54).
Om nogle enkelte Personer, der som oftest nævnes i Forbi1 Ved Læsningen af Monrads Ungdomsbreve maa man oftere mindes Birkedals
Udtalelse om ham: „han var saare fængelig overfor kvindelig Skjønhed og Ynde,
naar den var forbundet med Sjælsadel og Aand“ (Vilh. Birkedal, Personlige Oplevel
ser I, 109).
2 Asger Nyholm i Festskrift til Jens Nørregaard den 16. Maj 1947, 1947, S. 230.
8 Saaledes S. 21, 22, 23, 28, 30, 33, 37. - I Brev af 26. Januar 1948 har Dr.
Nyholm meddelt mig, at han intet har at erindre imod, at nærværende Udgiver pub
licerer de omtalte Breve.
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gaaende, er det trods al anvendt Umage ikke lykkedes at fremskaffe
tilstrækkeligt identificerende Oplysninger, uden at der dog i hvert
Tilfælde er blevet gjort opmærksom herpaa i Noterne.

A.

D. G. Monrad til Martin Hammerich.
i.

[1834 Efteraar] *.

Min kjære Ven!

Endelig befinder jeg mig nu fuldkommen vel, og mine Kræfter ere næsten
alle vendte tilbage. Mit Kammer er saa hyggeligt og net, som jeg kan ønske
mig det, og jeg har al mulig Pleie, og al den venlige Ømhed, som er saa gavn
lig for en Reconvalescent, og som hverken findes paa Hospital eller Regents.
Vinterlivet er vel ikke begyndt endnu, da vi i Torsdags havde 21 Graders
Varme; men jeg begynder dog at anstille Undersøgelser angaaende Byens
qvindelige Besætning.
Alligevel maa jeg tilstaae, at jeg i visse Henseender vil komme til at savne
Kjøbenhavn, og isærdeleshed Dig, min bedste Ven; thi mine Tanker ere nu
bievne saa vante til fri Meddelelse, at de ei synes at blive ret friske og kraft
fulde, naar jeg beholder dem hos mig selv.
Jeg kan nu, uden at det generer mig, spadsere 1/2 Miils vei, og har derfor
ogsaa begyndt at studere. Hjob har interreseret mig overordentligt. Det
mosaiske System, at eenhver Handling har sin Belønning eller Straf enten paa
1 Det kan være tvivlsomt, hvornaar dette Brev er skrevet. Brevet er ikke selv
dateret, men bærer en senere Blyantspaaskrift „1834 Efteraar?“, idet dog 1834 synes
rettet fra „1832“. Nyholm (S. 21) henfører Brevet til 1832, antagelig fordi det i
Tonen viser stærk Lighed med et Brev af 25. Aug. 1832 til H. C. Ørsted (Breve fra
og til Hans Christian Ørsted II, 106-7). Imidlertid var Monrad ogsaa 1834 syg
(Knud Fabricius, Regensen S. 94) og har formodentlig paa ny trængt til et Rekrea
tionsophold i Odense (Brevet er forseglet med hans Plejefader, Præsten L. C. Westengaards Signet). Forøvrigt staar det aabenbart i en nøje Sammenhæng med det følgende
Brev (af 2. Decbr. 1834). - Naar Nyholm opfatter Frederik Hammerich, ikke hans
Broder Martin Hammerich, som Adressaten, maa det være urigtigt (Nyholm S. 21
og S. 28 vedr. Brev af 2. Decbr. 1834). Brevet er stilet til cand. theol. Hammerich,
og dermed kan næppe være ment Frederik H., der var blevet Mag. art. 16. Januar
1834. Tilmed vilde Monrad sikkert ikke i 1834 tiltale ham med „du“, naar et, iøvrigt
venskabeligt, Brev af 4. Maj 1852 viser, at de endnu var Dis (D. G. Monrads Privat
arkiv i Rigsarkivet). Endelig peger Brevets Proveniens (Martin Hammerichs Privat
arkiv) bestemt i samme Retning. Yderligere kan bemærkes, at Fr. Hammerich ikke
1834 var i København, som Adressaten forudsættes at være, men paa sin lange Uden
landsrejse (Fr. Hammerich, Et Levnetsløb I, 319 fr.).
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den Handlende selv eller hans Børn, og Loven om Ikke-Udødelighed seer man
her sprænge sig selv i Hjobs Tvivl.
Herved vinder man et fast Punkt for Tidsbestemmelser, hvilket, forsaavidt jeg veed, er bleven overseet; og paa den anden Side afskjæres den Mening,
at Mosæ Bøger først i seen Tidsalder er forfattet, da man her seer det samme
System i sin Barndom, som i Hjob gaaer sin Død imøde, hvorfor Forfatteren
forgjæves søger at redde det ved at lade den virkelige deus komme ex machina.
Examensforberedelserne nøde mig imidlertid til ikke at gaae tilbunds i
disse Undersøgelser1. * *
Til Foraaret haaber jeg at blive „en Lykkeliggjennemexamengaaet“.
Hils Sanskrit og Professoren i Sanskrit*, hils din Familie og Brøndsteds8 fra
Din
D. G. Monrad.

Medfølgende Sager er Du nok saa god at besørge. - Brevet til Allen4
maa Du endelig afsende samme Dag, som Du faaer det! Lev vel!
Bogen sendes til Allen.

[Udskrift:] S. T. Hr. Candidatus theologiæ Hammerich. Ved Godhed.
Nybrogade No. 5.

2.
Odense den 2dc December 1834.

Kjære Ven!

Jeg har ikke skrevet før til Dig, fordi jeg ikke har havt Lyst til at skrive
til Dig eller nogen Anden; Grundene hertil har tildeels været, at jeg gjeme
vilde meddele Dig noget bestemt om, naar jeg kom til Byen, men noget5 *
Afgjørende i denne Henseende har det ifølge min Natur været vanskeligt at
beslutte mig til. Det gik da, som jeg formodede, det G. T. har taget alle Kræfter
i Beslag mod min faste Villie, og jeg er herved kommen reent bort fra Examen
og kan ei tænke at komme op førend til Sommer*. Da jeg nu nødig vilde lade
Sanscrit, som jeg ret begynder at længes efter, hvile saa længe, saa har jeg
besluttet at reise ind til først i Januar, for at vi i Compagni kunde gjennemgaae
Nalas7 sammen, som jeg derfor gjerne vilde have, at Du ei skulde læse.
1 Monrad tog teologisk Attestats 13. Juli 1836.
8 Professor Carl Theodor Johannsen, jvfr. S. 56, 61.
8 Jvfr. 12. R. III, 153.
4 Historikeren Carl Ferdinand Allen (1811-70) var Monrads nære Ven og
Kontubernal paa Regensen (Vilhelm Birkedal, Personlige Oplevelser i et langt
Liv I, in, 144 f.).
5 Ordet skrevet to Gange i Originalen.
8 Jvfr. ovenfor.
7 Formentlig Nalus, Sagnet om Kong Nala fra Mahäbhärata, som Franz Bopp
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Vær nu saa god at leie mig et umeubleret Værelse til fire Daler om
Maaneden i Nærheden af Studiegaarden, med Reengjøring og varmt Vand.
Eller der falder mig Noget ind; maaskee der bliver en Plads ledig paa
Borchs Collegium til Nytaar, ja, hvis jeg ikke tager Feil, saa er Møllers Tid
udløben1. Kunde Du henvende Dig til Sibbern*
* og spørge ham derom, samt
spørge, om der er noget Haab for mig, hvis jeg søgte det. Gjør ved samme
Ledighed de tilbørlige Undskyldninger, fordi jeg ei tog Afsked med ham.
Min totale Mangel paa Kraft var Aarsag i, at jeg maatte nægte mig den Fornøielse at høre hans Mening angaaende min Recensjon over Tordenskjold8,
hvilket jeg da har til Gode. Hvis han skulde give mig Haab, da var det vel ikke
1
a
saa galt at tale foreløbigen med Øhlenschlager, Ørsted, Brøndsted, Borne8

4

mann, Petersen, Hohlenberg og Johansen*.
Af i, 2, 3 og 4 kunde jeg faae Attester, som da kunde vedlægges Ansøg
ningen, som jeg sender til Dig, saasnart jeg faaer dit Svar.
Bedst var det vel i Samtalen med disse Mænd at fremhæve mine hebraiske
Studier og Sanscrit og derimod lade theologisk Attestats træde i Baggrunden
som noget, jeg maaskee vilde tage for at kunne disputere for Licentiatgraden,
og til de Kundskaber, som udfordres dertil, har det G. T. Studium tildeels
ledt mig. Dette Skin er vel klogest for at redde min Conseqvents, og det er
da heller ikke blot Skin.
Skulde imod Forventning ei mine Fortjenester og mine Connexioner give
mig noget grundet Haab, da lei et umeubleret Værelse til 4 d. til den iste
Januar.
Det var vel bedst, om Brøndsted anmodedes om at tale med de af Consistoriets Professorer, som han kjender. Hvorledes tituleres Consistorium, og
hvorledes underskriver man sig?
Vær fremdeles god at gaae til Allen og bede ham om saa snart som
havde udgivet og oversat 1819, og som benyttedes ved de fleste Universiteter som Ind
førelse til Studiet af Sanskrit og den indiske Litteratur (M. Wintemitz, Geschichte
der indischen Litteratur, I, 2. Aufl., S. 15-16).
1 Monrad blev Alumnus paa Collegium Mediceum 8. April 1835; „Møller“
maa være den senere Seminarieforstander og Præst Ludvig Christian Müller ( 1806-51 ),
der var Alumnus 20. Oktbr. 1830-Decbr. 1834 (Festskrift i Anledning af Borchs
Kollegiums 200-Aars Jubilæum, 1889, S. 174).
8 Professor Frederik Christian Sibbern (1785-1872) var Kollegiets Ephorus
1829-70.
8 En Recension af Adam Oehlenschlägers tragiske Drama „Tordenskjold“, 1833,
nævnes ikke i de foreliggende Fortegnelser over D. G. Monrads trykte Skrifter.
Antagelig sigtes der da blot til et Manuskript indleveret til Sibberns Bedømmelse.
* Adam Gottlob Oehlenschläger, fra 1810 Professor i Æstetik, Hans Christian
Ørsted fra 1806 Professor i Fysik, Peter Oluf Brøndsted fra 1813 Professor i Filologi,
Matthias Hastrup Bomemann fra 1803 Professor juris, Frederik Christian Petersen
fra 1818 Professor i Filologi, Matthias Hagen Hohlenberg fra 1827 Professor i Teologi,
Carl Theodor Johannsen fra 1833 Professor i østerlandske Sprog.
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muligt lade min Sopha is tand gjøres hos en Sadelmager og en Snedker. Lad
ham sige til Sadelmageren, at der oven i Sophaen er Krølhaar, og lad ham
besørge den og mit øvrige Inventarium henbringe til mit Logie, saa snart som
muligt, for at jeg kunde have det ved min Ankomst til Byen. Det gamle gule
Betræk skulde ikke syes paa igjen, da min Søster1 besørger et nyt syet paa,
hvorfor Du endelig vilde være saa god at underrette hende om mit Logie,
saa snart Du veed det.
See, det er nu rigtignok megen Godhed at forudsætte hos Dig, men det
er langtfra, at jeg tvivler om, at Du har den, at Enden ikke er endda. Vær
allerendeligst saa god at gaae til Levinsen2 3og
* sige ham, at en Huuslærer
Plads paa 150 R. i det sydlige Sjelland mellem Vordingborg og Nestved
staaer til hans Tjeneste, men at jeg meget nødig vilde have, at han skulde tage
imod den, da det ei vilde være godt for ham at forlade Byen. - Vær overbeviist
om, Levinsen er ikke forskruet! Jeg vil nævne Dig tre gamle Studenter af mit
Bekjendtskab, Øhlenschlager, C. H. Ørsted og Rask®.
Levinsen lægger sig meget stærkt efter det Islandske og har en ualmindelig
almindelig Dannelse. Der findes overordentlig klare Forestillinger hos ham
og et Hjerte, som er ægte.
Hvad Du fortæller om Müller*, interreserer mig meget. - En tydsk Skue
spiller, med hvem jeg gjorde Bekjendtskab paa Hospitalet, og til hvem jeg
sagde Farvel for evig paa Østergade, og som faldt mig om Halsen og kyssede
mig, da vi atter mødtes her; Grevinde Ahlefeldt med et Par spillende brune
Øine, der ingenlunde ere pietistiske; men som alligevel, uagtet mine Demon
strationer om Ondt og Godt, søger i Hu og Hast at faae sin Sjel puttet ind i
Lovens Ark med Naadestolen over
et lille yndigt Væsen paa tretten Aar,
der trode Cherubernes Sværds Flammer endnu vandrer i Paradiis, skjøndt rig
tignok med temlig megen Tandpine, min Annemathe[as] cbiavyaa/za5, hvis
Navn er Hulpe og hvis Fader er Bisp - see her har Du mine interres[ante]
Personer i Odense6.
Det G. T. Studium interreserer mig særdeles meget, Ideernes S [ammen]hæng og deres historiske Udvikling gaaer mere og mere op for mig; Anvendel
serne af de Oplysninger, som kan hentes fra Veda og Zendavesta, gjør mig or
dentlig ganske spændt.
1 Formentlig den ugifte Søster Ottilie Monrad, der levede og døde i København
(Tilskueren 1904, S. 39).
2 Jvfr. 12. R. III, 154.
3 Foruden de ovennævnte Adam Oehlenschläger og H. C. Ørsted Professor
Rasmus Christian Rask (1787-1832). Monrad havde bl. a. 1830-31 studeret Arabisk
hos den sidstnævnte (Nyholm S. 6). Ingen af disse tre Professorer havde underkastet
sig en afsluttende Universitetseksamen.
* Formentlig den S. 56 nævnte L. C. Müller.
5 o: Afglans. Om Annemathea se S. 52.
6 Det er desværre ikke lykkedes med Sikkerhed at identificere de tre her nævnte
Personer.
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Du kjender min Grundtanke med Hensyn til Udødeligheds [læren], paa
den har især mit Øie været henvendt under denne Gjennemlæsning, og saa
ledes har jeg da betydelige Forarbeider for en lille Afhandling, som maaskee
kan erhverve mig Licentiatgraden1. *Hegel har jeg af og til studeret*. - Kirke
historie er heller ikke lagt ganske paa Hylde, men af det G. T. haaber jeg
inden Juul at faae gjennemlæst Poeter, Propheter og Moses, hvilket altsaa
er den anden Gjennemlæsning.
Naar jeg nu kommer til Kjøbenhavn, skal din Afhandling3 *vederqvæge
5*
mig. - Hils Marie* og siig hende, at hun er en velsignet lille en, og hun kan
være forvisset om, at jeg hver Dag skal komme hen til hende og bede om den
franske Bog.
Glem heller ikke at hilse Vence og Sine, hvilken sidste jeg desværre vel
ikke faaer at see for det Første. Brøndsted (major et minor) og Johansen hils !s
Mine Forældre* hilse Dig paa det Venligste; de e[re] ordentlig bleven
gandske forelskede i dine elskelige Breve og ville absolut have, at Du med det
Allerførste skal reise over med mig for at besøge dem, saa kunde vi da gjøre
Touren herover gjennem Møen, Falster, Lolland, Langeland og Svendborg.
Hils din Fader7 og gratuleer ham; din Jomfru, Ch. Falck, hvis Sygdom
gjør mig ondt, og alle andre Venner og Veninder, som Du skulde see, fra din

trofaste
D. G. Monrad.
P. S. Mit gule Betræk skulde sendes til min Søster. - Undskyld alle disse Com
missionen Alt andet gjemmes til vor tilstundende Sammenkomst. Levinsen og
Du selv bedes snart at skrive. - Kusk Allen paa Hævelsen af mine Legater.

[Udskrift:] S. T. Hr. Candidatus theologiæ Hammerich. Ad. Hr. Agent
Hammerich Nybrogade No. 5. Kjøbenhavn fr.

1 Monrad blev ikke Lic. theol., men Mag. art. paa den 12. R. III 152 nævnte
rent lingvistiske Afhandling.
3 Jvfr. 12. R. III, 152.
3 Formentlig Martin Hammerichs Afhandling „Om Ragnaroksmythen og dens
Betydning i den oldnordiske Religion“, paa hvilken han erhvervede Magistergraden
5. April 1836.
* Formentlig Frederikke Marie Aagaard, jvfr. S. 60, 61.
5 P. O. Brøndsted, jvfr. 12. R. III, 153, og hans Søn Georg Koës Brøndsted,
d. 1878 som Justitsraad og fhv. Ejer af Gyldenholm (jvfr. Birkedal, Oplevelser I,
180); Professor C. T. Johannsen (jvfr. S. 61).
• Aabenbart Monrads Pføiforældre, Præsten ved St. Hans Kirke i Odense
Laurits Christian Ditlev Westengaard (1795-1853) og Hustru Else Marie f. Høyen
(1800-47).
7 Agent Johannes Hammerich (1777-1852).
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3Borchs Collegium N° 14. Den 3ide September 1836.

Kjære Hammerich!

Med forudskikkede Undskyldninger. - Det fornøiede mig meget at see
af dit Brev fra Berlin, at dine Studier og Bestræbelser have den forønskede
Fremgang. Efterretningen om Vedaerne vakte en saadan Interesse hos mig,
at jeg endogsaa glemte Examensveerne1.
Det første Spørgsmaal, der opstod hos mig, var om Prisen, som Du da
nok ved Leilighed meddeler mig. Jeg begynder iøvrigt mere og mere at for
tvivle om Muligheden af at realisere Sanscritstudierne ; thi det G. T. med sin
philologisk-semitiske og theologiske Side vil tage mig overordentlig megen Tid,
det Værste er da, at jeg neppe faaer nogen Tid, naar jeg ifølge Herrens
Forbandelse, der har viist sig som en ægte Prophetie, i mit Ansigts Sveed skal
fortjene mit Brød. Manuductioner er det kjedeligste i Verden, og hvis jeg ikke
kan faae indrettet dem efter mit Hoved, da seer jeg mig nødsaget til at tage
mod en Adjunct eller Informatorpost.
Min Helbred er svag, mine Familieforhold ruinerede; dog lad mig
standse mine Jeremiader; hvis det ikke var for det gode Postpapiirs Skyld,
der koster to Skilling Arket, da skulde jeg begynde paa et nyt Brev.
Bomemann og Martensen2 *ere komne hjem igaar; om det nationale,
litterære, religieuse Liv skal jeg ikke kunne meddele Dig Noget, da det ikke
interreserer mig for Øieblikket; men hvis der var foregaaet noget Mærkeligt,
havde jeg dog formodentlig hørt tale om det paa Spiseqvarteret.
Jeg har begyndt paa en Cyclus af lyriske Digte, der have til Overskrift:
Kurven eller den ulykkelige Elsker;8 Skade, at Pastoralseminariet kom drat
tende ind, og forstyrrede disse Rimerier, thi ellers skulde jeg ogsaa have
besjunget en délicat trofast Ven. De indiske Studier staar i min Sjels Baggrund
som et4 underligt Feeland, derfor vil Alt, hvad Du derom vilde meddele mig,
interessere mig meget; men jeg er næsten bange for, at Du skal lade Dig
afskrække herfra, og da Du jo udsætter Dig forat faae saadanne kjedsommelige
Svar.
Vore fælleds Bekjendtere leve vel. Fra Annemathea skal jeg hilse Dig.
Din

D. G. Monrad.
[Udskrift:] Hr. Dr. M. Hammerich. Bonn, poste restante.

fr. Hamburg.

1 MS.: Examensverrne.

2 Den senere Biskop Hans Lassen Martensen (1808-84) °g den senere Professor
juris Frederik Christian Bomemann (1810-61) havde sammen foretaget en Studie
rejse i Udlandet 1834-36 og var kommet hjem i Eftersommeren 1836 (H. L. Marten
sen, Af mit Levnet I, 84 fr., 231).
8 Synes ikke bevarede (jvfr. Nyholm S. 492 f).
4 MS.: en.
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4Borchs Collegium N° 14. Den 28dc Februar 1837.

Kjære Hammerich!

Efterat have gjennemlæst dit sidste Brev besluttede jeg snart at svare Dig,
men da jeg senere fandt, at denne Correspondence maaskee vilde være mislig
for den aandelige Cuur, som jeg havde underkastet mig selv, saa blev For
sættet et Forsæt. Hertil kom: Du skriver i dit sidste Brev, at Du ei havde For
modning, men Vished om Udfaldet af min Kjerlighedshistorie1.
Da jeg nu ikke troer, at Du ynder aprioriske Grunde, saa kunde jeg ikke
i din Menneskekundskab finde Nøglen til denne Vished og fandt mig henviist
til Erfaringen. Men her indtraf nu den Omstændighed, at Marie Brøndsted
og Rikke Aagaard2 paa det Alvorligste forsikkrede mig, at de ikke kunde rose
sig af en saadan Vished. Herved opstod der en Deel Mistillid til din Vished,
især da A. M. neppe selv kunde have nogen bestemt Mening i denne Hense
ende. Hvis Du altsaa kunde meddele mig en fyldestgjørende Forklaring, da
vilde det være mig meget kjærkomment, men ved Himmel, Jord og Helvede,
ikke en Tyddel herom, hvis Du ikke med ærligt Hjerte selv finder din For
klaring aldeles fyldestgjørende, thi for mig er Teppet rullet ned for de svundne
Tider, min Vane og min Vanes Drømme er forbi, og min Sjel er bleven
alvorlig og streng, skjøndt Verden ei seer det. Med fornyet Kraft og med fast
Villie gaaer jeg min Gang, og jeg føler dyb Ro i mit Hjerte, thi er min Aand
end svag og ringe, saa er dog mit Grundvæsen i Eenhed med den store og
mægtige Aand, der bliver, naar jeg ei er mere. Dog lad mig ei blive svulstig;
jeg seer, at jeg allerede er kommen langt fra Texten.
Altsaa for mig er det Forbigangne glemt, og om Du altsaa endikke
kan give mig nogen tilfredsstillende Forklaring, saa vil der dog ikke efterlades
nogen Hage i min Sjel; derimod gjør noget seynsollende altid et piinligt
Indtryk.
Iøvrigt Tak for dit Brev, som var mig meget kjærtkomment, min Tanke
har tit dvælet ved det og er ikke sjelden bleven rørt over det; thi jeg troede
deraf at kunne see, at der endnu var levnet Plads for mig i dit Hjerte, som vel
ikke Russer, Tyve eller Barbarer har indtaget.
Jeg har overeensstemmende med min Cuur ikke besøgt din Fader, nu
da jeg er bleven karsk, skal jeg efterhaanden iværksætte en gradeviis Forandring
i denne Henseende, da jeg nok vilde høre jevnlig fra Dig, og det maaskee heller
ikke kunde være den Gamle ubehageligt.
A. M. er i denne Tid inde i Byen, jeg saae hende sidst klædt i Maske1 Jvfr. S. 52.
2 Om Marie Brøndsted, siden gift med C. G. Hall, jvfr. 12. R. III, 153.
Frederikke Marie Aagaard (1816-91), 1838 gift med Adjunkt i Vordingborg, siden
Sognepræst i Øster Egesborg, Hans Peder Koster Dorph (1810-91).
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radedragt til Borupfs] Selskab1 *som
3 græsk Blomsterpige eller rettere Frugt
pige med en Viindruekurv paa Hovedet; med ungdommelig Glæde plukker
hun enhver Blomst, som Livet byder, og Evighedsblomsterne glemmer hun
heller ikke. I mange Henseender har hun megen Lighed med Dig - det er
misligt at lagge sin Skjæbne i Andres Haand, — Gid ikke Aurikler og Roser, Tuli
paner og Nelliker gandske maa skjule Evighedsblomsterne!
Jeg har søgt at realisere et venskabeligt Forhold. Den lille Pige har lovet
mig det, hun har den bedste Villie, siger overmaade kjærligt Goddag og Farvel,
men føler sig for Resten piinlig og generet i min Nærværelse. Endnu et Forsøg
- og jeg resignerer ogsaa paa hendes Venskab; thi jeg er for god til at taales,
og jeg har opnaaet stort Mesterskab i at resignere.
Marie Brøndsted og Hall leve sig efterhaanden mere og mere sammen,
jeg føler mig hos Brøndsteds en Deel tilovers, omendskjøndt Pigebørnene
holde meget af mig.
Jeg har ret havt Anledning til at beundre Sines® mageløse fine Tact,
hendes sande uskrømtede Deeltagelse og Hengivenhed for mig; hun er eet af
de meget faae Væsener, til hvem jeg har en urokkelig fast Tillid.
Ørsteds leve ved det Gamle. Karen bliver bestandig meer og meer for
træffelig, og Sophie® mere og mere smuk, hvorfor hun da ogsaa samler en stor
Tilbederskare om sig; Martensen træs at være den Lykkelige. Aagaard har
forpagtet en af Kents Gaarde. - Dorph er fremdeles Huuslærer. - Levinsen4,
fra hvem jeg skal hilse paa det Venligste, arbeider sig ind i Grækernes Mytho
logie, har læst Homer, Hesiodus, Pindar, Æschylus, Sophocles og arbeider
løs paa Euripides; han boer hos mig, og vi føre et gandske ypperligt Liv.
Johansen® er syg. Jeg tænker paa en Adjunctplads i Sorø; eller jeg iaar
vil slaae mig igjennem i Kjøbenhavn, næste Aar søge at komme til at reise
udenlands og, hvis det slaaer feil, søge geistlig Ansættelse. Jeg haaber da,
at en god Villie skal gjøre mig til en brugbar Borger. - Ørsted poeticerer,
Clausen politicerer, Poul Møller udødeligserer i Maanedskriftet, Sibbern kaldes
af den Hellig Aand til at skrive i alle Bladene og udlees®. Annemathea føler sig
lykkelig ved sit Hjertes Frihed. - Livet er fuldt af Besværligheder.

D. G. Monrad.
1 „Borups Selskab“, en af de gamle Klubber, bestod til 1841 (Villads Christensen,
København 1840-1857 S. 374).
* Frederikke Marie Aagaard, kaldet Sine, jvfr. Fr. Barfod, Et Livs Erindringer
S. 1433 H. C. Ørsteds Døtre Karen (1815-92), gift med Professor, Dr. phil. Edvard
August Scharling (1807-66) og Sophie (jvfr. 12. R. III, 152).
4 Jvfr. S. 57.
6 Formentlig Carl Theodor Johannsen (1804-40), fra 1833 Professor extraordinarius i de østerlandske Sprog, hvis „Hebraisk Formlære“, 1835, Monrad havde
anmeldt.
® H. C. Ørsted havde 1836 udgivet „Luftskibet, et Digt“, H. N. Clausen var
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P. S. Glem ikke at tale om Sanscrit. Staaer de Bøger, som Du har eller vil
hjemsende, til min Disposition?

[Udskrift:] Hr. Dr. Hammerich. Bonn. fr. Hamburg.

54dc October 1837.

Guds rige Velsignelse, min dyrebare Ven, være med Dig og Dine*
1, hans
Kjerlighed opfylde Eders Hjerter med sin dybe Fred; lad fra først af Eders
Sjeles Samfund blive ret inderlig rodfæstet i den, og lad dette evige himmelske
Lys fra først af kaste sin Glands over Eders Glæde over hinanden. At dette
høie aandelige Samliv i hele sin Fylde maa udvikle sig hos Eder, dette er med
Hensyn til Eder mit høieste og mit eneste Ønske, som ikke sjelden i de stille
Timer fremtræder for min Sjel. Al Bitterhed og al gjensidig formeent eller
virkelig Krænkelse være glemt, og jeg rækker Dig Fredens Olieblad i den Overbeviisning, at et Hjerte, der er glad, gjerne vil, at alle skulle være glade, og
fulde af Kjerlighed imod det.
Hvad min Person angaaer, da er min Glæde og min fuldkomne Fred og
Tilfredshed uafhængig af Livets Tilfældigheder, og jeg hverken trænger til
eller ønsker noget Menneskes2 Medlidenhed. Men oprigtigt Venskab som dette
kunde jeg nok ønske, og hvis sand Hengivenhed kan gjøre værdig til det, da
er jeg ikke uværdig. Hils min lille trofaste Veninde fra mig og tak hende for
hendes Brev, der var mig særdeles kjærkommet. Hils din lille Brud paa det
Kjærligste fra mig, og vær selv hilset fra din trofaste Ven
D. G. Monrad.
[Udskrift:] S. T. Hr. Mag. Hammerich, Iselinge. Wordingborg. fr.

6.
2den August 1838.

Min kjære Ven!
Dit Brev har længe maattet vente paa Svar; men hvis Du nu er et skik
keligt og fornuftigt Menneske, der ikke farer hovedkuls fra Verdens Hoved1837 politisk især optaget af Trykkefrihedssagen (Jorgen Larsen, H. N. Clausen I,
282 ff.), Poul Martin Moller offentliggjorde i „Maanedsskrift for Litteratur“ XVII
Afhandlingen „Tanker over Muligheden af Beviser for Menneskets Udødelighed“,
og F. C. Sibbern deltog i disse Aar livligt i den offentlige Debat (J. Himmelstrup,
Sibbern S. 184 fr; jvfr.J. P. Mynster i Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder til
P. Hjort II, 18).
1 Brevet formentlig skrevet i Anledning af Martin Hammerichs Forlovelse med
Anna Mathea.
2 M S. : Menneskets.
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stad, saa skal jeg selv komme til Dig sidst i September eller først i October og
takke Dig for det. Hvis Du bliver, da skal jeg reise ned til Annemathea og lade
hende see paa mig, og derpaa skynde mig til Paris og lade Dig see paa mig,
at jeg kan være et Substitut for Maanen og Stjernerne.
Mag. Becker1 har jeg truffet paa Gaden, han lod til at være bleven godt
traineret i England ; jeg er vis paa, om vor Herre gav ham Lov til at gjøre en
Udenlandsreise og besøge Jupiter eller bereise Melkeveien, saa vilde han dog
foretrække at reise til England og spise Bøfsteg.
Hospitalet aflagde jeg en Visit forleden Aften, men traf Ingen og kan
derfor ikke hilse Dig.
Storfyrsten2 fik ondt i Maven og kom ikke ud at see paa den store Revüe
med 10,000 Mand ; men jeg trak op med en Svigerfader og to Svogre, og din
Fader trak op med Jomfru Pren3. *Han
* kom hen til mig og sagde: Monsieur,
jeg hører, at De er bleven forlovet, maa jeg have den Ære at gratulere.
Den lille spidsnæsede coquette Frøken Engelstoft har jaget Kjæresten fra
Fædrenehjemmet, eller rettere fra sin Moder*. Conferentzraaden6 sagde,
at nu var han saa syg, at det ikke kunde blive værre, og styrkede sig ved Lissabones Viin og ved den Tanke, at han ingenlunde havde Grund til at være
misfornøiet med sine Arbeider.
Jeg er endnu ikke færdig med min Disputats*, Trykningen gjør mig
tusinde Bryderier, Correctur og Besøg i Bredgaden og Torbæk, hvor Emilie
ligger paa Landet hos Werlin7, afløser hinanden. - Snart stunder det til, at
jeg skal reise bort og lade hende tilbage. Vi gjøre os uhyre megen Umage for
i Fælledsskab at drømme en Quine®, thi da skulde hun drage med mig;
men vi har ei bragt det videre end til, at Emilie igaar Nat drømte 34; og et
Udtræk kan ikke forslaae. - Det er i Grunden haardt nok at reise ene; den
aandelige Udvikling, i dette Tilfælde meget betinget ved Samlivet, standser,
1 Mag. art., siden Dr. phil., Sognepræst i Soderup-Eskildstrup, Provst Peter
Willemoës Becker (1808-77) havde 1836-38 foretaget en længere Studierejse bl. a.
med vigtige Ophold i England (og Skotland). Jvfr. P. W. Becker, Historiske Afhand
linger I S. IV f., 56 ff., 200 ff.
2 Storfyrst Alexander Nicolajwitsch (senere Kejser Alexander II) opholdt sig
i København 27. Juni-13. Juli 1838 (Berlingske Tidende).
8 Agent Hammerichs Husbestyrerinde, Jomfru Doris Prehn, kendt som „Jomfru
Prehn No. 2“ til Forskel fra den i den Hammerichske Familie saa dybt indgribende
„Jomfru Prehn No. 1“ (Fr. Hammerich, Et Levnedsløb I, 346-47).
* Mette Marie Engelstoft (1811-46) gift 1839 med Professor juris Frederik
Christian Bornemann (1810-61).
8 Konferensraad, Professor Laurids Engelstoft (1774-1851).
• Jvfr. 12. R. III, 152.
7 Monrads Forlovede Emilie Nathalie Lütthans (1815-71 ), med hvem han havde
gjort Bekendtskab gennem sin Studiefælle Lic. theol., siden Sognepræst i FerslevVellerup, Christian Werliin (1804-66). Jvfr. Nyholm S. 37.
® En Lotteriseddel (til Tallotteriet) med Forbindelse af fem besatte Tal (Den
danske Ordbog XI, 957).
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og det er tungt nok for den Ene at maatte betragte to Aar af sit Liv for saa
godt som tabte. Hvilket rigt Fond for det kommende Liv vilde ei 2 Aars Op
hold i Udlandet afgive. Men som sagt det vil ei gaae med Quinen.
At jeg føler mig lykkelig, behøver jeg ikke at skrive Dig til, thi Du kjender
mig for godt til, at Du ikke skulde vide, at jeg ikke vilde indgaae nogen saadan
Forbindelse, uden naar det kunde skee med min fulde Sjæl. Det første Indtryk
sagde mig, at jeg ved hende vilde blive lykkelig, og den forløbne Tid har lært
mig, at jeg tør stole paa det første Indtryk. - Der er Intet af det, som bevæger
sig i Tanken eller Hjertet, som jeg behøver at skjule for hende af Frygt for,
at hun ei skulde kunde forstaae mig, og dette aandelige Samliv gjør mig
lykkelig. - Dog lad mig standse. Gud give, at jeg maa blive værdig til den
rige Velsignelse, som han har skjænket mig!
Det var smukt af Rikke Aagaard og Annemathea, at de skrev til mig,
deres Deeltagelse fornøiede mig meget. - Lev vel, min dyrebare Ven, oppebi
mig i Paris, husk paa, at ogsaa vi gjorde et godt Indtryk paa hinanden, da vi
saae hinanden første Gang, og at dette Indtryk endnu ikke har skuffet nogen
os’

Din trofaste Ven
D. G. Monrad.

Til Hr. Kayser og Hr. Fenger!1
A.
Almindelig Indledning.

1. Ligerviis som Danmark er et lille Land mod hele Europa, saaledes
bør mine Breve være faa i Forhold til Eders.
2. Fra fælleds Bekjendter, Ubekjendthed med hinandens personlige
For [hold].
3. Mit Liv er saa gandske gaaet op i uvisse Planer, usikkre Forhaabninger; jeg er gaaet op ad Bakke og har forgjæves ventet paa et Punkt, hvor jeg i
al Mag kunde sætte mig ned og see mig om; men nu er jeg kommen paa et
saadant Punkt, og nu har jeg sat mig ned, og nu seer jeg mig om - og Himmel,
hvilken Udsigt nyder jeg, jeg seer Dig, Du halv-gavtyvagtige og halv-sentimentale Kayser, staa, jeg seer Dig, Du grundmurede Fenger, i de nye Klæder
med de medaillerede Knapper docerende for de russiske Damer.
4. Det, som jeg har opnaaet, siden jeg skrev Eder til, er a) En Magister
grad (i Haabet) ß) Et Reisestipendium y) En Pige. Kjærlighed gjør, at Livet
falder sammen med Evigheden, thi den vil Intet uden sig selv, den higer efter
Intet, den seer hverken frem eller tilbage, den lever i Øieblikket med hele sin
Fylde.
5. Dette er nu en almindelig Indledning. Den specielle kommer i næste
1 Monrads Venner den senere Professor, Dr. med. Carl Johan Henrik Kayser
( 1811-70) og den senere Professor, Dr. med. Carl Emil Fenger (1814-84), der i Fælles
skab foretog en treaarig Studierejse med særlig vigtigt Ophold i Paris.
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Brev, hvis I sende mig blot 1/4 Brev. Kayser har jeg mest forsyndet mig imod,
thi han har skrevet to Breve til mig. I ville sagtens ikke troe mig, at jeg i min
Skuffe ikke har mindre end tre Breve liggende fuldskrevne til Eder, men jeg
er saa uhyre beskeden, at skrive til Folk i Paris, eller rettere at afsende Breve
til dem, var Noget jeg undsaae mig meget for.
6. Lev nu vel, mine gamle Venner! Gid jeg maatte træffe Eder i Paris!
og gid I maatte kjende mig saa godt, at I ikke troer, at jeg nogensinde glemmer
dem, som har betydt saa meget for mig som I.
Eders
D. G. Monrad.

[Udskrift:] S. T. Hr. Magister M. Hammerich. Paris. Faubourg St. Germain
rue du dragon No. 24. fr. Hamborg.

7«
i7deJuni [1839]1.

Hvor man bestandig, min kjære Ven, vedbliver at have mange Fordomme,
selv om man opholder sig i en saa fordomsfri Stad som Paris. Saaledes har jeg
endnu en ligesom medfødt Aversion for Hestekjød, for Væggeluus, med hvem
jeg dog lever paa en meget fortrolig Fod, og for Circulærer. Der er for mig
noget irriterende i at modtage et Brev, som ogsaa er til Andre. Er det Forfæn
gelighed eller Stolthed eller Hengivenhed, eller - jeg [véd] ikke hvad? Det
véd jeg, at jeg vil overlade til din skarpsindige Analyse dette Phænomen, der
gjorde mig ærgerlig, hvergang jeg modtog et Brev til „mine kjære tre Venner“,
ja i den Grad ærgerlig, at jeg sagde til mig selv: diable m’emporte, om jeg skri
ver en Linie, førend han er kommen til Danmark. Men nu er Du i Danmark,
i Sjælland, paa Iselinge, i Kammeiet ved Siden af Melkebøtterne, der er
(Kamret) omgivet paa de andre tre Sider af Haven, Støvlegangen, Studere
kamret. Nu sover Du renere og uskyldigere end en Pariserinde paa fire Aar,
uagtet en gandske smal Gang kun skiller Dig fra din Elskerinde, uagtet Fader
A’s Støvler er de eneste Skildvagter, som man har opstillet mellem Eder.------ 8* *
Her har jeg gjort en meget lang Pause, thi min Tanke forvandlede sig til
tableau. God Nat. Klokken er ix/a.
i8dc Juni.

Det er en ufordragelig Hede ; jeg er sløv og dorsk, men jeg vil alligevel
skrive til Dig, thi jeg har gjort en Pause i mit Liv, og i saadanne Pauser er jeg
ene istand til at skrive til Dig. Grunden hertil er, at Du egentlig er en Gjen
ganger, eller hvis Du hellere vil, at jeg egentlig er en Gjenganger. Jeg gjør
ligesom hans Majestæt Paven af og til Helgener, og i deres Tal er Du een af de
allerfomemste. Da jeg imidlertid her sympathiserer meget med Pariserne,
1 Brevet bærer som Blyantspaategning Aaret: 1839, et af Poststempleme: Ham
burg 28. Juni 39. - I September 1838 var Monrad rejst til Paris (Nyholm S. 38).
8 Tankestregerne i Brevet, intet udeladt.
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saa har jeg ogsaa det tilfælleds med dem, at jeg meget sjelden tænker paa mine
Helgener. Du er iøvrigt en gandske egen Helgen, Du er en Sammenblanden
af Michael og Slangen. Du har forjaget mig af Paradiis, Du har tilintetgjort
mine Idealer, Du har givet Menneskebesterne Navne for mig. Eller rettere
sagt, det er ikke Dig, det er mit Forhold til Dig, det er vor Historie. Du har en
symbolsk Betydning for mig, du har havt en Indflydelse paa mig, der aldrig
vil tabe sig, og netop derfor er Du ikke seilet ned ad Lethefloden. Jeg er din
Ven og er ikke din Ven, ligesom Du vil. Jeg vil have megen Nydelse af at tale
med Dig, jeg vil have megen Fortrolighed til Dig, jeg vil med stor Fornøielse
gjøre Dig Tjenester, jeg vil glæde mig over din Lykke, men bedrøve mig over
dine Sorger, nei det vil jeg have mig meget frabedt. Dermed vil jeg naturligviis
ei sige, at jeg ei med Rolighed vil høre paa1 *Alt, hvad der angaaer Dig, at jeg
vil stræbe at opfatte det Disharmoniske og gjøre mig megen Umage for at
finde et Middel til at opløse det. Men vender Du mig Ryggen, vender jeg Dig
ogsaa Ryggen; farer Du heden, græder jeg ikke. Du seer, at jeg er aldeles tri
vial, aldeles som alle Andre, og det i den Grad, at jeg bevæger mig med stor
Lethed i alle Talemaader om „at leve for Andre“, om „dyrebare Venner“,
thi jeg har Frygt for at synes original. Men med Gud og min Helgen gjør
jeg en Undtagelse, derfor gaaer jeg ikke tilalters, og derfor skriver jeg dette
Brev til Dig. Det vilde være infamt, hvis Du vilde analysere mit Væsen for
nogensomhelst, thi Menneskenes Børn ere nogle Asener, men hvis Du gjør
det, skal Du ikke destomindre vedblive at være min Helgen, kun giver jeg den
ene Fod et Anstrøg af en Hestefod. Du kan da naturligviis nok begribe, at jeg
ei bryder mig det allerringeste om Kunst, Videnskab eller nogen af alle disse
Pjalter, hvormed Menneskeheden dækker sin Nøgenhed. Jeg har tænkt paa,
om jeg ei skulde gjøre mig ærgjerrig, men selv om hele Jorden nevnte mig med
Respect, saa var det en ussel Ting, naar man tænker paa, hvilken jammerlig
Plads Jorden indtager i Verdenssystemet. Jeg har en Illusion tilbage, det er
Kjærlighed, den er mit Liv, den er mit Alt. Naar ogsaa den er forbi, saa -.
Naar jeg er færdig med den berømte Grammatiker Sibawaihi8, kommer jeg
til Kjøbenhavn. Naar Du har modtaget en Gopi, saa vender jeg tilbage til
Paris, naar jeg har gjort den aldeles færdig, for at lægge den sidste Haand
derpaa3. *Lev vel, min dyrebare Ven. Hils Iselinge og dens Colonier, forsikr
dem alle om min inderlige, hjertelige Hengivenhed fra Din
Rue de Chartres No. 7 et 9.

til Døden trofaste Ven
D. G. Monrad.

[Udskrift:} S. T. Hr. Magister Hammerich. Iselinge. Wordingborg. Danmark.
Hamburg.
1 M S. : to Gange „paa**.
8 Sibawaihi (Sîboûyah), berømt arabisk Grammatiker, d. ca. 795. Hans Vær
ker er først udgivet fuldstændigt af Hartwig Deren bourg 1881-89.
3 Stedet, der er forsynet med flere Overstregninger, indeholder en noget løs
Konstruktion.
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8.
Nykjobing den 7 Mai 1853.

Jeg er da, kjære Ven, kommen til det Resultat, at det er rettest, at jeg
ikke tager Sæde paa Rigsdagen, Paa sidste Rigsdag var min Virksomhed aldeles
betydningsløs1, 2og
* da jeg indseer, at det samme fremdeles vil blive Tilfældet,
saalænge national Lidenskab og ministeriel Halstarrighed kjæmpe med hin
anden, saa har jeg ei kunnet oversee, at andre Pligter trængte sig frem i For
grunden. For uventede Tilfælde staaer Pressens alfare Landevei aaben.
Da saaledes min tidligere Formening om at ville komme til at opholde
mig en ikke ringe Deel af Aaret i Kjøbenhavn er opgiven, saa indvirker dette
paa min Bestemmelse med Hensyn til Viggo8,---------Din hengivne
S* T.
D. q Monrad.
Hr. Professor Hammerich.

B.
D. G. Monrad til Anna Mathea Hammerich, f. Aagaard.
i.
Den 3die August 1835.

Min kjære Annemathea!
Da jeg reiste bort, fik jeg slet ikke taget ordentlig Afsked fra Dig, og
idet mit Haab bringer Dig sit sidste Levvel, føler jeg Trang til at takke Dig
for Alt, hvad Du har været for mig. Mange Mennesker føle sig dragne til det
Høiere ved den stille stjerneklare Himmel, eller naar Gud taler gjennem
Torden og Lynild ; hvad mig angaaer, da er der Intet i Himlen eller paa
Jorden, der saameget har udbredt den stille, himmelske Fred, den dybe ufat
telige Ro over mig som Synet af Dig og Tanken paa Dig. Med denne Tanke,
min kjæreste helligste Eiendom, har mit Øie aabnet sig om Morgenen og lukket
sig om Aftenen; den har kastet sit forklarede Lys over min Glæde, og selv
naar jeg var nedbøiet af Sygdom og Modgang, har den gjort mig uudsigelig
lykkelig.
Tvivlen har heftigt bevæget mig, min Tro paa Gud og Udødelighed har
været knust; mægtigt lokkede Verdens Forførelser mig, da stod Du for min
Sjel med dette venlige Blik, Du vinkte mig hen til Dig fra den forvirrede Tum
mel, Du skjænkede mit Hjerte Uskyld, min Tanke Fred. Elskede Barn, stød
1 Rigsdagssamlingen 7. Marts-18. April 1853, hvor Monrad havde lidt Nederlag
i Finanslovsagen og Arvefølgesagen (Nyholm S. 162 ff); om Diskussionen om hans
Motiver til nu at trække sig tilbage fra det politiske Liv sst. S. 165 ff.
2 Monrads ældste Søn, den senere Løjtnant Viggo Monrad. Resten af Brevet
er uden historisk Interesse.
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mig ikke fra dig1; thi hvis Du bortstødte mit Hjerte, der er fuldt af Kjerlighed
til Dig, da blev det bittert og koldt, og min Tilværelse blev øde og tom. Bliv
mig en lille trofast Veninde, lad mig trygt kunne nedlægge hos Dig enhver
Sorg og Glæde, vær mig den anden Sine2, og jeg vil være tilfreds. Jeg føler mig
endnu saa umaadelig svag; en venlig Samtale med Dig gjorde mig saa lyk
kelig; men naar der hengik en Dag, at Du ei tiltalte mig, naar Du syntes mig
kold og tilbageholdende, da var jeg forknyt, sønderreven. Ja jeg maa tilstaae
det, min Stolthed følte sig krænket, jeg besluttede at resignere paa dit Ven
skab; dog, min lille egen Veninde, med Hensyn til Dig kan min Stolthed ei
være af nogen Varighed, og om Du atter og atter stødte mig fra Dig, saa
maatte jeg atter og atter bønfalde Dig om ei at forlade mig.
Vær fuldkommen vis paa, at Du aldrig ved nok saa stor Venlighed og
Tillid skal opvække noget utidigt Haab hos mig, og tilgiv mig, hvis min
Opførsel endnu i nogen Tid skulde røbe noget Mere end Venskab.
Jeg føler med Vished, at min Aand med Guds Hjælp skal blive stærk og
glad; jeg har den Tillid, at jeg bestandig mere skal lære ei at leve for mit
jordiske Livs Lykke.
Elskede Veninde, om du nægter mig enhver anden Bøn, saa lad det Løfte,
som Du har givet mig, at bede til den Almægtige for mig, være helligt og
ubrødeligt. Glem det ikke selv efter mange, mange Dages Forløb. Bed ei om
nogen jordisk Lykke for mig, men bed om, at mit Liv maa tjene til Guds For
herligelse. Kjære Annemathea, jeg besværger Dig ved Alt, hvad der er Dig
helligt og dyrebart, ei at nægte mig denne Bøn. Selv efter mange Aars Forløb,
om mange Miil ligge mellem os, saa er der dog eet Sted, hvor min Tanke
kan være vis paa at træffe sin Ungdomsveninde, og dette Sted er hos Himlens
og Jordens Herre.
Hils dine Forældre og Sine, og bring dem min oprigtige Tak for deres
Deeltagelse og deres kjærlige Overbærelse med min Svaghed. Hvis det ikke
generer Dig, da vilde nogle Linier fra Dig glæde mig meget. - d. i6dc Aug. er
jeg i Kjøbenhavn. - For Publicums Skyld lyder Brevet paa Sine. - Lev vel,
min Veninde! Ikke sandt, Du vil altid være en trofast Veninde for

din hengivne
D. G. Monrad.
2.
Nykjøbing p. F. den 22 Septbr. 1881.

Kjære Annemathea!

Jeg kan ikke faa Hammerich3 ud af min Tanke, jeg kan ikke tænke paa
Andet eller tale om Andet.
1 M S. : mig.
3 Jvfr. S. 6i.
3 Martin Hammerich var død den 20. September 1881 paa Iselingen.
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Gud give, at Troen nu maa brænde hos dig rigtig klar og lys, saa det store
Haab om Gjensyn mildner Øieblikkets Smerte.
Emmy sender en kjærlig Hilsen. Endnu intet Brev fra Adda1. *

Din trofast hengivne
D. G. Monrad.

TILLÆG
Efter at de 12. R. III, 137 fif. givne Meddelelser om D. G. Mon
rads Skoleven, den senere Stiftsprovst C. L. Tobiesen var sat, er
der i den til de Rahbekske Mindestuer knyttede Haandskriftssamling blevet fundet et Brev fra Monrad til Tobiesen. Som det for
mentlig eneste bevarede i sin Art skal Brevet meddeles nedenfor.
Engtoftevei Nr. 1

30 Oktbr. i888a

Kjære gamle Ven!

Jeg er blevet noget sørgmodig over, at ogsaa du vil drage bort. De Gamle
drage bort, den ene efter den anden, og saa overfaldes man af en Forladtheds
og Ensomheds Følelse. Hvem skal saa være dine Eftermænd som Provst og
Stiftsprovst? Jeg tænker paa Helweg som Stiftsprovst3 og Ishøi som Provst4, * 6
men inden jeg tager nogen endelig Beslutning, vilde jeg jo gjerne høre din
Mening.
Ordinationen er bestemt til den 2. Dcbr. Jeg tør da vente ogsaa at se dig.
Jeg bliver gammel og græmmer mig over at se det styrte sammen, hvorfor
jeg har arbeidet siden 1839?
Med venlig Hilsen til Døttrene
din hengivne
D. G. Monrad.
1 Monrads Datter Ada Maria (1841-1915) gift med Professor Niels Christian
Frederiksen (1840-1905), der 1877 havde maatte drage til Amerika paa Grund af
sit økonomiske Skibbrud.
3 Fejlskrift for: 1885.
3 Sognepræsten i Købelev Hans Friedrich Helweg (1816-1901) blev 22. Januar
1886 Tobiesens Efterfølger som Stiftsprovst for Lolland-Falsters Stift. Til hans Efter
følger som Provst for Lollands Nørre og Sønder Herreder udnævntes s. D. Sognepræst
i Halsted-Aunede Peter Martin Lund (1831-1911), den bekendte Højre-Politiker.
4 Sognepræst i Stokkemarke 1883-1903 Christian Frederik August Ishøy (18221903)6 Den 3. December 1839 var Monrad for første Gang optraadt offentlig som
politisk Taler ved et Studentermøde.

D. G. MONRAD OG TEATRET
AF

Robert Neiiendam

Den 6. Maj 1859 blev D. G. Monrad Kultusminister efter C. C.
Hall, der fortsatte som Konseilspræsident og Udenrigsminister. Noget
af det første, Monrad foretog sig, var uanmeldt paa Teaterkontoret
personligt at gennemgaa Regnskabsbøgerne for at overtyde sig om,
at der ikke økonomisk set var noget galt paa Færde. De foregaaende
Sæsoner havde været meget urolige, baade i J. L. Heibergs Direktions
tid og under hans svage Efterfølger, Rektor N. V. Dorph og dennes
energiske Kommitterede, Ministersekretær H. Christensen, som Fru
Heiberg ikke vilde tjene. Hun havde derfor, kun 46 Aar gammel,
taget sin Afsted. Og da Fru Anna Nielsen forinden var død, savnede
Teatret en Førsteskuespillerinde.
Monrad stod ved sin Tiltrædelse over for et Enten-Eller. Skulde
han fuldbyrde den Ordning, som C. C. Hall havde forberedt, og som
bl. a. gik ud paa, at lade Sceneinstruktør, Professor Fr. Høedt ind
træde i Direktionen ved Siden af Administrator H. Christensen og
Digteren Carsten Hauch, eller skulde han vælge en helt ny Ledelse?
I det første Tilfælde vilde Høedt faa den fulde kunstneriske Indflydelse,
som hans fremragende Instruktørevner gav ham Krav paa, men i saa
Fald vendte Fru Heiberg ikke tilbage; hun hadede baade Høedt og
Christensen for deres Andel i Heibergs Fald; især foragtede hun Chri
stensen, som befordrede Høedts Ønsker i Ministeriet. For at faa den
beundrede Dame til atter at indtage den Plads, hun i Vrede havde
forladt, maatte Christensen fjernes, medens Høedt nok kunde taales.
Christensen var en typisk ministeriel Embedsmand og havde i nogle
Aar været C. C. Halls haandgangne Mand i alle Teaterspørgsmaal.
Sine kunstneriske Meninger hentede han hos Høedt, og det gjorde ham
særlig farlig i Fru Heibergs Øjne. Iøvrigt kunde ingen nægte, at han
havde indlagt sig Fortjeneste ved sin dygtige Ledelse af Teatrets totale
Ombygning i 1857.
Monrad traf sin Beslutning i Fru Heibergs Favør, og efter Samraad
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med hende valgte han den konservative Helstatsmand, tidl. Minister
F. F. v. Tillisch til Chef. Han besad ganske vist ingen kunstnerisk
Indsigt, men var en dygtig Administrator, velegnet til at følge Sporene
fra Heibergs Direktorat, saaledes at Fruen gennem ham og Ministeren
kunde dæmme op for Høedts Indflydelse. Christensen blev altsaa
afskediget med kort Varsel, og Fru Heiberg lader i sine Memoirer
Monrad foretage denne Eksekution med en vis Glæde, men af „Geheimeraadinde Andræs politiske Dagbøger“ (III, 85!.) fremgaar det, at
C. C. Hall intet vidste om Sagen, før Loddet var kastet. „Gjorde han
Monrad sin Ret“, sagde han, „skulde han øjeblikkelig ud af Ministeriet.
Det er ikke længer de gode, gamle, hyggelige Tider“. Christensen tog
Slaget med oprejst Pande, men siden fortalte han i sit Forsvarsskrift,
at Monrad alligevel følte sig „pinligt berørt“, fordi han gjorde et
Menneske Uret. „Han betænkte sig endnu i sidste Øjeblik paa at
underskrive — men det maatte jo ske“. Saa var Banen klar; Fru
Heiberg genoptraadte til Publikums og Pressens Tilfredshed.
Men Afskedigelsen nagede Monrad. Det kan ses af et Brev, han
mange Aar senere sendte Christensen, som da var Borgmester og Her
redsfoged i Hobro, medens Monrad var øverste gejstlige Myndighed
paa Lolland-Falster. Borgmesteren havde sendt Biskoppen en Tak for
hans Bog „Prædikener paa alle Søn- og Helligdage“ og fik saa dette
Svar (nu i Teatermuseet):
Hr. Justitsraad Christensen.
Høistærede! Tak for den Glæde, som De har voldet mig med Deres
Brev. En Prædikants eneste Fortjeneste bestaar i at tage Skodderne fra, saa
Lyset kan skinne ind i Sjælene, og han har sin Glæde af, naar det et og andet
Sted lykkes ham.
I Anledning af Deres Brevs Begyndelse maa jeg tilføie et Par Ord.
De har altid staaet for mig som en ualmindelig forretningsdygtig Mand, over
hvis Virksomhed der var udbredt en med Tact forbundet Friskhed og Rask
hed, der havde en heldig Indflydelse paa Sagernes Gang. Jeg handlede efter
min bedste Overbeviisning, da jeg fiernede Dem fra en Stilling, som De havde
faaet kjær; jeg talte om Dem til Justitsministeren, men maa indrømme, at jeg
allerede fandt ham paavirket til Deres Gunst af en mægtigere Indflydelse.
Jeg maa imidlertid indrømme, at efter vore Forhold var min Behandling af
Dem noget haard, og naar jeg har tænkt paa hine gamle Dage, har jeg i For
holdet til Dem staaet som den, hvem der var Noget at tilgive. At denne Til
givelse nu er blevet mig tildeel, dertil slutter jeg mig ogsaa af Deres Brev.
Nykjøbing p. F. 7/3 1872.

Deres hengivne
D. G. Monrad.
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Af dette typisk Monradske Brev fremgaar, at Konseilspræsident
Hall straks efter Christensens Afskedigelse talte med Justitsminister
Simony om at skaffe ham Erstatning. Hall vilde her som altid mildne
og jævne. Embedet i Hobro fulgte da ogsaa nogenlunde omgaaende,
og der levede Christensen sit Liv. Da han 1886 var flyttet til Hoved
staden som Etatsraad og Pensionist, benyttede han sit Otium - skønt
Geheimeraad Hall fraraadede hans Beslutning ~ til at skrive Bogen
„Det kgl. Teater 1852-59“, hvori han dels korrigerede Th. Overskous
ensidige Fremstilling af Perioden i „Den danske Skuesplads“, og dels
fremsatte et Selvforsvar, fordi han anede, at Fru Heiberg vilde angribe
ham og hans (da afdøde) Ven Høedt i sine endnu utrykte Memoirer.
Christensens Bog udkom i Fru Heibergs sidste Leveaar, men hun
nægtede at læse den. Hun havde forlængst nedskrevet sine Meninger
og ønskede ingen personlig Polemik. To Aar senere (1892), da Dis
kussionen om tredje Del af „Et Liv, gjenoplevet i Erindringen“ slog
ud i Flammer, havde baade hun og Christensen forladt denne Verden
ligesom forud Monrad og Høedt. Det blev saa Udgiverens, Rigsarkivar
A. D. Jørgensens Sag at være hendes Advokat.
- Monrad var Kultusminister, til han blev Regeringens Chef foran
Krigen 1864. Teatret var i disse Aar ofte under Debat i Rigsdagen.
Men Monrad besad ikke den Varme for Skuespilkunsten, som var en
af C. C. Halls mest sympatiske Sider. Teatret skyldte omkr. 1860 Sorø
Akademi over 200.000 Rdlr., et Byggelaan, for hvilket der ingen Dæk
ning fandtes, og som tyngede paa Budgettet. Monrad fremsatte saa i
Folketinget det fantastiske Forslag, at Akademiet selv skulde betale
Laanet tilbage af sit Overskud. Hvis denne økonomiske Lettelse blev
gennemført, var der Udsigt til, mente han, at Teatret selv kunde
samle saa mange Penge, som Bygningens Fuldendelse vilde koste;
alle var jo enige om, at den med sit vældige Bagstykke, der ragede op
over Facaden, var et Monstrum, som skæmmede Kongens Nytorv.
Men Forslaget fik ingen god Modtagelse; navnlig var Teatrets Mod
stander A. F. Tscherning skarp i sit Ordvalg. Han syntes, at Planen
var baade „forunderlig og halsbrækkende“. En Laangiver, der betalte
Renter og Afdrag til sig selv, havde Verden vist aldrig før set. Han
vilde gaa med til at lade Staten betale Bygningens Fuldendelse for
at befri Hovedstaden for dens stygge Udseende, mod at hele Virk
somheden derefter overgik til Privatdrift. Men det Tilbud afslog
Monrad. Saa hellere beholde Teatret, som det var, end købe det
færdigt for den Pris. Gik det over til „privat Industri“, maatte man
fratage det Prædikatet „kongeligt“. Kongen og hans Hus havde
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Loger, som var en Rettighed, for hvilken der ikke betaltes (først under
Christian IX ændredes Forholdet), og som hørte med til „Kronens
Glans“. En saadan Forpligtelse kunde ikke afgøres med Penge. Og ende
lig mindede Monrad (26. og 29. Nov. 1861) virkningsfuldt om, at Folke
tinget frivilligt, da Fællesforfatningen af 1855 blev en Realitet, havde
beholdt Teatret under Kongeriget. Man ønskede da netop ikke, at det
skulde tilfalde Monarkiet og derved komme ud for den Eventualitet at
maatte opføre Forestillinger paa Tysk. Det vilde være en daarlig Kon
sekvens af denne Bestemmelse, hvis man nu slog det ihjel som National
scene. Et Sociétaire-Styre efter fransk Mønster, som Tscherning ogsaa
havde været inde paa, passede ikke for en Scene, der dyrkede Opera
og Ballet; man risikerede, sagde Monrad, at det hele gik i „SkudderMudder“, men det var uden Tvivl ogsaa det Resultat, Tscherning
nærede størst Forventning om. Ved Afstemningen fulgte kun fire Stem
mer Monrad, medens 77 Medlemmer stemte imod. Laanet blev altsaa
staaende og dermed den grimme Bygning til 1874.
For at Teatret kunde klare Renter og Afdrag maatte Monrad paa
Finansloven 1863-64 forlange det almindelige Tilskud forøget med
c. 12.000 Rdlr. Hvis Rigsdagen ikke opfyldte dette Krav, vilde han
forlade Ministeriet (24. Nov. 1862). Det var ingen overilet Beslutning,
sagde han, men Ansvaret for Teatrets daarlige Økonomi føltes som et
Tryk, han maatte befries for. Og dette kunde kun ske ad to Veje,
enten ved at han forlod Ministeriet, eller ved at Tilskudet blev fastlagt
saa rundeligt, at man undgik nye Krav hvert Finansaar. Dette EntenEller gav Anledning til en omfattende Debat, hvorunder Monrads
Trusel virkede. Endog Bondevennernes Fører J. A. Hansen stemte Ja,
da han fandt det uforsvarligt at fremkalde en Ministerkrise paa et
saadant Spørgsmaal; men det var unægtelig en farlig Bane at komme
ind paa, saa at sige at købe Ministrenes Förbliven i Statsraadet. Mon
rads Forslag gik altsaa igennem, reduceret til 10.000 Rdlr.
Men han blev snart træt af Diskussionerne om Teatret. De var
ikke egnet til at nære hans politiske Forfængelighed. Ulysten kom
ogsaa frem i hans Svar til Professor Bjerring, som i Landstinget efter
lyste et nyt Forslag til Bygningens Fuldendelse. Monrad mente, som
alle andre, at Teatrets Udseende var en Skandale, men han følte alli
gevel „en vis Forknythed“ over for Spørgsmaalet, fordi Bevillingen
ikke kunde gennemføres i Folketinget, hvor Modstanden var for stærk.
Men hvis Landstinget vilde vedtage en Sum til Formaalet, skulde den
blive modtaget med stor Glæde. Men det gjorde Landstinget ikke.
Hvad vilde der være sket, hvis Monrad i 1859 havde fulgt Halls
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Linje og givet Professor Høedt Magten? Repertoiret vilde i saa Fald
være kommet i større Kontakt med Samtidens dramatiske Litteratur
og derigennem med Fremtiden. Høedt havde altid i selve den sceniske
Udførelse noget nyt paa Hjerte og i sit Følge. Gennem ham kom Na
turalismen her til Lands før til Teatret end til Litteraturen. Han stod
paa Højden af sin Evne, da han blev vraget, og denne Tilsidesættelse
var farlig for hans vigende Natur. Alt blev nu i den gamle Gænge
med Fru Heiberg som scenisk Topfigur, saaledes at hun ironisk vendt
mod Høedt kunde skrive: „Det gaar tilbage med Fremtiden“. Monrad
forlængede vel hendes Kunstnerliv med fire à fem Aar, men de faldt
hende, navnlig efter Heibergs Død, til Besvær. Hvad Teatret tabte ved,
at man hæmmede Høedts Indflydelse netop paa det Tidspunkt, fik
Monrad først bagefter en Anelse om. Perioden endte med, at 1864
ogsaa paa Teatrets Omraade blev et Skæringsaar: Fru Heiberg forlod
Scenen for bestandig, Høedt tog Afsked som Instruktør, og Michael
Wiehe døde. Midt i Krigsvinteren, da alles Øjne var rettet mod
Konseilspræsidenten, som stod med Ansvaret, tog han - skønt han ikke
længere var Kultusminister - alligevel Ordet under en Teaterdebat i
Folketinget og sagde, at han ved at læse Th. Overskous nylig udkomne
Teaterhistorie havde høstet den Lærdom, at Skuepladsen altid havde
haft den største Vanskelighed ved at slaa sig igennem, og at man
aldrig havde været tilfreds med Bestyrelsen, før den var gaaet af:
„Dette har været mig en stor Beroligelse under de Besværligheder med
Hensyn til Teatret, som jeg nu, Gud være lovet, er blevet fri for“.
Paa den Maade søgte han en negativ Trøst. Ogsaa paa dette
Omraade af sit politiske Liv følte han, at han, som han skrev til
Borgmester Christensen, stod som den, „hvem der var Noget at tilgive“.

FRA MALEREN MARTINUS RØRBYES
VANDREAAR
MEDDELT PAA GRUNDLAG AF REJSEDAGBØGER OG BREVE
VED

Jørgen B. Hartmann
Som supplement til Georg Nygaards fortjenstfulde offentliggørelse af
rejsedagbogen 18301 forelægges her en sammentrængt fremstilling af Rørbyes
senere rejseliv. Kun det stof, som skønnedes at have æstetisk, personal- og
kunsthistorisk værdi, er medtaget. Til uvurderlig nytte ved udarbejdelsen var
Georg Nygaards afskrift af dagbogen fra den store rejse (orig. i Det kgl. Bibl.a),
som malerens dattersøn, direktør Aage Rørbye Angelo, venligst har stillet til
forf.s raadighed, saavelsom skitsebøgerne og de originale dagbøger fra bryl
lupsrejsen (se Jørgen B. Hartmann: Fra Rørbyes skitseboger. Kbhvn. 1949).

Blandt Eckersbergs elever indtager maleren Martinus Rørbye
en særstilling. Han er vandringsmanden, der søger impulser fra fjerne
egne, fæstner indtrykkene paa papir og lærred, og nedskriver sine
iagttagelser samvittighedsfuldt. Stilen i rejsedagbøgerne er kortfattet
og tør, men savner ikke lune. Den vidner om en forsigtig, pillen
natur med sans for snurrige detailler. Med sirlig haand og pinlig
orden fører han hver skilling tilbogs, endog „Drikkepenge til Drengen,
der bragte min Randsel og Malerkasse“. Pertentlig, nervøs, ordknap
og pirrelig var denne kunstner med den høje, slanke skikkelse og de
fornemme, magre ansigtstræk.
Martinus Christian Wedseltoft Rørbye fødtes i Drammen af dan
ske forældre3 den 17. maj 1803. Efter tvillingrigernes adskillelse flyt
tede familien til København, hvor faderen døde som overkrigskom
missær 1818, efterladende enke og 10 børn4. 1820 blev Martinus elev
af akademiet, gennemgik klasserne og vandt alle udmærkelser, und
tagen den store guldmedaille, som han forgæves bejlede til. Samtidig
gik han paa Eckersbergs malerstue og sluttede sig inderligt til me
steren, baade kunstnerisk og menneskeligt.
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Rørbyes tidligste malerier og tegninger har lærerens sobre farveholdning og lineære manér. De skildrer gade- og hjemliv i datidens
København og arbejdet inden for Charlottenborgs mure. Sammen
med sin moder og søstre boede han i Amaliegade (dav. nr. 136, nuv.
nr. 45) nede ved Grønningen, hvor Lorenz Frølich senere nød male
rens undervisning: „Rørbye var en alvorlig, ej snaksom Mand, men
Timen fik gerne et muntert Præg, naar en af hans smukke Søstre
bragte mig en Kop Kaffe.“5
1830 begav han sig paa sin første studierejse, der gjaldt Jylland
og Norge.6 De bedste billeder fra denne og en følgende Norgesfærd
i 1832 overrasker ved en frisk og umiddelbar opfattelse af naturen
og af lyset i fjældene. De mange og forskelligartede dragter, han saa
undervejs, fængslede hans malerøje, der sværmede for det etnografiske.
Rørbyes let kolorerede tegninger er ofte gjort med raffineret smag
og sans for artistisk virkning.

DEN STORE REJSE 1834—37
Støttet af fonden ad usus publicos7 paabegyndte Rørbye d. 19.
maj 1834 sin store udenlandsrejse, der skulde strække sig over 31/a aar.
Efter en bevæget afsked med familien og kæresten Rose Frederikke
Schiøtt8 sejlede han med dampskibet Frederik VI til Lübeck, hvor
han logerede i „Fünf Türme“ hos „Witwe Latitz“. „Jeg skrev strax
efter min Ankomst til Byen et Brev til Rose. Desværre glemte jeg
Adressen.“ Skønt han kun blev en dag i Hansestaden, brugte han
flittigt øjne og blyant, inden han fortsatte med extrapost til Ham
borg. Her traf han bekendte, gik i teatret og morede sig med anstand.
Sammen med kobberstikkeren Erling Eckersberg9, malerens søn, drog
han videre med diligencen over Bremen, gennem Friesland til Gro
ningen og Leeuwarden og tog „paketten“ fra Harlingen til Amster
dam. Efter at have beset byen og museet rejste han med trækskøjten
til Harlem. „I Delft“, skriver han, „havde jeg en snurrig Geschichte,
thi da jeg tegnede paa Gaden, kom der saa mange Folk omkring mig,
at jeg næppe kunde se lige ud, og da man bemærkede dette, paatog
én sig af sig selv at holde ryddeligt. Jeg kunde næppe bare mig for
at le.“
Den 11, juni sejler han fra Rotterdam opad Rhinen til Nijmegen
og over den preussiske grænse til Düsseldorf, hvor han aflægger visit
hos malerne Schadow10 og Bendemann11. Fra Rhinbyen skriver han en
længere epistel hjem til landskabsmaleren professor J. P. Møller, om-
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Fig. 1-2. Rose Frederikke Schiott (1810-59) og M. C. W. Rørbye (1803-48), malt
1834 af Adam Müller. Tilhører direktør Aage R. Angelo.

handlende kunstforholdene i Holland og Düsseldorf12. I Köln betages
han af dom’en, mens alt andet betegnes som „slet“, lige fra vejret til
„Thevandet“. „En Beskrivelse af mine Følelser ved Synet af den her
lige Domkirke vilde tage et Ark op. Skade at det skønne Tempel staar
kun halv færdigt; thi hvad man ser er alt saa uendeligt skønt og stor
agtigt i Stilen.“ Rhinfarten fortsættes via Bonn, Andernach, Kob
lenz, Wiesbaden til Mainz. Ind imellem gør han fodture, bestiger
Drachenfels i Siebengebirge og besøger de gamle borge. Blyant og
skitsebog er hans fotografiapparat, som han bruger med nænsomhed
og præcision.
Først i juli ankom Rørbye til Paris, hvor han fik „et meget net
værelse“ i et hôtel garni (Marché neuf au trois balance nr. 50).
I Seinestaden traf han landsmænd, bl. a. medaillør Christensen13,
August Bournonville14 og gamle P. A. Heiberg. Dagbogen har kun
korte notitser af liden interesse, tørre fakta i telegramstil. Det meste
af tiden var han syg og i „slet Humeur“, plaget af sin svage mave.
Blyanten kom kun frem en sjælden gang, naar han skulde tegne i
stambøger eller portrættere typiske figurer saasom gademusikanter og
„Auvergne-drenge“. Foran en mur med dekorative plakater saa
han et impressionistisk sujet. Faa dage før afrejsen fra Paris købte
han pensler, akvarelfarver, palet og malerkasse. Tiden gik med at
„løbe rundt“ i kunstsamlinger og kirker, gøre udflugter tilfods og
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tilvogns, høre musik i Tuillerihaven, drikke kaffe af „yderst smaa
Kopper“ og gaa i operaen med gode bekendte. Hans største udskejelse
var et aftenbesøg paa Montparnasse, „hvor der var Dans, mon tagne
russe etc. Alt gaar her saa net og anstændigt til, at man skulde tro,
man var blandt lutter beau monde.“ Han led af hjemvé og skrev
lange breve til sin Rose. Ogsaa til sin ven og dusbroder, fader Eckers
berg, sendte han en udførlig epistel, hvori han skildrer sine indtryk
fra Louvre og Luxembourg-museet15; især beundrer han David
(Sabinerindernes rov), Géricauit (Le naufrage de Meduse) og Horace
Vernet (historiske optrin og batailles tykker) ; „Jeg ved ikke i hvilken
Genre han er størst“, bemærker han om sidstnævnte. Romantikerne
bebrejder han vanrøgt af tegnekunsten, men maa dog indrømme,
at „Delacroix kolorerer mesterligt“. Af franske kunstnere traf Rør
bye kobberstikkeren Jean Leroux (i 788-1871)16 og maleren François
Dupré (1803—71)17, der forestillede ham for Ingres18.
Rørbye var baade „glad og mismodig“ ved at forlade Paris.
Turen gik over Dijon og Jurabjergene - „tildels ad Napoleons Vej“ - til
Genève. Den 31. august indlogerede han sig i „Lion d’Or“. Et skitse
bogsblad hedder „Morgen ved Genfersøen“. Schweiz drager ham ved
sin rige natur. Han maler i bjergene, vandrer fra Lauterbrunnen over
Wengeralp, bestiger Eiger ved Jungfrau og gaar ned til Grindelwald
langs gletscheren. Han fortsætter rejsen tilfods med en dreng, der
bærer randslen. Saa kører han videre i vogn over Domodossola til
Milano. Gennem Lombardiet, Emilia og Toscana ager han til
Firenze, hvor han dvæler en ugestid i selskab med arkitekten Gottlieb
Bindesbøll19. Dette møde skulde blive betydningsfuldt for Rørbyes
følgende rejseliv. I fællesskab akkorderede de med en vetturin om
den sidste strækning fra Florens til Rom.
Den 23. oktober 1834 drak Rørbye morgenkaffe i Gaffé Greco.
Ledsaget af maleren Ditlev Blunck (1798-1854)20 besøgte han samme
dag Thorvaldsen, „som vi traf i meget godt Humeur“. Nu fulgte et
dagligt samvær med den nordiske kunstnerkoloni i Tiberstaden. Ture i
Campagnen med kammeraterne Sonne, Küchler og Fearnley21, by
vandringer, galleribesøg - og arbejde. Han tegner gadepartier og
folketyper, finder motiver i klostrene og maler flittigt i logementet
paa hjørnet af via de’Cappuccini og via della Purificazione (fig. 3).
I sidtnævnte gade boede senere H. G. Andersen, Vilhelm Bergsøe og
Georg Brandes.
Om aftenen mødtes man i Trattoria Lepri i via Condotti, hvor
de danske kunstnere havde deres stambord. Mens de andre sladrer,
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Fig. 3. Interiör fra Rørbyes første romerhjem i via della Purificazione. Busten paa
skænken synes at forestille Ludvig I af Bayern. Blyanttegning, trukket op med
tusch. Dateret „Rom 1834“.

pokulerer eller bakker tavse paa piberne, spiller Rørbye Piquet med
Ludvig Böttcher, naar denne ikke leger med sin hund. Han keder sig
lumsk, gaar tidligt i seng og luner sig ved sin varmepotte. Tirsdagskonversationerne hos prinsesse Charlotte Frederikke, prins Christian
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Frederiks fraskilte gemalinde22, var heller ikke spændende, skønt der
blev musiceret og danset. „Damerne sidde langs Væggene paa Parade,
og uden at være præsenteret for dem, kan man ikke godt tiltale dem.“
En aften var der „smækfuldt og iblandt andre 4 Kardinaler“.
I begyndelsen af december foretog Rørbye sammen med løjtnant
Wulff23 og en anden landsmand en otte dages expedition til Sermoneta via Albano og de Pontinske sumpe. „Vi saa mange Bøfler
undervejs,“ fortæller maleren. „Imedens de andre gik paa Jagt nede
i Sumpene, malede jeg om Formiddagen et Parti i Slotsgaarden i
den højst interessante gamle Borg i Byen.“24 Bagefter styrkede han sig
i kælderen med „den virkelig superbe Vin“. Tilbageturen foregik paa
muldyrrygge til Velletri og med køretøj videre over Genzano til Rom.
Søndagen før jul aflagde han visit hos Thorvaldsen i Casa Buti25 og
„saa en stor Del af hans Antikviteter, Mønter og hvad han ellers
holder gemt. Idag var Manden i Perlehumør“.
Juleaften hjalp han med at skolde gryn til grøden. Han vandt
et par kopper og en pung i lotteriet, „og det hele Selskab gik bedre
af, end jeg efter de foregaaende Kjævlerier havde troet26“. Tilstede
ved det „snævre“ julegilde var bl. a. Blunck, Küchler, Wulffs(?), holbergforskeren C. J. A. Philipsen(?), samt greve F. C. Knuth og C. C.
Hall27, der havde hjulpet med at købe presenter til juletræet. 3. jule
dag bragte han sin udkaarnes portræt hen til bioms ter maleren J. L.
Jensen28, der havde lovet at fernisere det. „Jeg skal saaledes se den
kære Pige straalende til hendes Geburtsdag29“, noterer han længsels
fuldt i journalen. Vennen Adam Müller (1811-44) havde udført
baade hans og hendes portrætter (fig. 1-2) inden afrejsen. Roses lille
billede, malt paa zink, fulgte ham paa udlandsfærden. Til gengæld
for den elskedes træk forærede Rørbye Müller „et lille Maleri“, der
blev til i dagene 24.-25. marts 1835 (se malerifortegn, nr. 15). „Jeg
har derved opfyldt mit Løfte og kan nu glæde Rose ved at lade hende
det vide.“
Han overværede Ponte Molle-festerne30 og i karnevalstiden tog
han del i løjerne. Paa Corsoen spredte han og vennerne „200 Pd.
Confetti, foruden Blomster og god Confect“. Under moccoli’en31,
karnevalets finale, kom man „i heftige Kampe med flere Vogne , . .
Aldrig havde jeg før troet, at jeg kunde blive saa heftigt passioneret
for saadant,“ bemærker den adstadige kunstner i sin dagbog. Den
sidste begivenhed, efter girandolaen (fyrværkeri) og Peterskirkens
illumination i paasken, var den aarlige kunstnerudflugt til Cervara32,
en fællesnordisk hyldest til det romerske foraar. Ved gildet i grotterne
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var Rørbye kok og caffetiere, og modtog som belønning Baioccoordenen i det røde baand33.
Midt i maj brød maleren op fra den Evige Stad. Til afsked fik
han kage med rosenkrans omkring, serveret af vennerne34. „Jeg blev
næsten undselig over deres Artighed.“
Rørbye forlod Rom uden taarer. Livets ensformighed og hjem
længslen, kammeraternes snak og sviren og urenligheden i byens
gader havde trættet den sobre og korrekte mand, hvis sarte kon
stitution gjorde ham ængstelig, sær og humørsyg. I det hele taget
havde Rom været en skuffelse for ham. Han havde forestillet sig
„alt langt prægtigere, og aldrig var det kommen indenfor mine tanker,
at denne By var saa fuld af snævre og skidne Stræder. Ruinerne med
Undtagelse af Colisseet, havde jeg tænkt mig mere imponerende, og
jeg kan egentlig blot sige, at Piazza del Popolo og Peterskirken ikke
var ringere end mine Forventninger.“ I et brev til Eckersberg35 skriver
han aaret efter: „Jeg tror, man kunde blive en meget duelig Kunstner
uden nogensinde at have set Rom.“
Turen gennem de Pontinske sumpe til Terracina forløb behageligt
i muntert selskab. Først paa denne rejse lærte han at skatte italie
nerne. Han følte sig hjemme blandt dem og erfarede, at de ikke giver
franskmændene noget efter i høflighed. „Jeg blev saa gode venner
med alle disse Mennesker, at Mandfolkene saagar kyssede mig.“ Han
maatte endog værge sig mod en emsig moders forsøg paa at gøre et
parti af ham og hendes smukke datter Nina. „Hun maa vist ikke ret
vide, hvad min Ring paa Fingeren betyder. Da er Rose dog langt
bedre.“
Undervejs fra Terracina til Napoli overnattede han i Mola di
Gaeta (Formia), paa aarsdagen for afrejsen fra København. „Jeg teg
nede og gik omkring i den „yderst interessante højere Del af Byen“,
hvor han blev „Øjenvidne til det første italienske Slagsmaal med Stene.
- Neapel“, skriver han, „ligger som Perlen i det kostelige Smykke, der
omgiver den, og for at gøre alt complet, kommer det imponerende
Syn af Vesuv til.“ Her traf han paany Bindesbøll, der var vendt
tilbage fra sit foraarsophold paa Sicilien36. Rørbye generedes af den
øredøvende larm i gaderne, en lommetyv stjal hans silketørklæde
og betlerne lod ham ikke i fred. I baaden til Capri1 „indsamledes
milde Gaver for Sjælene i Skærsilden, baade paa Frem- og Tilbageturen. “
Efter en anstrengende bestigning af Vesuv gik rejsen videre til
Herculanum og Pompeji, hvor han beundrede „de Gamles Smag til
at indrette alt paa det skønneste og bekvemmeste.“ Et forfriskende
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maaneskinsbad i Golfen kølede efter dagens hede. „Vi gik gennem
Markerne, der er overmaade vel dyrkede og af en mageløs Frugt
barhed; de vandes ved Kunst og man sporer her Virkningerne af en
talrig og flittig Befolkning. Hvilken Forskel fra det romerske.“
Campania Felix erobrer Rørbyes kunstnerhjerte: Sorrent, Capri,
Amalfi, Salerno, Pæstum. Fire stolte marinai ror ham til Ischia og
videre til Procida, hvor han nyder synet af de „græske Dragter“,
som bæres af øens beboere. Han er ret i sit element. I Amalfi bor han
i Capucinerklostret37 sammen med en ung maler fra Kassel38. Aldrig
har han befundet sig saa vel paa rejsen som blandt de venlige munke
i skønne naturomgivelser. „Det morer mig i disse smukke Maaneskinsaftner at spille lidt paa min Fløjte ude paa Balkonen. - Jeg mangler
intet her uden min kære Rose.“ I Sorrent lærer han sin værtinde
„Rosa la magra“ (den magre) at bage pandekager. Klosterbrødrene
hilser ham med deres „mille buon giorno, signorino!“ Han over
værer religiøse og verdslige fester, men naar kun at tegne og male
en brøkdel af de stadigt vexlende motiver. „Man kan ærgre sig sort
over, at man ikke kan gøre alt.“
Den 4. juni drog han afsted „om Morgenen Kl. 5 fra Salerno ;
vores Kusk fra Torre (Annunziata) har vi lejet for hele Turen til
Pæstum. Køretøjet er just ikke brillant, men vi har som alle Neapo
litanerne dog Tjenere bagpaa. Han har rigtignok næsten ingen Klæder
paa. Vejen herfra til Pæstum er meget smuk. Man kører i en frugtbar
Slette, har Bjergene paa den ene Side og Havet paa den anden.
Ved Middag kom vi til Pæstum. Tre Templer existerer der endnu;
det, der var helliget Neptun er det største og smukkeste. - 5. Juni.
Locandaen her er kun maadelig. Vi var næsten bleven spist op om
Natten af Myg, Lopper etc. . . . Ceres Templet og Basilicaen behager
mig ikke saa godt som Neptun Templet, da Søjlerne i disse er ufor
holdsmæssige foryngede . . . Terrænet har i flere Henseender tilfælles
med de Pontinske Sumpe. - 6. Juni. Jeg stod op med Solen og malede
mit Studie færdigt39.“
Hele sommeren tilbragte han i det neapolitanske. Saa pakkede
han studierne sammen: templet i Pæstum, torvet i Amalfi, Francis
kanerklostret i Sorrent og de andre billeder fra de lykkelige maaneder
ved Golfen. Han havde taget en rask beslutning: at ledsage Bindesbøll
paa hans rejse til Grækenland40. Den 15. september 1835 sagde ven
nerne Napoli farvel, rullede over Apenninerne ned til Bari og Tarent.
I Otranto ventede de paa gunstig vind for sejladsen til Korfu41. Først
d. 8. oktober anløb paketbaaden havnen efter knapt to døgns sejlads.
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Øen, der havde tilhørt venetianerne indtil 1797, stod nu under
Englands beskyttelse, men var fremdeles italiensk præget. Rørbye
søgte sine modeller blandt den malerisk klædte befolkning: lappeskræderen uden for sin bod, samtalende grækere med fez’e og tyrkerbuxer, en skærsliber osv. Det fremmedartet-brogede tiltrak maleren.
Det var Orienten, han skildrede i Grækenland, paa baggrund af de
antike monumenter. Det exotiske var yndet af romantismens kunst
nere - Delacroix, Horace Vernet, Decamps; ogsaa Rørbye lod sig
lokke af østens æventyrlige farveverden, ligesom faa aar senere H. G.
Andersen („En Digters Bazar“, 1840). Det var en skuffelse for maleren,
at han aldrig naaede til Ægypten.
Efter en dramatisk sørejse, hvorunder den gode brig „Delfinen“
nær var faldet i tyrkiske røverhænder, ankom Rørbye og Bindesbøll
til Patras den 22. oktober. Paa hesteryg travede man møjsommeligt
østpaa over øde sletter og gennem trange, farlige bjergpas. Fattigdom
og ødelæggelser fra tyrkerkrigene mødte dem overalt. Nætterne til
bragtes dels paa den bare jord, dels paa haarde gulve eller borde,
kun en enkelt gang paa en halmmadras. I Korinth saa de templet
og delikaterede sig med søde korender. Den sidste etape fra Megara
til Athen gik over Eleusis. „Der er kun faa Spor af den engang saa
blomstrende By, overalt Armod og Svinerier, men højst maleriske
Dragter. “
Det farverige østerlandske liv i bazaren, de antike mindesmærker
paa Akropolis og den storladne natur henrykkede maleren. „Hvor
man drejer sig hen, har man de yndigste motiver til malerier i alle
Genrer. “ Han brugte penslen med flid og fik mange bestillinger, især
af englændere42, hvad der gavnede hans økonomi, thi „Pungen er
let“. Ogsaa udgravningsarbejdet paa Akropolis, der lededes af ty
skerne Schaubert og Ross43, forévigede han, i billedet af Propylæernes
frilæggelse44. Netop paa dette tidspunkt var Ross og vor landsmand,
arkitekten Chr. Hansen45, ifærd med at genrejse det lille Niketempel
yderst paa borgklippen46. Mens de danske kunstnere opholdt sig i
Athen, gæstede kong Ludwig af Bayern (regerede 1825—48) byen
og sin søn Otto (reg. 1833—62), hellenernes unge konge.
Rørbye og Bindesbøll havde allerede i Hellas indaandet duften
af Levanten. Nu vilde de opleve Østens æventyr i tyrkens hovedstad
ved det Gyldne Horn47. Den 11. december 1835 travede de to kam
merater fra Athen til Piræus. Et myldrende liv af kameler, æsler og
andre lastdyr udfoldede sig paa vejen til havnestaden. Om aftenen
lettede dampskibet anker, og næste morgen anløb man kykladeøen
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Syra. I Smyrna blev de et par dage, havde fortræffeligt logis og drak
tyrkisk kaffe ved karavanbroen, omgivet af piberygende levantinere48.
Kort før jul ankom de til Konstantinopel. „Det hele var mig som en
ny Verden, utrolig fantastisk/4 skriver Rørbye i dagbogen. For hans
undrende blik laa Istanbul med sine moskeer og minareter, Serai’et
og bazarens vidunderverden.
Men temperaturen i sultanens stad er ingenlunde behagelig ved
vintertide. Det frøs og sneede ligesom hjemme i Danmark. Vand
kanden var bundfrossen om morgenen og varmebækkenet lunede util
strækkeligt i den lille stue. Trods kulden vandrede vennerne omkring
i byen paa de „ensformige og slet byggede Gader“. Husene var saa
elendige, at „Sneen i disse Dage har trykket flere ned“. Til gengæld
er moskeerne herlige: Ahmed’s, Beyazit’s, Suleimaniye - og Aja
Sofia!
Rørbye oplevede lidt af hvert. Han mødte sultanen tilhest, men
skuffedes over det „armselige“ syn af livgarden, der gik med tøfler.
Under overværelsen af en dervisch-dans besjæledes han af „en religiøs
Følelse“, hvor komisk det end maatte lyde, tilføjer han. I Suleimans
moské trak han sine sko af „og smuttede ind og lagde mig strax paa
Ende for at ligne de andre og ikke vække Opmærksomhed“. Han
samlede paa pibehoveder, gik i tyrkisk bad med turban paa og teg
nede derinde i den ulidelige hede.
Maleriske sujetter fandt han uden for moskéerne, ved brøndene
og i det store kaffehus i Pera, paa éngang barberstue, café og offent
ligt mødested49. Orientalerne med deres lange chibukker, brogede
veste, kaftaner og tyrkerbuxer var et kært emne for Rørbyes blyant
og pensel. Gerne kolorerede han de fine omridstegninger med klare,
bløde vandfarver. En nidkær muselmand jog ham ud, da han vilde
gøre en skitse i Beyazit-moskeen, men iøvrigt mødte hans kunst
neriske sysler velvilje og interesse.
Inden vennerne atter stævnede mod Hellas, skrev Rørbye et
brev hjem til Akademiet, i hvilket han gjorde rede for orientrejsens
betydning for hans udvikling som maler. „Den Farvepragt, der her
bevæger sig,“ skriver han „kan ikke andet end glæde Beskueren;
for en Kunstner kan vist ingen Kostymer være skønnere end de tyr
kiske, da de forbinder den største Renhed i Stilen med Pragt, og er
denne ikke forhaanden, da tiltaler en skøn Simplicitet ikke mindre. “50
I Athen maatte han sælge nogle billeder, for at bringe de „for
faldne Finanser“ paa fode51. Han havde daglig omgang med Schaubert og Chr. Hansen, hvis nyklassiske møntbygning nærmede sig sin
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fuldførelse. I slutningen af marts foretog han et 14 dages ridt til
Delfi og Chalkis, hvor han blev vel indlogeret. „Vor Restauratør er
en Perlemand og man spiser ypperligt hos ham.“ Ruten gik gennem
den Boiotiske slette, langs Kopaissøens sumpe og over vildsomme
bjergpas ved Parnassos. Expeditionen var ikke ufarlig, thi berygtede
røverbander huserede i disse egne; men de overvældende indtryk var
risikoen værd. Saaledes ytrer Rørbye i en epistel til Eckersberg:
„I Stæderne i Grækenland er det umuligt at faa Begreb om Folke
livet, man maa søge Landet. Men der finder man det ogsaa i hele
sin Skønhed, det var som følte man sig sat tilbage i den antike Tid.“52
I paasken samlede han de græske studier, lavede en mappe til
tegningerne fra Hellas og Tyrkiet og ordnede sit pas. Tilbagerejsen
gik over Aigina53, Argolis og det nordlige Peloponnes til Patras og
videre til den frugtbare 0 Zante, hvis rige vegetation og duft af oranger
og levkøjer henrykkede maleren. Han saa Thorvaldsens Maitlandmonument54 og besøgte en gammel billedhugger fra Corfu, der havde
kendt cavalière Alberto og digterinden Frederikke Brun55.
Efter nogle dages venten gik Rørbye og Bindesbøll ombord i
dampskibet til Ancona, hvortil de naaede efter en drøj og langvarig
sørejse, som dækspassagerer. I Ancona sad de i karantæne, da kole
raen rasede i Norditalien. Interneringen i et lasaret var kedsommelig
og enerverende. Rørbye fordrev tiden med at tegne, passiare og spille
paa fløjte. Da han endelig slap fri, var han paa nippet til at skænke
sit hjerte til en af stadens „skjønne Fruentimmer“. Han var „nær
bleven ganske forlibt, det havde kunnet blive en net Historie.“ Gud
skelov holdt han stand og ankom i god behold til Rom en junidag
1836. Her laa der post fra hjemmet. Det bedste var en lille pakke,
Constantin Hansen overrakte ham. Den indeholdt „en Kjede“ af
frk. Roses haar. Hans første byærinde gjaldt skrædderen, der syede
ham en ny frakke. „Man kan ikke spadsere paa Corsoen som i Græ
kenland.“ Siden hævede han stipendiepengene58.
„Hvad mit Arbejde angaar, da har jeg fra Grækenland og Tyr
kiet medbragt en Del Tegninger og nogle malede Studier, men langt
fra ikke saa mange, som jeg havde ventet. Hvad jeg har, synes man
om; det er vel Nyheden deri, som tiltaler.“57
Gensynet med de danske kunstnere fejredes i osteriet La Gensola
i Trastevere, som er os fortroligt fra Bluncks billede i Thorvaldsens
Museum58. Da Rørbye en aften var bænket derinde med Küchler
og Constantin Hansen, „døvede en Improvisator længe vore Øren.“
Af andre knejper besøgte kunstnerne „Benvenuto Cellini“ (ligeledes
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i Trastevere), Falcone, Sabina (i palazzo Borghese), Giuseppes Kaffe
hus og endelig Fiano dell’Aurora, hvor Rørbye morede sig over at
iagttage spidsborgerne ved stambordet Sylvesteraften.
Han finder sig snart til rette i kunstens Mekka, omgivet af „gamle
Bekjendtere“: Charlotte Frederikkes Kavalér, oberstløjtnant Paulsen,
gift med Thorvaldsens datter Elisa59, hvis melodiske organ behager
Rørbye ; prinsessen, der viser ham den naade at bestille et lille maleri ;
(„formodentlig kan jeg skyde en hvid Pind efter Pengene“); Con
stantin Hansen, som afbilder ham paa det klassiske gruppebillede af
de danske kunstnere i Rom (1837, Kunstmuseet); kammeraterne
fra før, der tørster efter nyheder fra Hellas og Orienten. „Alle har
nu Lyst til at se Grækenland, men de sidder nok for fast i Rom.“60
Rørbye hørte ikke til de meddelsomme, og han var nærmest ærgerlig
over renderiet i studiet i via de’Cappuccini (senere flyttede han til via
Porta Pinciana). Selv Thorvaldsen beærede ham med et besøg. Efter
fuldendelsen af billedet af den tyrkiske notar (12-6-1837)61 udtalte
skulpturens Nestor sin forundring over de tilslørede kvinder. Man
kan jo ikke ændre ved folkets skikke, bemærker maleren tørt.
Thorvaldsen var gnaven, ubeslutsom og selvoptaget. Rørbye
maatte forbavses over „den Forfængelighed for Ros, der alt mere
optager ham.“62 Nytaarsdag (1837) uddelte han „vældige Kys“ til
højre og venstre. Hos svigersønnen var den gamle i bedre humør.
„Der synes Manden at være i sit Lune ved at haandtere med sine
Børnebørn63, den største Glæde, han i hans Pebersvendeliv vel har.“
Mesteren arbejdede i juli 1836 paa reliefmedaillonerne af muserne,
der afsluttedes af Apollo med lyren, Minerva og Mnemosyne. „Men
hvad han nu gør, er næsten blot Skitser.“ Den 6. august saa Rørbye
Schillers statue, der netop var støbt og opstillet i Thorvaldsens store
studio. „Mathiæ64 var endnu i Færd med at retouchere noget derved ;
men med al hans Flid bliver den dog ikke som Guttenberg . .“ Schiller
staar „langt under Skitsen“. Hovedet synes ham for lille, figuren for
stor og „mindre net“.
I sine udtalelser om danske kunstfæller er vor maler temmelig
mavesur. Helst omgaas han Küchler - bibliotekar ved den nystiftede
danske bogsamling og vordende franciskanermunk - Jørgen Sonne,
hvis rytter i den romerske Campagne han roser, Bindesbøll, der lige
som han selv er „voldtagen af Livet i Rom“, landskabsmaleren F. C.
Petzholdt (1805-38) og det nygifte par, medaillør F. C. Krohn og
hustru, f. Købke65, hvem han jævnligt besøger. En julidag 1836 var
den danske romerkoloni paa den anden ende. Familien Puggaard66
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var ankommet fra Sorrent67 „og alle løbe og formelde sig deres Kom
pliment. Kun Krohn’s og jeg ikke, jeg tror næppe, at jeg vil komme
i deres Yndest.“68
Rørbye undgik helst sine landsmænd, der kunde gøre ham til
„en bidsk Hund“. Han foretrak englændernes, franskmændenes og
tyskernes selskab. Sir Hatfield bød ham til aftensmad i sit romerhjem,
hvis vægge var smykket med fresker af nazareneren Friedrich Over
beck ( 1789-1869)69. Disse besøg medførte genvisitter og maleribestil
linger. Med dulgt misundelse betragtede danskeren den engelske
kunstsamlers tyrkiske sager, som „bedre kunde nytte mig end ham.“
Han var ogsaa en hyppig gæst hos den hannoveranske legationsraad
(fra 1837 titulær ministerresident) Christian August Kestner (1777
-1853), søn af Goethes Lotte. Denne begejstrede dilettant, der levede
blandt kunstnere, litterater og oldsager, viede Thorvaldsen og den
skønne Vittoria Cardoni70 hver et afsnit i sine „Römische Studien“
(1850).
Rørbye kopierede et tyrkerhoved af Horace Vernet71. Aaret før
(31-1-1835) havde han medvirket i koret ved afskedsgildet for den
navnkundige franskmand72, hvis exotiske motivkreds er beslægtet
med den danske malers og hvis kompositionsmaade synes at have
paavirket ham.73
Hos den engelske genremaler Joseph Severn (1793-1879) under
holdtes de tilstedeværende med korsang, hvori Rørbye deltog. I samme
anledning blev der „stilt Tableau“. Til belønning fik de optrædende
„smukke Damer at se“. Prisen blandt skønhederne bar en vis Lady
Stuart. Maleren var ingenlunde ufølsom over for det svage køn,
skønt han holdt sig i ærbødig afstand, ihukommende sin hjertenskær
derhjemme. Et sted skriver han om en pige i Albanerbjergene, at hun
var „altfor smuk“. Villa Borghese, hvor alle med respekt for sig selv
færdes tilvogns (ligesom i vore dage), er stedet, hvor „man egentlig
skal se Rommerinderne“. „Unægtelig er Rom en af de Byer, hvor
der findes et mere end almindeligt Antal smukke Kvinder.“ I oberst
Paulsens stuer lytter han til klavermusik, tolket af pigehænder. „Siden
jeg rejste hjemmefra har jeg ikke hørt nogen Dame spille saa godt
paa Fortepiano, som den ene Jomfru Buti74 her, det var mig den
største Glæde.“
Bedst befinder Rørbye sig i samvær med de tyske kunstnervenner :
dyrmaleren Joh. Prestel (1804-85), „en vakker Mand“, og bayeren
Joh. Wittmer (1802-80), som begge havde besøgt Konstantinopel
og saaledes gav vor maler rigeligt samtalestof; sidstnævnte fixerede
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danskerens græske og tyrkiske tegninger76, og benyttede sig af lejlig
heden til at kopiere dem. Rørbye sluttede sig dels til de yngre kunst
nere, hvoriblandt den nu ukendte billedhugger Heinrich Kümmel
(1810—55), dels til de ældre, især Joh. Martin Wagner (1777-1858,
Valhallafrisens skaber), „ny-katolikken“ Johs. Riepenhausen (1789
-1860) og de gamle „tysk-romerske“ landskabsmalere Joh. Reinhart
(1761-1847) og Joseph Anton Koch (1768-1839), hvis marvfulde
bjergscenerier Rørbye beundrede. Sidstnævnte var „yderst pudsig,
men vel en af de dygtigste og elskværdigste Kunstnere i Rom.“ At
den „nazarenske“ retning76 havde Rørbyes sympati undrer man sig
over i betragtning af hans nøgterne gemyt. I Villa Massimo skattede
han Overbecks fresker efter Tassos „Befriede Jerusalem“77. Den lybske
malerromantiker var „en overmaade elskværdig Mand; hvilken For
skel, da jeg fra ham siden gik at bese Camuccinis (Vincenzo G.,
1771-1844) mange og pragtfulde Studier. Hvert Maleri havde næsten
eet for sig, og Custoden undlod ikke at hæve alt til Skyerne . . .“
(dagbogen 28-6-37). Overbecks skitse til „Kunstens Genfødelse i
Middelalderen“78 opvejer Camuccinis samtlige billeder! Kartonerne
til Cornelius’ „Dommedag“ (i Münchens Ludwigskirche) kalder R.
„et ypperligt Arbejde i enhver Henseende“.
Under det sidste ophold i Subiaco i oktober 1836 paadrog Rørbye
sig en forkølelse, der medførte kuldegysninger og hyppige opkast
ninger. I flere maaneder var han forpint af fjerdedagsfeberen, som
han bekæmpede med kinin; men indimellem malte han dog, sang
2. bas (Bindesbøll var 1. bas, Marstrand 2. tenor) i kunstnerkoret i
Colosseum en maaneskinsnat, kogte julegrøden hos Const. Hansen79
(medaillør Krohn var underkok), og spillede op til dans nytaarsaften
i Osteria Fiano. Han var med i Ponte Molle-løjerne og blev paany
dekoreret med Bajoccoordenen. Ved Cervarafesten var han klædt
som græker, og „vakte Begejstring ved sin Elegants“. Han hørte
operaer af Rossini og lyttede til nonne-sangen i Trinita de’Monti.
Den 31. marts fejrede danskerne Akademiets stiftelsesdag, „Aarsagen
til vort Ophold i Rom“. Rørbye var et betaget vidne til de store
kirkehøjtider, ikke mindst den prægtige Corpus Domini-procession paa
Peterspladsen, hvor Rafaels tæpper var udhængt som ramme omkring
det maleriske skue. I sommerheden længtes han bort fra Roms
sciroccoluft og drog over albanerbjergenes skovklædte højder til
blomsterfesten i Genzano. Sicilien maatte han opgive denne gang
paa grund af koleraen, der afskar forbindelsen med Syditalien.
Tung om hjertet sagde han levvel til vennerne og de syv højes
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stad, „men forglemte ikke, for engang at besøge Rom igen, at drikke
en god Slurk af Fontana Trevi.“ I vetturinens karet kørte han med
klingende bjælder over Ponte Molle d. 2. juli 1937. Rejsen nordpaa
gik over Viterbo, Orvieto, Siena, Firenze, Bologna, Padova til Vene
zia. Her overværede han gondol-corsoen paa Ganale della Giudecca.
„Pyntede Herrer og Damer opfyldte Baadene (over 100), der for
Venetianerne er, hvad Vogne er for Rom merne.“80
I Vicenza besøgte han maleren Bendz’ grav81. En sort stok med
aarstallet 1832 angav den tidligt henfarne vens hvilested. I nedslaaet
stemning agede Rørbye videre til Verona og nærmede sig skille
væggen mellem Syd og Nord.
Omsider skiltes han fra det rige, der har næret saa mangen skøn
hedstørs tende nordbo ved sin frodige barm. „I Italien“, skriver ma
leren vemodigt i sin journal, „lever Kunsten i Livet og Naturen;
i Norden er den en fremmed Plante, man mere betragter som
Luxus, og som derfor mere af Forfængelighed end Kærlighed plejes.
Hvor lykkelig kan en Kunstner ikke føle sig her, da alt dog synes
som blot skabt for ham, og aldrig kan han vel sige, at han her ønsker
at være andet end Kunstner?*
Hinsides alperne afbrød han rejsen i München, hvis brede, for
nemme gader og herlige kunstsamlinger danner en mærkelig mod
sætning til indbyggernes smaaborgerlige ølpimperi. Rørbye ærgrede
sig over byens „slette Klima; det regnede og blæste stærkt“ med is
nende vind. „Ved saadant Vejr mærker man først ret det uhyggelige
i den nyanlagte Del af Byen med sine urimelig brede Gader og uhyre
Pladser, blot passende for en Stad med Millioner af Mennesker“
(dagb. 14/9). München havde dengang c. 80.000 indbyggere. Han
svingede ølkruset i „Zum grünen Baum“ ved Isaren, spaserede i
„Englischer Garten“ og aflagde slottet Nymfenburg en visit. Dette
henrivende lille Versailles gjorde imidlertid ringe indtryk paa ham.
„Stor Fornøjelse har man ikke af sine Udflugter fra München, hvor
alt er saa nøgent.“
Man skulde tro, ræsonnerer maleren, at livet i München havde
et mere „æstetisk Sving“ end andetsteds i Tyskland. Tværtimod.
„Man tænker og taler blot om at drikke sit 01, og hvor dette er bedst
at have. Folkets hele Udseende synes endog at have antaget et
Ølpræg . . . Modsat denne liden Sans for Kunst staar Kongen, der
med sin blotte Vilje har frembragt alle de Kunstskatte, der nu pryder
München, og villige og dygtige Kunstnere har her ikke været Mangel
paa; der er bievne som nyskabte ved Virksomheden.“ Rørbye stu-
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derede flittigt den „moderne“ by; i det Gamle Pinakothek roser han
maaden, „hvorpaa Malerierne efter de forskellige Skoler er ophængte “
Den Boisserée’ske samling82, der førhen var i Schleissheim, er nu an
bragt i Pinakotheket. Den samme Ordning som i museet genfinder
han i hertugen af Leuchtenbergs83 kollektion. Efter gallerivandringen
fik han et anfald af sin gamle „romerske Feber“ (malaria) og maatte
gaa tilsengs. Den følgende dag (n.sept.) „glædede jeg mig saare i
Glyptotheket, hvor især de æginetiske Statuer84 spiller en Hovedrolle;
man maa beundre kong Ludvigs Iver og Held med i saa kort Tid
at have kunnet samle saa meget og saa smukke Antiker, som dem
man i de smagfulde Lokaler ser opstillede. Saavel Glyptotheket som
Pinakotheket er bygget af Klenze85. Det første behager mig mest.“
Rørbye aflægger Glyptotheket et nyt besøg for at betragte Cornelius’86
homeriske og mytologiske loftsmalerier, der „vrimler paa smukke
Ideer“. Opfattelsen er „grandios“, men man „maa desværre beklage,
at han saa meget staar tilbage at ønske hvad Udførelsen angaar.“
Det samme gjaldt malerens hovedværk, Dommedagsbilledet i Lud
vigskirken87. „Cornelius skal betale slet og derfor have de middelmaadigste af de unge kunstnere til Hjælp.“88 „Professor Schnorrs89
kartoner til den nye Residens, som jeg ogsaa idag (n.sept.) saa,
viste mig i ham en Kunstner af første Rang; saare smuk er hans
Tegning og Komposition. Det er Scener af Frederik Barbarossas Liv.“
Om Residensens udsmykning skriver han: „Helt andet er dette at se
end vort paa kalkede Vægge saa rige Slot hjemme90. Alle have de
der arbejdet i Fresko, enkaustisk eller ved Billedhuggerarbejder og
ganske dejlige Ting er fremkomne . . . Cornelius, Schnorr, Kaulbach,
Schwanthaler osv. har kappedes med hinanden om at frembringe de
smukkeste historiske og mytologiske Kompositioner.“ Cornelius’ be
kendte elev, historiemaleren Wilhelm v. Kaulbach (1805-74) havde
„alt med sit Maleri „Die Hunnenschlacht“ gjort sig udødelig; og
Jerusalems Forstyrrelse, hvorpaa han nu arbejder, lover end mere“
(dagb. 9/9).
Rørbye gæstede Schnorr v. Carolsfeld, „en saare vakker Mand“,
og billedhuggeren, professor Ludwig Schwanthaler (1802-48), der
som kunstner og menneske behagede ham i lige høj grad. „Hans
colossale Fyrstestatuer, bestemte for Paradesalen i den nye Residens,
er mesterlige, og støbte i Bronze og lueforgyldte, om Bestemmelsen
er, maa de komme til at gøre en mageløs Effekt.“ i Schwanthalers
„Allerhelligste“ - et lidet kammer, fuldt af middelalderlige sager drak de Roms skaal i øl. Tegneren Bonaventura Genelli (1798-1868)
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har „et udmærket Talent som Komponist; hans sager synes ganske
i samme Aand som hvad Carstens91 engang leverede.“ Den største
oplevelse for Rørbye som Hellas- og Italiensfarer blev mødet med
maleren Karl Rottmann (1797-1850), som han havde truffet i Patras.
„Han er dog egentlig Mesteren for alle Landskabsmalere her . . .
Hans Studier92 var opfattede med sjælden Aand og saare skønne i
Tegningen.“ Nu ser han „ret hvor højt Grækenland staar over Ita
lien, hvad det gratiøse i Bjærglinierne og Formen betræffer.“
München var i hine aartier en vigtig station paa vejen mellem
Nord og Syd. Bayerns djærve og kunstelskende monark omgav sig
med malere, arkitekter og billedhuggere. Thorvaldsen restaurerede
gavlfigurerne fra Aiginatemplet og mejslede Adonis til kongen. Ad
skillige nordboer bosatte sig for kortere eller længere tid i Isarstaden
paa den barske højslette, saaledes Wilh. Bendz, Chr. Morgenstern,
Louis Gurlitt (som Rørbye var sammen med et par gange), Jørgen
Sonne, C. A. Schleisner, F. C. Kiærschou, samt de nedennævnte
malere.
I München genfandt Rørbye F. C. Petzholdt, med hvem han
besøgte dyrmaleren Chr. Holm93, der boede ude i forstaden Schwa
bing. „Vi traf dem i Haven ved et af Byens Værtshuse, hvor alle i
Anledning af en „Kirchenwoche“ tyede hen at drikke 01. Holms
synes fornøjede og lykkelige, deres lille Pige er det smukkeste Barn,
jeg har set“ (dagb. n.sept.). Hos den lille kunstnerfamilie mødte
han ogsaa slag- og genremaleren Niels Simonsen (1807-85), som nylig
havde ægtet en dansk pige i München94. Det andet danske malerhjem,
Rørbye besøgte, var Frederik Ludvig Storch’s (1805-83). „Hans nette
Kones95 Opmærksomhed kunde jeg ikke noksom være indtagen af;
det var mig, som havde jeg alt kendt hende lang Tid og behøvede
da ikke mere at genere mig. . . . Paa ægte dansk Vis blev jeg dér
beværtet.“ Som vidne til denne kunstneridyl skriver han: „Gid mit
Forhold engang blev lignende“ - og han tilføjer pessimistisk „jeg
tvivler om, at min Lod bliver saaledes . . . Alt skal indrettes galantere
hjemme, og en ung Kunstner har ikke meget.“ Den 26. september
blev han buden til afskedsmiddag hos Simonsens, i hvis „overdrevne
Høflighed“ han sporer „nogen Mangel paa Dannelse“.
Om hjemrejsens slutfase er lidet at berette. Rørbye var i Nürn
berg, hvorfra han kørte i jernbane til Fürth, for at bivaane kirke
messen. Han gæstede Wien og Prag og mødte J. C. Dahl96 i Dresden,
hvor Franz Hanfs taengls97 litografiske atelier i Zwingergalleriet til
trak kunstnerens opmærksomhed. Videre nordpaa. „Berlin“, erklærer
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han, er mig imidlertid ikke saa ubehagelig som jeg havde forestillet
mig, og den saa meget omtalte Stivhed ser jeg intet til.“ Vel trættes
han af „de uhyre lange Gader“ i det moderne Berlin, men i den gamle
bydel ved Spreekanalerne mangler det ikke paa kønne huse. I billed
huggeren Christian Rauch’s (1777-1857) atelier saa han „et Par
meget smukke Fyrs testa tuer, bestemte til Posen98, hvor de skal op
stilles i et Kapel, først dog skal de støbes i Bronze.“ Valhallafigurerne99
er „meget smukt udførte“.
Fra Kiel indskibede Rørbye sig til København „og takkede Gud
at han saaledes førte mig frelst til de Kæres Bolig.“ Om formiddagen
den 20. november 1837 laa damperen ved Københavns red, „og
Solen brød den tidlige tykke taage. Godt var Varslet, gid jeg turde
tro derpaa.“
Den store rejse var afsluttet.

BRYLLUPSREJSEN 1839—41

Den 29. august 1839 giftede Rørbye sig med sin kære Rose Fre
derikke, datter af toldskriver, senere justitsraad G. F. Schiøtt100.
Bryllupsfærden gjaldt Italien, kunstens forjættede land og maalet
for nordboens evige sydlængsel.
Brudeparret sejlede med damperen til Kiel og fortsatte i diligencen
til Hamborg, hvor det indlogerede sig i hotel „König von Preussen“.
„Rose er alt hvad jeg kan ønske mig af Venlighed“, skriver han i dag
bogen, „og Tiden tilbringer vi yderst behageligt sammen, delt mellem
smaa Spadsereture og venlige Samtaler, hvori hun udfolder sin hele
elskværdige Karakter. Aldrig havde jeg vel kunnet truffen noget
bedre Valg.“ Men han tilføjer med et suk: „Havde jeg nu blot min
Sundhed, da vilde jeg synes mig ganske lykkelig. “ Det gamle mave
onde med hyppige feberanfald bragte ham i „slet Humeur“.
I Altona besøgte han kunstfællen Louis Gurlitt, der netop havde
mistet sin første hustru101. „Kun svagt kan han . . . bekæmpe sin store
Sorg.“
Sejladsen opad Elben til Magdeburg var kedsommelig. „Som
oftest er Landet flak og har kun liden Interesse.“ Til gengæld nød
Rørbye synet af Magdeburgs prægtige domkirke og „de mange inter
essante Huse fra Middelalderen.“ Over Halle gik det videre pr. vogn
via Bayreuth til Nürnberg, hvor kobberstikker Petersen102 var en tro
fast cicerone. I gæstgiveriet „Zum Vogel Strauss“ opfriskede maleren
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gode minder fra sidste rejse. Smukke ture i omegnen og berigende
byvandringer. I Sebalduskirken lader „Peter Vischers herlige Arbejde
(Sebaldusgraven) . . . Kunstneren dvæle med Behag?*103
Den 16. september rullede de nygifte med „Eilwagen“ gennem
Augsburg til München. Mens fru Rose strax følte sig hjemme i byen
med de brede gader og store paladser i Klenzes og Gärtners ny-renaissancestil, foretrak Rørbye Nürnberg „for alle Byer i Tyskland“. Var
det ikke for kunstsamlingernes og malervennernes skyld, havde han
næppe gjort holdt i kong Ludwigs stad.
Efter fromessen i Klenzes ny-byzantinske Allerheiligen Hof
kirche104, der forekom Rørbye for frisk og blændende, besøgte han
Karl Rottmanns atelier105. Denne var ifærd med at udføre sin store
cyclus af prospekter fra Grækenland, bestemt til Hofgartens arkader,
men af klimatiske grunde anbragt i det Nye Pinakothek. Billederne
blev malt paa cementtavler i en slags enkaustisk teknik. Rørbye ud
trykker sin begejstring for disse malerier: „Hvad nu er fuldendt
(5 kompositioner af de planlagte 20) er ganske mesterligt og hjemler
Rottmann pladsen som den største nulevende landskabsmaler; aldrig
kan jeg tænke mig de græske Egne sandere og grandiosere gengivne. “10®
Rørbye benyttede lejligheden til at hilse paa den berømte histo
riemaler Peter v. Cornelius, der arbejdede paa sit mægtige domme
dagsbillede i Ludvigskirken107. Den danske maler kritiserer med rette
farvernes haardhed, men roser komposition og tegning. Det hele er
af „imposant Virkning“. Desværre overlod Cornelius hovedparten af
udførelsen til sine ikke altid lige fremragende elever.108
I billedhuggeren Stiglmayers (1791-1844) værksted stod Thor
valdsens rytterstatue af kurfyrst Maximilian færdigstøbt i bronze. Op
stillingen og afsløringen af monumentet var bestemt til den 12. ok
tober, men Rørbye maatte give afkald paa at bivaane denne festlige
begivenhed. Han gjorde ogsaa maleren Heinrich Hess’ bekendtskab,
„en særdeles vakker og forekommende Mand“109, der saavel har por
trætteret Thorvaldsen som den skønne marchesa Florenzi i romerske
omgivelser. Rørbye forsømte ikke lejligheden til paany at opsøge sine
landsmænd i deres Münchener hjem: den førnævnte dyrmaler Chr.
Holm, Niels Simonsen og den noget sødladne historiemaler F. L.
Storch110.
Den 26. september brød ægteparret Rørbye op fra Bayerns
hovedstad. Ruten sydpaa gik over Holzkirchen og Tegernsee, gennem
den smukke Inndal til Innsbruck, hvor man logerede i „Den gyldne
Ørn“. „Ved Stubs“, skriver maleren i sin dagbog, „gaar man ind i
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det østrigske. Isteden for som ellers straks at blive visiterede behøvede
vi her ikke engang at lade Kufferterne tage af Vognen, noget der
endnu aldrig paa mine Rejser er hændet mig.“ Fra Bozen til Verona
fulgtes de med maleren Stieler111 fra München, kendt for sit „Skøn
hedsgalleri“ i Residensmuseet. Endelig havde de Alpekæden i ryggen
og Italiens vidunderrige laa for deres fødder.
Som enhver kunstner og æstet elskede Rørbye dette land med
sine prægtige stæder og kunstskatte, sin yppige natur og sit maleriske
folkeliv. Rejsemaalet var naturligvis den Evige Stad. Men hvilken
vandrer undlader at dvæle i de berømmelige byer undervejs - Bo
logna, Firenze, Spole to? Alt som han nærmer sig Urbs, slaar pulsen
heftigere. I dobbelt forstand sidder feberen ham i blodet, den „ro
merske feber“. Vetturinen skifter heste i La Stortå - og se! - den 16.
oktober ruller det unge par over Ponte Molle ned ad via Flaminia
og ind gennem Porta del Popolo.
De første romerdage gik med at søge logis; omsider bestemte
man sig for en møbleret lejlighed i via Porta Pinciana 43. To store
opholdsstuer, et lille atelier og køkken. Maanedslejen var 12 seudi.
Paa piazza Navona, hvor der var marked, købte Rørbyes et hjørneskab og en kommode, samt „The- og Kaffetøj“. I Ghettoen gik man
paa jagt efter et gulvtæppe. Efterhaanden som vinteren nærmede sig,
blev en kakkelovn nødvendig. Hermed var boligproblemet løst og
maleren kunde vise sin unge hustru Roms fornemste sværdigheder.
Ægteparret promenerede i Villa Borghese, „hvor en stor Mængde
Folk tilvogns, tilhest og tilfods trak frem og tilbage for at se og for
at ses. Men denne Parade morede ikke Rose meget.“ Til gengæld
nød de i fællesskab stemningen ved Colosseum, paa Forum, under
Tassos eg, i Trastevere og i Peterskirkens vældige rum. Et yndet
maal var Villa Doria Pamfili bag Gianicolo, „hvor vi tilbragte et
Par behagelige Timer ved Solnedgang; det hører til Herlighederne
i Rom at kunne spadsere i den dejlige Have og Pinieskov ved denne
Villa og mod Aften at se ud over Campagnen og de dejligt belyste
Albanerbjerge. “
En novemberdag oplevede fru Rørbye for første gang synet af
den Hellige Fader112 i kirken S. Carlo al Corso. „Rose saa ham blive
baaren omkring i Triumf, men syntes ikke synderlig indtagen for
disse Ceremonier.“ Samme aften var Rørbyes i Fiano’s marionet
teater, „hvorhen Rose imidlertid ikke saa snart igen gaar, da hun
meget skammede sig over at befinde sig i saa bland te Selskab.“ Sligt
var man ikke vant til i københavnske borgerkrese omkring 1840.

FRA MALEREN MARTINUS RØRBYES VANDREAAR

95

Fig. 4. Facsimile-gengivelse af en side af Rørbye's rejsedagbøger (Rom, oktober
1839). Originalens størrelse. Med „Meyer“ menes maleren Ernst M., med „Stein
hofer“ formentlig billedhuggeren Karl Steinhäuser, der levede i Rom 1835-64.
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Eilers gik aftnerne i selskab med venner og „Bekjendtere“. Man
mødtes i „ Falcone“ eller hos Lepri i via Condotti. En sjælden gang
drak man muskateller hos „spanieren“ paa Ripa Grande. Men helst
blev Rørbyes hjemme og lod de andre more sig. Undertiden fik de
besøg af danske kunstnere : Roed, Marstrand, Sonne, Küchler, Ernst
Meyer og Adam Müller. Rørbye var ikke blid i dommen over sine
landsmænd. En dag havde han arbejdet flittigt „med Lyst og i godt
Lune; da indfandt Roed (maleren Jørgen Roed, 1808-88)113 sig med
sin Malerkasse for at male efter Roses Haar, og dette paa en Tid,
der ganske forstyrrede vor Spisetid.“ Roed hørte ikke til „den Slags
Kunstnere, der hurtigt kan opfatte noget.“ Til Rørbyes store ærgrelse
blev han siddende med hatten paa. „Jeg yndede ikke denne søde og
karakterløse Person, mindst ønskede jeg derfor, at Rose skulde være
Model for ham.“ Rørbye forholdt sig tavs, „en uundgaaelig Følge af
min Misfornøjelse.“114 Med Marstrand er han „stedse paa det samme
Punkt, og ønsker heller ikke nogensinde, at han skal søge mere For
trolighed, da han aldrig vil blive af mine Folk.“ Paa Mariæ Bebudelses
dag var han dog „imod Sædvane meget ordentlig i sit Væsen.“ Ma
leren Adam Müller115, der var ifærd med at anlægge en altertavle116,
var en hyppig gæst i det rørbyeske romerhjem. Ægteparrets daglige
omgangsfæller var historiemaleren Heinrich Eddelien117 og hans unge
hustru, der boede paa piazza Barberini (senere flyttede de til via
Margutta 4)118. Han var tyskfødt, men havde faaet dansk indfødsret
og opholdt sig i Rom som Akademiets stipendiat. Müller og Eddelien
var samtidigt blevet tilkendt den store guldmedaille og havde kon
kurreret til stipendiet, som var tilfaldet Eddelien119. Iøvrigt undgik
Rørbye helst sine landsmænd, hvis intriger og sladder irriterede ham.
„Hvad Under, at jeg ønsker mig langt fra deres Nærhed for blot
at kunne leve i Ro.“ Undtagne herfra var Albert Küchler og Jørgen
Sonne. „Disse to danske er mig ogsaa af de herværende de kæreste.“
Desuden var den unge, lovende billedhugger Jens Adolf Jerichau120,
elev af Thorvaldsen og J. M. Wagner, familiens „troe Husfælle“.
Af svenskere omgikkes Rørbyes maleren oberst O. J. Södermark ( 1790
-1848), billedhuggerne K. G. Qyarnström (1810-67) og Bengt Fogelberg
( 1786-1854), samt ægyptologen kaptajn Cronstrand, der netop havde af
sluttet sin store orientrejse121. De tyske romere havde altid haft
Rørbyes hjerte: tyroleren Joseph Anton Koch (d. 1839), „Rafaelsværmeren“ Johannes Riepenhausen, samt kunstens og litteraturens
beskytter August Kestner122 og den førnævnte bayerske billedhugger
Johann Martin Wagner, Villa Maltas128 „Cerberus“, med det bistre
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bulldogfjæs124. Den 29. december 1839 fejrede den gamle landskabs
maler Joh. Chr. Reinhart 50 aars romerjubilæum. Under stor del
tagelse, ogsaa af danske kunstnere, hyldedes den elskelige olding ved
et muntert samvær med vin, sange og hædersgubbens portræt i trans
parent, komponeret af Riepenhausen, med landskabsbaggrund af
Düsseldorf-professoren J. W. Schirmer126.
Julegildet mislykkedes, da den danske kunstnerkoloni som sæd
vanlig ikke kunde blive enig om lokalet. I stedet gik Rørbye og hans
hustru i kirken S. Luigi de’Francesi, der var „smukt oplyst . . . og
en god Orgelspiller . . . præluderede imedens Folket knælede til
Bøn.“ Efter et beskedent aftensmaaltid hos Lepri overværede de
midnatsmessen i Santa Maria Maggiore.
Ved juletid indløb meddelelsen om Frederik VI’s død. Samtlige
danske Rom-stipendiater undertegnede en lykønskningsadresse til
Akademiets hidtidige præses, den nuværende Christian VIII. Over
dragelsen af det højtidelige dokument betroedes Thorvaldsen. Den
nye konges fraskilte gemalinde prinsesse Charlotte Frederikke (d. 13/7
1840), skammede sig ikke ved at „ytre sin Glæde i lydelige Ord,“
bemærker Rørbye forarget. Dødsbudskabet blev overbragt af hendes
kavaler, senere126 kammerherre og oberst à la suite Fritz Paulsen127.
Siden malerens første romerophold var Paulsen blevet mere nær
synet, næsten blind, og ægtefællen særdeles forladen, hvorved det
„nette“ ved hendes person var gaaet tabt. „Inden føje Tid vil hun
have samme Ydre som alle andre romerske Matroner.“ Oberstløjt
nantens syn var saa daarligt, at „da han vilde hilse paa Rose, som
han havde hørt tale i det ene hjørne af Stuen, nærmede han sig did
med sin Tiltale uden at . . . bemærke, at hun imidlertid havde for
andret sin Plads; jeg maatte altsaa komme ham til Hjælp.“
Naar Rørbye ikke var plaget af sit svage helbred, malte han i
atelieret, mest ældre motiver fra den første rejse - Amalfi, den græske
skomager - eller han tegnede romerske figurer: den smukke albanerinde, pifferaro’en, munken ved S. Carlino alle Quattro Fontane,
guitarspilleren osv. Han arbejdede længe med sine lærreder; snart
pillede han ved luften, snart rettede han paa staffagen. Imens puslede
fru Rose omkring ham, vaskede og strøg hans linned, kogte maden
i det lille køkken; en gang imellem vankede der risengrød og pande
kager, eller bagte grisehaler, Rørbyes livretter. Det kære væsen holdt
ham med selskab og jog hans mismod paa flugt.
Turene i byens omegn afbrød dagliglivets ensformighed: fugle
jagt i Campagnen, udflugt med de danske kunstnerkammerater til
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Frascati, Albano og Nemisøen, hvor Roses geburtsdag fejredes. Sam
men med digteren Fr. Paludan-Müller128, der ogsaa var paa bryllups
rejse, foretog Rørbyes i slutningen af april 1840 en exkursion til Tivoli
og Hadrians Villa. Om dette ejendommelige par skriver Rørbye:
„Et underligt Misforhold synes iøvrigt at finde Sted imellem disse
Ægtefolk, da hun snarere . . . kunde være hans Moder, og i hendes
Ytringer ligger ogsaa altid noget der tyder paa, at han vist ikke er
den styrende, hvad deres huslige Liv angaar.“129 Efter tilbagekom
sten til Rom tog man afsked med den „nette Familie“ i trattoria
Lepri. De to ægtepar havde glæde af hinandens selskab, de harmo
nerede, „noget man ikke kan sige om de andre herværende danske.“
Paasken kom med prægtige ceremonier, illumination af Peterskirken og overdaadigt fyrværkeri. Foraaret lokkede maleren ud i det
fri. Han fik uro i blodet, maatte sydpaa til Sicilien, og en majdag
1840 pakkede Rørbyes deres kufferter og rullede ud af porta S. Gio
vanni med Neapel som maal. Malerierne havde han overdraget Küchler
til hjemsendelse130. Der var ialt 6 personer i cabrioletten - en ro
mersk kurér, en præst, en doktor, en ung franskmand og de to danske.
„De Pontinske Sumpe overtraf Roses Forventning i Skønhed.
Undervejs fik vi et interessant Syn at se; en stor Flok Bøfler blev af
Folk i Baade svømmende drevet ned ad Canalen131; de saa ud som
Havuhyrer, som de saaledes væltede sig frem.“132 I Neapel mødte de
Jørgen Sonne, Constantin Hansen, Købke, dekorationsmaler Hilker
og marinemaleren Thøming133. Sammen med landsmændene nød de
synet af kirken S. Francesco e Paolos illumination i anledning af
kongens navnedag (Ferdinand II af begge Sicilier)134.
Campania Felix havde Rørbye i kær erindring fra sin første
Italiensfærd; han besøgte med sin hustru de gamle steder, spaserede
en aarie morgen „ad den smukke Vej, der fører gennem Markerne og
Vignerne“ til Pompeji, og tilbragte nogle dage paa Capri, hvor han
malte studien af pergolaen (fortegn, nr. 67).
Med dampskibet „Maria Christina“ sejlede Rørbyes d. 25. juni
1840 fra Napoli til Palermo. Hans drøm om at faa Sicilien at se gik
saaledes i opfyldelse. Trods hede, utøj og legemlig svækkelse med
hyppige feberanfald, tegnede og malte han bravt, i S. Giovanni degli
Eremiti, i Capucinernes makabre gravkælder og i klostret Santa
Maria di Gesù, hvorfra man har en herlig udsigt over byen med
Monte Pellegrino i baggrunden. Langs vejen voxer kaktus og aloe,
solens „mageløse Glans“ og farverne i naturen gør, at han ret føler
sig i Syden. I Monreale har han „nok Lyst til at male, men Stedet
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tilbyder intet godt Værtshus, naar jeg vilde bringe Rose med.“ Temp
lerne i Girgenti og det klassiske landskab ved havet blev Siciliensrejsens største oplevelse135. Han befinder sig vel, spiser is, meloner og
mandler, køber antike mønter og arbejder fra solens opgang. Han
maler ved Juno Lacinias og Dioskurernes doriske helligdomme, for
eviger en fløjtespillende hyrde og tilegner sig naturens vilde og øde
skønhed, øjner den samme linieflugt og rumdybde, han erindrer fra
Kochs og Rottmanns heroiske landskaber.
Opholdet paa Sicilien blev frugtbart for kunstneren. I begyndelsen
af oktober var man atter i Neapel, og en maaned senere sad Rørbyes
i deres romerske lejlighed i Via Porta Pinciana. „Hvad der mangler
os her“, skriver fru Rose i et brev til Moderen (dat. Rom. 14/11
1840), „er et Arbejdsværelse til Rørbye; han løber derom fra Herodes
til Pilatus, men Gud véd om det lykkes ham at finde eet, eller om
han igen i Vinter maa tage til Takke med at arbejde i det lille Hul,
han hjalp sig med ifjor. Det skulde dog gøre mig ondt for ham skønt, faar han Arbejds-Studier ude af Huset, vil jeg savne ham
uhyre. Vi er nu saa vante til at være sammen fra Morgen til Aften,
at det vilde være mig besynderligt at undvære ham. “ Senere lykkedes
det Rørbye at laane arkitekt N. S. Nebelongs atelier (se malerifortegn,
nr. 91). Efter maaneders omflakken nød fru Rose det stille liv i Rom.
Rejselivets spænding og uro huede hende ikke. De lange aftner „strik
kede“ hun kniplinger og syede en pude til moderen. Hun længtes
efter Mine, Trine, Caroline, Pauline og alle de kære i den hjemme
vante lilleverden med dens hyggelige smaasnak. Tænk, at den yndige
jomfru Raffenberg har forlovet sig med „vor grimme, uelskværdige,
langnæsede Lærer Grønberg,“ - oven i købet enkemand og fader til
tre voxne børn! Justitsraadinde Schiøtt kan ikke dølge sin harme. En forestaaende glædelig familiebegivenhed gjorde, at Rose maatte
forholde sig i ro. Den 30. november forløstes hun med en lille pige136,
der blev opkaldt efter Rørbyes tidligt afdøde søster Athalia137. Hele
huset var i opstandelse, værtinden græd og madam Eddelien, der
havde vaaget ved den vordende moders leje de sidste nætter, var de
bekymrede forældre til trøst og opmuntring. De uvante forhold med
barneskrig og faderlige pligter forstyrrede i begyndelsen den nervøse
Rørbye, der snarere følte sig som „Tjener end som Maler“. Men
snart vænnede han sig til det lille væsen, legede med det, gik ture,
gjorde huslige indkøb og arbejdede. Juleaften138 kom, med risengrød
og kager. Han forærede sin Rose silkestrømper og to par handsker;
selv fik han „nogle smukke Blade efter Overbeck.“139
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En ny gæst i det rørbyeske kunstnerhjem var H. C. Andersen140.
En eftermiddag kom digteren med et brev fra Henriette Wulff, som
han læste højt. Man drak kaffe og „et Par Timer gik saaledes ret
muntert; thi omendskønt Fyren er lidt underlig er han dog tillige
morsom at tale med, og hans Godmodighed lader én glemme hans
vel stærke Forfængelighed.“141 Det øste ned den dag, og da Andersen
var gaaet, læste Rørbye i eventyrbogen, han havde foræret dem.
Han fandt dog meget i fortællingerne „stridende imod det Formaal
en Skribent, der vil skrive for Børn, bør have for Øje. Herfra gør
imidlertid den Lille Havfrue og Rejsekammeraten en smuk Und
tagelse. “
Palmesøndag kørte maleren i omnibus til messe i San Paolo
fuori le Mura, der var under genopførelse efter branden 1823142. Ved
paaskehøjtiden i Peterskirken mødte Rørbyes flere bekendte, der
iblandt genremaleren Ernst Meyer143, med hvem vi i Kirken oplevede
et højst sørgeligt Bevis paa hans Afkræftelse. En Munk kom i Trængslen
til at støde til ham, og han faldt strax omkuld og var ikke istand til
at rejse sig uden Hjælp, saa svag er han; og det sørgelige er, at han
selv skal tilstaa, at det er Følgerne af et tidligere uordentligt Liv.
Rose har en usigelig Skræk og Afsky for ham, jeg ynker ham . . ,
thi mange har vist levet lige saa slemt og gaar dog fri for en saa skræk
kelig Straf.“144
Rørbye brugte de sidste maaneder i Rom til at male efter teg
ninger og skitser, gøre studier i det fri145, samt besøge samlinger, ud
stillinger og atelierer. Ind imellem holdt han rast i en venlig café146.
En tidlig foraarsdag nød han „den herlige Udsigt over Campagnen
til de smukt oplyste Bjerge. Øjeblikket var meget gunstigt. Sneen i
Sabiner Bjergene gjorde en ypperlig Effekt, og Vandledningerne, der
strækker sig hen ad Sletten og forsvinder i det Fjerne, kan jeg aldrig
betragte uden med den inderligste Glæde. Hvor gerne var jeg vandret
videre ; Ruinerne af Roma vecchia indbød mig saa lokkende til ogsaa
at dvæle i deres Nærhed.“
Da pinsen kom, slog afskedens time147. „Lidet glædelige“ noterer
han i journalen, „er de Tanker, der beskæftiger mig ... thi højst
nødig forlader jeg det kære Italien. Give Gud, at mine mørke Anelser
for Fremtiden ikke maa gaa i Opfyldelse.“
Den i. juni 1841 sagde ægteparret det sidste farvel til den Evige
Stad, hvor saa mange gode venner skiltes fra det for stedse148. Man
havde akkorderet med en vetturin, der formedelst 100 seudi skulde
befordre den lille familie gennem Norditalien til Schweiz. Turen for-
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løb nogenlunde behageligt, bortset fra, at kusken viste sig at være
en snyder og dyrplager. Rejseselskabet var fordelt i en wienervogn
og en landauer, der begge havde kendt bedre dage. Vejene var slette
og farlige. I Apenninerne fik man extra oxeforspand, men alligevel
blev landaueren, hvori Rørbyes havde pladser, siddende i moradset.
Køreturen over Parma og Piacenza til Milano og videre til den schwei
ziske grænse ved Domodossola var saare interessant, skønt Posletten
med sit frugtbare land i længden virkede ensformig. Desværre blev
rejsen dyrere end beregnet, vetturinen holdt ikke aftalen, og passa
gererne maatte bøde for hans upaalidelighed. En kværulerende dame,
madam Tanner, nægtede pure at betale extra for hotelophold, idet
hun ganske rigtigt paastod, at denne udgift var indbefattet i akkorden.
Med postillon og firspand gik det afsted gennem frodige dale og ad
maleriske bjergveje over Martigny ned til Vevey ved Genfersøen.
„Om Eftermiddagen gik jeg lidt omkring at se den yndigt beliggende
By Vevey; jeg har blot det at udsætte, at Folkene er blevet fordærvet
med hyppige Besøg af Englændere, der bortødsler Penge og derved
gør, at alle der ikke opfører sig paa samme Maade, anses med mindre
gode Øjne.“149
I Vevey skiltes halvdelen af selskabet. Rørbyes og den besværlige
mad. Tanner steg om i wienervognen, og landaueren fortsatte med
fem passagerer ad Savoyen til. I Luzern travede R. „om Morgenen
i øsende Regn ud at se Monumentet over de faldne Schweizere . . .
Det er efter min Mening et af Thorvaldsens smukkeste Arbejder, og
ypperligt udført her i det store ; hele Anlægget i Klippen, hvori Løven
er indhuggen, er anlagt med Smag.“150 Uden for Luzern blomstrede
kirsebærtræerne langs vejen. Uheldigvis var kusken fuld og havde
nær kørt de rejsende i afgrunden. Man maatte skifte køretøj og fort
satte uden yderligere forsinkelser til Basel. I Strassburg har „de nyere
Bygninger et tysk Anstrøg“, men „Livet ... er meget fransk og i
Butikerne ser man tydelig Paris’ Indflydelse.“ Hurtigdamperen
„Aigles“ bragte dem ad Rhinen til Mannheim. Videre agede de
gennem det hannoveranske til Hamborg, hvor gode venner ved
tærsklen til fædrelandet bød dem velkomne. Fru Rose købte lampe,
service, køkkengrejer og gardiner til det fremtidige hjem i Køben
havn. Den 27. juli gik trekløveret ombord i „Frederik VI“, der
bragte det fra Travemünde til Danmarks hovedstad151. Paa told
boden tog alle kære imod de hjemvendte. Især var lille Athalie gen
stand for beundring og nysgerrige blikke. Atter stod Rørbye i de
gamle stuer i Amaliegade152.
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„Savnet af Italiens klare Himmel foler man . . . strax. Give den
gode Gud, at dette Savn maa blive formildet ved et tilfreds Liv iblandt
Venner og Familie. Gid at min Fremtid her maa blive lysere end min
Ængstelse siger mig. “
Rørbye gensaa aldrig sit elskede Italien. Kun ni aars samliv
forundtes ham med den gode og kærlige hustru. Han døde paa sin
bryllupsdag den 29. august 1848103. En lang vandring var tilende
bragt i et kort spand af tid.

Du viste os i Kunstens Dragt en Himmel,
Ei Solens Hjem, men Himlen paa vor Jord,
Det rige Syden med sin Blomstervrimmel
Med al den Skjønhed, som har ingen Ord.

Fra Grækenland, fra Hellespontens Strande
Du bragte Skatte til Dit Norden hjem,
Og Musen sætter Lauren om Din Pande,
Naar Taarekilden vælder stille frem.
H. C. Andersen1™

NOTER, CITATER OG HENVISNINGER TIL DAGBØGERNE:

(Ved dagbogsuddragene i texten er stavemaaden normaliseret; i note-citaterne har
forf. derimod holdt sig til Rørbyes egen bogstavering).

1 Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830, ved Georg Nygaard. Ud
givet af Kunstforeningen i København 1930. - * Rejsedagbogen for aarene 1834
-37 (Kgl. Bibi., Ny kgl. Smig. 40 2923) er indført i et lille oktavbind, „Skriv-Calender eller daglig Lommebog for Aaret 1834. Af C. F. R. Olufsen, Prof. extraord.
astron. Kjøbenhavn. Trykt hos Directeur Jens Hostrup Schultz.“ For at skaffe
Plads til de 4 aars optegnelser er der indskudt hvide blade. Lommebogen inde
holder desuden 28 tæt beskrevne sider med rejseudgifter. Nygaards afskrift (dateret
1931) er indbundet i tre halvlæderbind (40). Optegnelserne fra den sidste rejse er
fordelt paa to bøger af forskellig størrelse (8°), hvoraf den ene (mærket „S. Friedlænders Udsalg, Pilestræde No. 85, Hjørnet af Kronprinsensgade“) er linieret og
forsynet med regnskabsblade (12 sider beskrevne med rejseudgifter). - a Fader:
magasinforvalter, sen. overkrigskommissær Ferdinand Henrik Rørbye (1765-1818).
Moder: Frederikke Eleonora Cathrine de Stockfleth (1773-1851). - 4 1. Ferdinand
Christian, f. 1795 i København, d. 1860 som prokurator i Frederikshavn; 2. Elise,
f. 1798 i Kbh., d. 1867. Ugift; 3. John, f. 1802 i Kbh., d. 1874. Læge, sen. regiments
kirurg, korpsstabslæge, professor og dr. med. h. c.; 4. Martinus, f. 1803 i Drammen,
d. 1848. Maler, sen. professor ved Kunstakademiet; 5. Emilie Henriette, f. 1805 i
Drammen, d. 1868. G. 1832 m. B. A. Collett; 6. Ida Athalie, f. 1806, d. 1837. G. 1832
m. sognepræst Joh. Wilh. West; 7. Ludvig Frederik Adolph, f. i Drammen 1808,
d. 1874 i Ringsted. Ejer af Sorø lille Ladegaard; 8. Emma Eulalia, f. 1810 i Dram-
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men, d. 1876. G. 1842 m. postmester N. C. Mühlensteth ; g. Nancy Gerhardine,
f. 1813 i Frederikshavn, d. 1863. G. 1835 m. kammerraad P.J. Kali; 10. Julie Fre
derikke, f. 1815 i Kbh., d. 1842. G. m. konsul Chr. Ipsen. Se H. Struer: Opteg
nelser om Sognepræst John Rørbye’s og Martha Simonsdatter Wedseltofts Slægt,
1918, s. 25. - 5 Lorenz Frølich. Egne Optegnelser og Breve» Samlet og udgivet af
F. Hendriksen. Kjøbenhavn ig2O. S. 13 f. - • Nygaard o.c. - 7 Der blev ved kgl. res.
1834, 15/4, bevilget ham 500 rbd. sølv aarligt i tre aar. Bevillingen forlængedes
for 1837. Se Henny Glarbo: Fonden ad usus publicos, bd. 3, Kbh. 1947, s. 451-53. • F. i. jan. 1810 i Kbh., d. sst. 24. dec. 1859, datter af fuldmægtig, sen. toldskriver,
justitsraad Christian Frederik S. (1774-1851) og Charlotte Johanne Schack (1780
-1871). - • Carl Wilhelm Erling E. (1808-89) berejste Frankrig og Italien 1833-38,
som Akademiets stipendiat. - 10 Friedrich Wilhelm v. S. (1789-1862), adlet von
Godenhaus. Fra 1826 direktør for akademiet i Düsseldorf, hvis malerskole af samme
navn han grundlagde. - 11 Historiemaleren Eduard Julius Friedrich B. (1811-89).
Kom til Düsseldorf samtidigt med Schadow, som dennes elev. - 18 Brevet omtales
i „Det 19. Aarh.“, 1876-77, s. 48 ff. Originalens senere skæbne er forf. ubekendt. 18 Stempelskærer Christen C. (1806-45) afsluttede sin udenlandsrejse 1831-34 i Paris,
hvor han plejede daglig omgang med Rørbye. C.’s hovedværk, Thorvaldsen-medaiilen, tilkendtes første gang Rørbye (1838). - 14 Under 5. aug. 1834 noterer R.: „Om
Eftermiddagen sagt farvel til Bournonvilles Familie, der rejste hjem.“ - Af et brev
(dat. 20/6 1834) fra den berømte balletkunstner til faderen Antoine (Kgl. Bibi.,
Ny kgl. Smig. 3258 B. 40) fremgaar det, at August og hans hustru Helene var an
kommet til Paris fra Kassel engang i juni maaned. Ægteparret boede i Rue Lafitte
nr. 38. - 15 Se note 12. - 18 „Tirsdag 22. July. Besøgt Kobberstikkeren Leroux med
Erling“ (Eckersberg). - 17 „Mandag 21. July. Besøgt Maleren Dupret (læs: Dupré)
med Erling.“ - 18 „Tirsdag 19. August. Besøgt Dupret. Med ham at see det nye
Kunstacademie og besøgt Incre“ (maleren Jean Auguste Dominique Ingres, 1780
-1867). Denne forlod faa maaneder senere Paris for at overtage embedet som di
rektør for Det franske Akademi i Rom, efter Horace Vernet (jf. note 72). D. 18. april
1837 bemærker R., under romeropholdet: „Det franske Kunstakademies (i Villa
Medici) Udstilling er igaar bleven aabnet. Jeg længes efter at see, om der er vunden
eller tabt ved at Inger (læs : Ingres) overtog Bestyrelsen, man siiger det siste, og jeg
vil troe det, da det passer med Nationens Aand; Inger tænker og arbeider for tysk
og alvorligt.“ - 19 Om Bindesbølls rejse, se Wilh. Wanscher i „Artes“ I, 1932, s. 125
-28, 173-B2. - 80 Opholdt sig i Rom i 1830’erne. - 81 Malerne Jørgen Valentin Sonne
(1801-90), Albert Küchler (1803-86, senere kendt som munken Fra Pietro) og nord
manden Thomas Fearnley (1802-42) opholdt sig i Rom henholdsvis 1831-41, 1830
-86, samt 1832-35 (med afbrydelse 1833-34). Om Rørbyes syn paa sidstnævnte
som kunstner, se Nygaard o. c., s. 120, samt brev fra R. til Eckersberg, dat. 1835,
31-3 (Kgl. Bibi. D 4° 939), cit. i Sig. Willoch: Maleren Thomas Fearnley, Oslo
1932, s. 130. Brevet er gengivet i sin helhed i 111. Tid. 22/7 1877, s. 442 f.
I samme brev roser R. landskabsmaleren Fritz Petzholdt (1805-38, i Rom fra
1830) paa Fearnley’s bekostning. - 88 Frederik VII’s moder (1784-1840) levede
som konvertit i Rom fra 1833 til sin død. Her plejede den impulsive og lunefulde
dame omgang med den nordiske kunstnerkoloni. Hun ligger begravet paa den tyske
katolske kirkegaard (Camposanto dei Tedeschi) ved Peterskirken (gravmæle af J. A.
Jerichau, 1849). - Om prinsessens utilregnelighed skriver R. (dbg. 12/7 1836):
„... Den som i dag staaer høit hos hende, er imorgen hendes arrigste (argeste) fjende,“
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- 23 Premierløjtnant Jørgen Peter W. (i808-81), der var paa i1/« aars orlov i Syden,
ledsaget af sin søster Henriette (Jette) Frederikke (1804-59), jf« Baronesse Stampes
erindringer om Thorvaldsen, 1912, s. 23 f., med portræt af Jette efter Adam Müller
(1837). Portræt af løjtnanten, udført af D. G. Blunck (Rom 1835), se E.F.S. Lund:
Danske malede Portræter VII, 1, s. 125. - 84 Dagbogen onsdag d. 3. december. Se malerifortegn, nr. 7. - 25 Se herom: Louis Bobé i „Rom og Danmark" II, s. 212
-16. - 28 „Lørdag 20. December. ... Besøgt Wulffs om Eftermiddagen. Stor Mis
fornøjelse dér med de danske Kunstneres Yttringer igaar i Anledning af Juuleaften
og Damerne. Og unægtelig var det heelt ækelt at høre paa, hvorledes flere frem
hævede Kunstnernes Værd fremfor alle andre. Bindesbøll skulde man næsten troe
maatte være gal, da han kunde yttre, at det var Kunstnerne, der gav Juuleaften
i Rom den rette Værd og Betydning, ligemeget var det, hvad de andre danske fore
tog dem." - 27 Den senere saa navnkundige politiker foretog aaret efter sin juridiske
embedsexamen en længere udenlandsrejse (1834-37), sammen med lensgreve Fre
derik Marcus Knuth (1813-56). - 28 Denne gjorde 1833-35 en rejse til Sydfrankrig
og Italien, „fremkaldt af Hensyn til sin Kones Helbred" (Weilbachs Kunstnerlexikon, 2. udg., 1896, 1. bd., s. 512). - 28 1. jan., se note 8. - 20 Om de romerske
kunstnerfester, se H. P. Holst: „Kunstnerselskabet Ponte-molle og Cervaro-Touren",
For Romantik og Historie, sept. 1869, s. 303-12. Endvidere Bobé o. c., s. 226 ff.,
samt Willoch o. c., s. 109 f.; M. Galschiøtt: Skandinaver i Rom, 1923, s. 44; Børge
Janssen: 100 Aar i Rom, 1930, s. 49 f. Om det germanske kunstnerliv, se afsnittet
„Ponte Molle und Cervaro“ i Friedrich Noack: Deutsches Leben in Rom, 1907,
238-62. - 81 Moccoli el. moccoletti var smaa voxkerter, der brændtes paa Gorsoen
karnevalets sidste aften. Alle bar et saadant lys, og det gjaldt om at holde liv i sit
eget og blæse naboens ud, med udraabet „Sia amazzato!" Jf. Goethe’s „Römisches
Carneval" i Taschenbuch der alten und neuen Masken, Frankfurt 1793, s. 57-62;
samt M. Goidschmidts „Camevalet", i „Fortællinger og Skildringer" I, 1863, s. 125 f.,
og i Vilh. Bergsøe’s „Rom under Pius IX", 1877, s« 524^ ~ Scenen illustreres paa
Ippolito Gaffis maleri i Thorv. Mus. (1834). - 82 Se note 30. Jf. D. W. Lindau’s teg
ning i Frederiks borgmus. (1825), gengivet i Rom og Danmark, II, s. 227. Turen
er skildret i brev til John Rørbye, cit. aarg. 1950. - 88 Indstiftet af den tyske maler
Friedrich Nerly (1807-78), sjælen i Cervara-lystighederne. Ordenen var opkaldt efter
den mindste pavelige mønt (se Bobé, o. c., s. 227). - 84 I dagbogen for 13. maj: „Jeg
havde Besøg af Wulff (note 23), Fiedler (auditør F.), Bravo (maleren Johan B.,
1796-1876, sen. „kunstagent" og skandinavisk konsul i Rom) og Kückler, med hvem
jeg om Eftermiddagen besøgte Riedel (den tyske genremaler August R., 1799-1883),
saae udmærket smukke Ting. Da vi om Middagen spiste sammen, trakterede Wulff
med Orvietto, og siden var jeg med heele vores Selskab kjørende ud til Monte Te
statio (læs: Testaccio). Om Aftenen var vi Alle hos Wulffs i et lille Selskab til Af
sked." - 88 Dateret 12/7 1836, gengivet i Illustr. Tid., 1877, s. 443. Sammenlign her
med flg. ytring i et Brev fra Eckersberg til R. (se note 57) : „Man seer, hvor farligt det
er at blive i Rom, naar man ikke er der for andet end at male det, som man kan
male overalt, og at det blot er en gammel Overtroe, at Geniet kun kan trives i Roms
Luft." -8® Se herom i brev til broderen Severin, dat. 14/6 1835 (Bindesbølls papirer,
Kgl. Bibi. Addimentata 297, Folio). - B. havde forladt Rom d. 16. marts (iflg. R.’s
dgbg.) og var rejst via Napoli til Sicilien, hvor han havde besøgt de vigtigste stæder
og oldtidsminder (Kunstakademiets indkomne breve: Neapel 14/6 1835. Rigsarkivet).
Han var tilbage i Neapel 20. maj (se ovenn. brev til Severin B.). - 87 Det senere „Hotel
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Cappuccini“. - 98 „1. August 1835, Jeg traf her Primavesi (Eduard P., opholdt sig
1834-36 i Italien) en ung Maler fra Cassel, som jeg allerede i Rom havde lært at
kjende, og vi to husere nu ene i det deilige fordums Capudsiner Kloster, Jeg boer
i to nydelige smaae Celler, der ere gjorte til et Kammer, og jeg har indrettet mig
der saa net, at jeg siden min Ankomst til Italien aldrig har boet smukkere eller været
meere fornøiet dermed. Naturen er her alt, hvad man kan ønske sig af smukt. Jeg
begynte om Formiddagen paa et Studie i Klostergaarden og om Eftermiddagen
paa et i Haugen.“ Se maleri fortegn, nr. 22-24. “ 39 „Neptun templet i Pæstum“.
Malerifortegn, nr. 17. - 40 „6. September 1835. ... Bindesbøll kom idag tilbage
fra Pompei, jeg har rask besluttet mig til at tage med ham til Grækenland ; jeg haaber
at det vil blive til min Gavn.“ Jf. brev fra Bindesbøll til Kunstakademiet, 10/9 1835
(Kunstakad. indk. breve, Rigsarkivet) „... at jeg i Selskab med Academiets Artist
M. Rørbye d. 14. ds. agter at tiltræde Reisen over Otran to og Corfu til Atheen.“
Samme dag underretter han broderen om afrejsen (Add. 297, Kgl. Bibi.). - 41 Om
rejsens forløb, jf. brev (Corfu 11-10. Add. 297, Kgl. Bibi.) fra Gottlieb til Severin
B., delvis citeret af Wilh. Wanscher i ovenn. afhdl. i „Artes“ II, s. 174. Efterskrift
til brevet (ikke hos W.) : „Fra Rørbye skal jeg hilse mange Gange, jeg troer nok,
der kan blive noget af ham, han kan allerede drikke en Flaske Muskateller til sin
Mad, og spørger enda om vi ikke skal have meere Viin. Sluderen har han endnu
ikke rigtig faaet i Gang paa ham, der skal jo Thid til alting. Det er ved Død en stor
Ubehag(?) ikke at kunde sladre til nogen.“ - R. nærede ingen hjertelige følelser
for B. Han kedede sig ved Kammeratens „Snak“, kalder ham „pralende“ og „en
Klodrian,“ sjæleglad for smiger. Desuden var B. upraktisk, „just ikke af de gode
Reisefæller, der intet glemmer.“ - 48 Se maleri fortegn, nr. 37-38. - 48 Arkitekten,
bygningsdirektør Eduard S. (1831-44 i Athen) og arkæologen Ludwig Ross (1806
“59)» sen. professor i Halle. - 44 „Rørbye har malt en interessant Skitse af Udgrav
ningerne ved Propylæerne hvor man ser den deilige Udsigt til Piræus i Baggrunden“
(af et brev fra G. Bindesbøll til akademisekretær J. M. Thiele i Kbhvn., dat. Athen
d. 3. december 1835; citeret i „Dansk Kunstblad“ I, 1836, sp. 20, samt hos Wanscher
o. c., s. 175, hvor ogsaa billedet er gengivet). Se malerifortegn, nr. 40. - 45 Hans
Christian H. (1803-83) opholdt sig som kgl. arkitekt i Athen fra 1834-50. Sammen
med Schaubert tegnede og udgav han Niketemplets udgravning og genrejsning (text
af Ross), 1839. - 48„i4. November. Man har idag begyndt at fortsætte Udgrav
ningen ved Nice Templet og funden et Basrelief, og man vil vistnok hver Dag støde
paa noget nyt, da man tidligere har taget alle slags Kunstsager, der fandtes brug
bart, til deraf at bygge Mure, Batterier etc. ... 5. December. Man var idag be
gyndt at reise Stilladsen om det lille Nice Tempel for siden at kunne sætte Söilerne
op, det ser nu ud som en Galge. Kongen af Beieren, der i disse Dage ventes, vil maa
ske lee lige saa meget af denne Stillads som af deres Æresport nede i Byen. 10. De
cember. ... Den første Søile af Nice Templet er idag opreist; muligt at det Heele
giver et Malerie, naar jeg kommer tilbage fra Constantinopel.“ - 47 Dbg. 21-11:
„Jeg har talt meget med Bindesbøll iaften om at reise til Constantinopel, og da nu
det franske Dampskib er kommen, kan denne Tuur nu skee saa let og med saa faa
Bekostninger at det vel er værd at tage den Ting i Betragtning nu, da der ellers
ikke oftere for mig gives Leilighed, naar jeg kommer herifra.“ Bindesbøll meddeler
30-11 Kunstakademiet, „at jeg d. 11. december i Selskab med Academiets Artist
M. Rørbye agter at foretage en Reise med Dampskibet til Øerne, Smirna, Con
stantinopel og igjen tilbage ...“ (Indkomne Breve, Rigsarkivet). - 48 Jf. R.’s med-
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lemsstykke til Akademiet „Scene af det offentlige Liv i Orienten, Motiv ved Kara
van broen i Smyrna“ (1838). Udst. 1905, nr. 98, Tilhører Kunstakademiet, Ind
trykkene var brogede, „men Kulden tillod ikke at tegne.“ - 49 ,,13. Januar 1836.
Heele Dagen tegnede jeg en tyrkisk Barbeerstue i Pera; den er et Slags offentligt
Rendevous og Kafté. Nemisch skal være vidt og bredt bekjendt, 30. Januar. Om
Formiddagen tegnede jeg forst i Caffé Nimisch. Det er slemt at man altid maae
narre de gode Folk, men man maae love, thi alle vilde have deres Portrait.“ Jf.
Blyantstegning „Nimisch Effendi“ 34,5x23. Caféens indehaver?n 26. Januar. . . .
Besynderligt er det med Tyrkerne, at de altid skal tiltale og føre lange Diskurdser,
som jeg ikke forstaar et Ord af. Saaledes var det idag med et Par Dervischer; thi
siden jeg var derhenne og saae deres Dands, er jeg ligesom en gammel Bekjendt
og de hilse altid meget venlig, naar jeg møder nogle af dem.“ Jf. farvelagt tegning,
„Dervischerncs Dans“. Udst. 1930, nr. 80. I Den kgl. Kobberstiksamling findes en
farvelagt blyantstegning, „Caffé Nimisch. Constantinopel“ (Td 126, nr. 44j. Jf.
fortegn, over tegn., nr. 63. — 60 Brev fra Konstantinopel til Akademiet, 29-1-1836.
(Indkomne Breve, Rigsarkivet. Se ogsaa Bindesbølls rejsebreve, gengivne i „Dansk
Kunstblad“ I, nr. 11, samt brev fra samme til Kunstakad., Athen 13-2-1836 (Indk.
br., Rigsarkivet). - 51 Da R. havde forregnet sig m. h. t. rejseomkostningerne og
orientfærdens varighed, havde han maattet laane penge af Bindesbøll. Se ansøg
ning til fonden ad usus publicos fra arkitekten, etatsraad J. H. Koch og assessor
Holm (7-1-1836), H. Glarbo o. c., s. 452 f. „Bindesbøll fik idag endelig sin Vexel
udbetalt, som en ægte græsk Kjøbmand havde ladet ham løbe flere Gange om.
Disse Penge er ogsaa min Fordeel, thi jeg lever i denne Tiid ganske med laante
Penge for første Gang i mit Liv, det er saare ubehageligt.“ (Dbg. 27-1-36). I Athen
modtog R. d. 3. marts en anvisning paa 150 specier fra fonden, og tilbagebetalte
gælden. - 68 Brev fra Rørbye til C. W. Eckersberg, 12-7-1836. Gengivet i III. Tid.,
22-7-1877. - 58 Paa Aigina, hvor det regnede uafbrudt, logerede man hos den danske
historiker og geograf Adolph Koppen (1804-c. 1873), grevinde Danners halvbroder,
der i aarene 1834-43 havde kgl. ansættelse som lærer ved militærakademiet paa
øen. - D. 14. april noterer R. i dagbogen: „Først Kl. 6 om Aftenen kom vi i Regnveir til Egina og fik da strax sænt Bud til Kjøppen, der i sin Glæde strax møtte og
tilbøde os at logere i hans tarvelige Værelse. Han byder, hvad han har, men det
er kun lidet.“ Jf. brev fra Bindesbøll til broderen, dat. Ancona d. 30 May 1836 (Kgl.
Bibi. Bindesbølls papirer, Addimentata 297, tidl. Universitetsbibi. ; ikke cit. af Wanscher) : „... Paa Egina vare vi hos Koppen (et maadeligt Logi) 2 Dages regnveir.
Den tiende (ifølge Rørbye d. 17.) gjorde vi en smuk Tuur til Templet (Aphaias
helligdom. Om „Aigineterne“, se note 84), der havde jeg gerne blevet et Par Dage;
thi det er endnu ikke nøiere undersøgt eller restaureret, men Rørbye og Koppen
skulde tilbage endnu samme Dag ... “ Herom skriver R. : „Idag blev det da endelig
igjen godt Veier, og vi benyttede det med at gjøre en Tuur til Zeus Panhellenios,
eller som det ogsaa kaldes Minerva Templet paa den nordøstlige Side af Egina,
der staae endnu 3 Søiler; men for mig var intet der at tegne. Vi rede derifra til den for
ladte By Palæopolis, stege op og besaae den og den skjønne Udsigt derfra over Øen
og rede da tilbage, kjøppen travede heele Tiiden ufortrødent tilfods sladrende i eet
væk. I Byen Egina saae jeg om Aftenen en meget carakteristisk Dans af Mænd og
Quinder i en uhyre stor Kreds med Musikanterne inde i Kredsen.“ I ovenn. brev
skildrer Bindesbøll dragterne udførligt. Han skriver bl. a., at fruentimmernes „Co
stumer er noget af det prægtigste man kan tænke, deres Skoe og Strømper vare alle
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franske. Benklæderne var ikke lange som Tyrkernes men naaede kun til Knæerne.
Underkjolen af isabella Silkeflor ...“ Kammeraterne tog afsked med Koppen d. 18.
april og hyrede en skipper til Epidauros. Om landskabet i det nordlige Peloponnes
(ved Fonia-søen) skriver Bindesbøll: „Naturen er her saa imposant og stor, at man
ikke bemærker Kunsten, Mennesket og dets Værker forsvinder aldeeles for Øiet Rørbye forsikrede at Schweitzer Naturen ikke havde imponeret ham nær saa meget“
(ovenn. brev til Severin B.). - 54 Sir Thomas M. (1759-1824), engelsk officer og
statsmand. 1813 guvernør paa Malta, 1815 Commander in Chief over de Ioniske
øer. Om Maitland-monumentet, se J.M. Thiele: Thorvaldsens Biographie, II,
s. 318, 382-84. Modellen (1818) støbtes følgende aar i bronze af firmaet Jollage &
Hoflgarten i Rom. Saavel busten som relieffet (se flg. note) blev fjernet af italie
nerne under krigen 1939-45 (jf« Thorv. Mus. kat. 1947, s. 29). - 54 „14. Mai. Da
jeg om Morgenen havde faaet et ypperligt Logie, var min første Gang til Cavaliere
Possalenti, han er Billedhugger og den eneste Kunstner her lever - en Original,
men en saare vakker Mand, gammel Bekjent af Torvaldsen, Frue Brun etc.“ 11. Mai.
Det eneste af mærkeligt der i Byen (Zante) er at see, er Torvaldsens Basrelief i
Brontze. ... Det er anbragt paa Piedestalen til Lord Maitlands Byste, denne er
ogsaa ret net, af en Billedhugger fra Corfu Posalente, (overstreget og rettet til „Tor
valdsen“); men alt det øvrige røber Raahed og engelsk Smag.“ „Posalente“ er
identisk med den hos Thiele (o.c., s. 318) nævnte „Signor Paolo Propalendi paa
Corfu“, som „var opfordret til at underhandle med Kunstneren om Monumentet.“
I et brev til Thorvaldsen, dateret Corfu 3. maj 1817, indeholdende bestilling paa
buste og relief (Thorv. Mus. arkiv) signerer han sig „Paolo Prossalendi“ (Thiele
har læst dobbelt-s’et som p); brevskriveren erindrer Thorvaldsen om, at han har
gjort mesterens bekendtskab i Rom. - I førnævnte brev til Eckersberg (note 35)
giver R. en udførlig beskrivelse af P., „jeg troer næsten han er den eneste Kunstner,
de ioniske Øer have at opvise.“ Han var paa dette tidspunkt i færd med at støbe
en kolossalstatue af øernes tidligere guvernør Lord Adams. Desuden ledede han
et privatakademi og plejede arkæologiske interesser. - 48 „2. July 1836. Jeg var idag
hos Valentini at hæve min Vexel paa det tre Aars Stipendium; hans Procenter ere
ikke meget mindre end Torlonias, og ubegageligt er det, at man som oftest faar
sin Udbetaling i fremmede Pengesorter, hvorved man da ofte taber.“ - 67 Brev til
Eckersberg (cit. 52). Et halvt aar tidligere havde læreren og vennen opmuntret Rør
bye i en epistel (Kbh. 18-1-1836, 111. Tid. 22-7-1877) i følgende vendinger: „... Men
vær forsikkret om, min kjære Rørbye, at ieg inderlig glæder mig over det Parti, Du
har valgt - thi paa en saadan Maade kan den egentlige Kunstner have sand Nytte
af en Reise, naar den offres til at samle Materialier, at see med egne Øine det store
og skiønne, der i ældre og nyere Tiider er bleven frembragt af Kunst, at lære at
kjende saa mange forskjellige Folkeslags Udseende, Sæder og Levemaade, at kjende
Jordens Udseende i de forskjellige Lande og Himmelstrøg. Dette er efter min fulde
Overbevisning den sande og tillige varige Nytte, Menneskene kan have af en Reise
paa en indskrænket Tiid.“ - 48 Danske kunstnere i et romersk osteri (1836). Afbildet
i „Rom og Danmark“, II, s. 220. - „B.s Osteriet i Schensole (la Gensola) gefaller
mig egentlig ikke“ (dagb. 10-12-1836). - 48 Elisa Sophia Carlotta, f. Thorvaldsen
(1813-70), datter af T. og hans romerske elskerinde Anna Maria v. Uhden, f. Magnani. Adopteret af Thorv. ved kgl. bevilling af 12-3-1833. Gift 1832 med oberst
løjtnant Fritz Paulsen ( 1780-1843). - 80 Brev til Eckcrsberg, note 52. - 61 En tyrkisk
notar opsætter en kontrakt imellem mand og kone. Tilkendt udstillingsmedaillen
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1838 (se note 13, endvidere fortegnelsen over malerier, nr. 58, samt over tegninger,
nr. 59). - •* Om Thorvaldsens humørsyge skriver R. til sin mor, Subiaco 2-10-1836:
,,Paa Mad. Krohns Faders (se note 65) Fødselsdag ( 18-9) vilde hun see muntre Folk om
sig, men desværre, det blev kun tildeels, idet Torvaldsen var iblant os og han var
i sit vripne og utaalelige Lune, da han ret er afskyelig med sin Mistænkelighed,
Had etc. Kort, han er just da ikke synderlig yndet af Nogen af os. Men da vi om
Aftenen havde faaet ham tildørs, begynte vor Glæde først, og Alle ønskede at
den Gamle havde sat paa Bloksbjærg. Dog lad ingen høre, at jeg har skreven dette ;
blev det ham igjen meddelt, ville han hade mig, den gamle Vrippepind.“ - 83 Elisa
Paulsen fødte 3 børn i sit ægteskab med Fritz P. Heraf døde 2 som spæde, ét (Clau
dio, f. 1837) blev kun 3 aar gammelt. Længst levede Pietro Alberto P. (1834-1921 ),
senere pavelig kammerherre. Se Küchlers familiebillede fra 1838 i Thorv. Mus. 84 Wilhelm v. M. (f. c. 1807 i Berlin, d. 1888 i Rom, hvor han havde levet siden
1829). En af Thorvaldsens mest betroede medarbejdere. Jf. Thiele o. c. III, s. 548,
558. - I begyndelsen af august 1838 ledsagede M. og Blunck Thorvaldsen til Li
vorno, hvor fregatten „Rota“ ventede paa at bringe mesteren hjem til fædrelandet.
- 86 Frederik (Frits) Christopher K. (1806-83) og hustru Sophie Susanne Doro
thea, f. Købke, søster til maleren Christen K. Efter brylluppet 3-5-1835 berejste
parret Tyskland og Italien, indtil 1839. - •• Storkøbmanden og mæcenen Hans P.
(1788-1866) og hustru Bolette, f. Hage (1798-1847) havde paa deres 2. Italiensrejse opholdt sig i længere tid paa Sicilien (Catania) og i Sorrent, hvor datteren
Annette Maria Bolette (1821-49) var blevet forlovet med Orla Lehmann. Ogsaa
den yngste søn Christopher (1823-64), den senere geolog, deltog i rejsen (jf. H. Leh
mann: Hans Puggaard, 1888, s. 73). -87 Thiele o. c., III, s. 555. - 68 Dbg. 28-7-1836.
„Stor Bevægelse blant Landsmændene idag.* Grosserer Pugaards Familie er kom
men her tilbage... “ Jf. G. Bindesbøll i et brev til broderen, samme dato; „... Her
har været megen lystighed mellem de faa Landsmænd her i disse dage. Grosserer
Pugaar med Familie er ganske uventet kommet hertil; og har overrasket alle, især
den gamle Thorvaldsen. ... Naar Jomfru Pugaar faar fat paa ham saa maa han
danse og hoppe, saa sk(r)iger han af banen!“ Wanscher o. c., s. 176. - „Navnlig
i Rom havde Familien lykkelige Dage, boede sædvanlig paa Piazza Barberini, i
Nærheden af Thorvaldsens Atelier, fik daglig Besøg af de i Rom bosatte danske
Kunstnere, som nød meget godt af Husets bekjendte Gjæstfrihed; og, da mange
af de puggaardske Billeder hidrørte fra Bestillinger, gjorte i Rom, er det naturligt,
at den puggaardske Families Ankomst var en glædelig Begivenhed i hele Kunstner
lejren dér.“ (Lehmann o. c., s. 83). - 88 Opr. føreren for det religiøse, asketiske
kunstbroderskab i klostret S. Isidoro ved Villa Malta; senere professor ved S. Lucaakademiet. Boede i Rom fra 1810. Nazarenerne har lighedspunkter med de senere
engelske prærafaeliter. - 70 Datter af en vinbonde fra Albano. „Opdaget“ af Kestner
1820 og ført til Rom, hvor kunstnerne (bl. a. Thorvaldsen, Tenerani, Overbeck og
Horace Vernet) kappedes om at fastholde hendes klassiske ansigtstræk.
Se ogsaa
Thiele o. c. III, s. 103 f. - 71 „26. Februar 1837. ... jeg morede mig om Formid
dagen hjemme med at copiere et lille Tyrkerhoved, som jeg havde laant, og som,
da det er af Vernet, interesserer mig.“ Se maleri for tegn. nr. 61. - 78 „1. December
(1834). Om Formiddagen besøgt Vernet med Thorvaldsen og Wulff. Han havde
netop fuldent et Malerie forestillende Kolera ombord i Fregatten Melpomene og
et andet lille, en Araber paa en Kamel med en røvet Løveunge (der) forfølges af
Moderen. Begge deilige; vi bleve inviterede til hans Aftenselskaber, han var meget

FRA MALEREN MARTINUS RØRBYES VANDREAAR

IO9

artig og viste os omkring... (Om Vernet, se brev fra Rørbye til Eckersberg, gen
givet i 111. Tid. 1877, s. 442). 24. Januar. .. . Efter Bordet var jeg henne hos nogle
Tydskere og proberede med fleere en Sang til Vernets Afskedsgilde. Løverdag 31.
Januar 1835. ... Kl. 4 var Afskedsgildet (i Palazzo Ruspoli) for Vernet, som varede
til ud paa Aftenen og var meget morsomt. Efter Bordet viiste Flor (den hamborgske
maler og spøgefugl Ferdinand F.) et Gallerie (d. v. s. levende billede) forestillende
Antiquer opgravede i Pompei. Hans Beskrivelse (paa fransk) var vittig.“ Om Flor „semper in Floribus“ - og kunstnerfesterne under hans førerskab, se F. Noack:
Deutsches Leben in Rom, 1907, s. 243 ff. Om afskedsfesten, S. 255. Jf. Bobé o. c.,
s. 243 f. - 78 Jf. J. Rubow i Dansk biogr. Leks. bd. 20, s. 427. Om Rørbyes begejstring
for Vernet, se ovenn. brev til Eckersberg, note 72. - 74 Om Familien Buti, se L. Bobé:
Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, 1938, s. 38-47. - 76 „27. November 1836. Et
godt Arbeide fik jeg idag gjort, idet Wittmer trak alle mine gråske og tyrkiske Teg
ninger igjennem Vand, hvori der var opløst noget Husblas, uden denne Maneuvre
ville de vel være kommen ganske forviskede hjem.
- 79 jf. note 69. - 77 Udført
1817-27. - 78 „Religionens Triumf i Kunsten“ (1840). Städelsches Institut, Frank
furt. - 78 „Grøden og de andre Retter .. . lykkedes til Beundring og Roes fra alle
Sider. ... Paa Juuletræet vant jeg 6 Hoveder af Lava givet af Prindsessen og en
stor Paque af Pinelis (maleren og radereren Bartolommeo Pinelli, 1781-1834)
Sager, givne af Mårtens (arkitekcurmaleren Ditlev M., 1795-1864, der levede en
menneskealder i Rom), som ogsaa igjen vant min Papirpresser. Potten, jeg havde
givet, vant Kückler, men den var alt bleven itubrukken. Hansens Værelser vare
overordentlig smukt udpyntede med Grønt, især Efeu ... “ „Vi spiste i hans Sove
kammer, Bordet var godt forsynet. Thorvaldsen havde foræret to fede Gjæs og Prind
sessen to store Kager. Visen var lavet af Marstrand og var god, kan Du troe.“ (Brev
fra M. G. Bindesbøll til broderen, Rom, 16-1-1837. Add. 297, Kgl. Bibi.). - 80 Dbg.
21. august 1837. - 81 „25. August 1837. ... I Vicenza besøgte jeg Bentze’s Grav,
den jeg først efter megen Sporgen og Löben fant paa den saakaldte Simitero (læs:
Cimitero) militäre, hvor 3 Afdelinger ere gjorte, een for Joder, een for udöbte Børn
og een for Acatolici, saaledes benævnes vi her. Intet Monument viser den kjære Vens
Grav, kun seer man paa en sort Stok Aarstallet, da han her døde (14-11-1832), og
at det er ham dær hviler, maae man slutte sig til af Custodens slet skrevne Liste og
Mandens Forsikring om selv at have været tilstede, da han blev begravet. Jeg var
efter dette Gravbesøg kun lidet oplagt til at besee Byen ... “ H. C. Andersen søgte
forgæves Bendz’s grav 1833 (se „Mit Livs Eventyr“, 1855, s. 172 f.). - 88 Brødrene
Sulpice (el. Sulpiz, 1783-1854) og Melchior (1786-1851) Boisserée havde, opflam
met af romantisk kærlighed til middelalderen, skabt en betydelig samling af gammel
tysk og -nederlandsk malerkunst, som Ludvig I erhvervede 1827 til museet (op
stillet 1836). Se E. Firmenich-Richartz: Die Brüder Boisserée. Jena 1916. - 88 Eugène
Beauharnais, hertug af Leuchten berg (d. 1824) havde opført et palæ uden for Schwabinger Tor (arkitekt: Leo v. Klenze). Hans gravmæle i Michaels-kirken skyldes
Thorvaldsen og Tenerani, kompositionen Klenze. - 84 Gavlskulptureme fra Aphaiatemplet i Aigina, fundet 1811 og bragt til München, hvor de, restaurerede af Thor
valdsen, opstilledes i Glyptoteket. - 85 Arkitekten Leo v. K. (1784-1864), det ny
klassiske Münchens førende bygmester. Dennes malerisamling havde Rørbyes særlige
bevaagenhed, da den bestod af samtidig Münchener kunst. „17. September 1837.
Jeg besaae idag Geheimeraad Klentzes lille Malerie Samling, alle herværende Mestere
ere nulevende ... og sandelig Malere som Rothmann (læs: Rottmann), Schnor (læs:
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Schnorr) begge Hesse (historiemaleren Heinrich Maria Hess, 1798-1863, og slagma
leren Peter H. (1792-1871) osv. findes ikke overalt.“ - 86 Den af samtiden beun
drede historiemaler Peter v. Cornelius (1783-1867, direktør for Münchner-Akademiet
fra 1825), der med sine akademisk-kolde monumentalkompositioner i Rom og Mün
chen paany bragte fresko teknikken til ære og anseelse. - 87 Opført 1829-44 i middel
alderlig-romantisk stil af Friedrich v. Gärtner (1792-1847). - 88 Dommedagsbilledet
var dog C.*s egenhændige værk, i modsætning til kirkens øvrige billedlige udsmyk
ning (den kristne trosbekendelse). Se Dav. Koch: Ein deutscher Maler, Stuttgart
1905, s. 124-36. - 89 Maleren Julius Schnorr v. Carolsfeld (1794-1872), der i Rom
havde hørt til den nazarenske kres omkring Overbeck og Cornelius. Dekorerede
Residensen i München (Nybygning af Klenze 1826-42) med scener fra Nibelungesagnet, Karl d. Stores og Frederik Barbarossas liv m. m. - 99 C. F. Hansens Chri
stiansborg (opført 1803-16). - 91 Tegneren og maleren Asmus Jacob C. (1754-98),
der døde i Rom. - 98 Fra Grækenland; senere benyttet til udsmykning af Rottmannsalen i det Nye Pinakothek. Jf. s. 93. - 98 Christian Frederik Carl H. (1804-46)
levede med sin hustru, f. Petit, fra 1834 en halv snes aar i München. - 94 Simonsen
viedes d. 25. juli 1837 i den protestantiske kirke til den 20-aarige Anna Marie Pe
tersen. - 95 Gertrudmine Claudine, f. Kamp (i8ii-8i). - 94 Den norske landskabs
maler Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857), der levede i Dresden siden 1818.
„Pudserlig, men paa en anden Maade er Dahl, hvem jeg ogsaa undertiiden be
søger, som Kunstner veed Du han er bekjænt; hær har han et meget net Huus, hvori
Alt efter mit Skjønnende gaar ordentligt til; dog, det maae ikke forekomme ham
saaledes; thi hans Huusbestyrerinde (D. var siden 1830 enkemand) faar alle Øje
blikke Paamindelser, og saare ubehageligt er det at være Vidne til disse Beviiser
paa hans umaadelige Vanskelighed; i alt andet er han en saare elskværdig Mand.“
(Brev til moderen, Dresden 3-11). „30. October 1837. ... Jeg besøgte om Efter
middagen Dahl ... 31. October 1837. „Om Middagen var jeg hos Dahl og fik dær
en heel Deel Præk angaaende de norske Trækirker, han nu er ifærd med at udgive,
og hvorfor han ganske sværmer... “ (D. henledte opmærksomheden paa de norske
stavkirker i sit af ham selv bekostede værk „Denkmale einer sehr ausgebildeten Holz
baukunst aus den früheren Jahrhunderten in den innern Landschaften Norwegens“
(Dresden 1836-37). Rørbye havde forøvrigt aftegnet stavkirken i Hitterdal paa sin
første Norgesrejse 1830; afb. i Nygaard o. c., s. in). Om Dahis kirkeværk, se Andr.
Aubert: Professor Dahl, Kristiania 1893, s. 319-25. „4. November 1837. Jeg besøgte
endnu engang om Formiddagen Medailør Krüger (Carl Reinhard K., 1794-1879)
og Dahl, hos hvem jeg især længe maatte dvæle for at see hans Samling af gamle
Malerier og Oldsager, hvorfor Manden ret er passioneret.“ Man undres over, at R.
ikke omtaler Dahis ven og husfælle, landskabsmaleren og mystikeren Caspar David
Friedrich, der boede i lejligheden nedenunder Dahls, „An der Elbe“ no. 33 (v.
Brühlske Terrasse) fra 1820 til sin død 1840. (Aubert, s. 177, 179). - Efter et slag
tilfælde 1835 var Friedrich saa godt som uarbejdsdygtig. (Se F. Nemitz: C. D. Frie
drich, 1938,xS. 58). Om F. og Dahl, se J. Ussing: N. L. Høyens Levned I, 1872,
s. 46-51. - 97 „30. October 1837. ... Jeg gjorde Bekjendtskab paa Galleriet (Zwin
ger) med Directøren Matthäi og besaae jeg siden med Kaufmann (litografen Asmus
Kauffmann, 1806-90, der berejste Tyskland 1836-44 som medarbejder ved de store
galleripublikationer) Hoffstangels (litografen Franz Hanfstaengl (1804-77), grund
læggeren af det kendte Münchener kunstforlag) Tegnestue paa Galleriet, udmærket
vit er Litografien her dreven...“ - 98 De polske fyrster Mieczyslaw og Boleslaw,
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opstillede 1841 i domkirken i Posen. - •• Et Pantheon af berømte mænd (Rafaels
Mengs, Hans Sach, Dürer m. fl.) udført fra 1808 til Ludwig I. - 100 Jf. note 8. 101 Maleren Louis Gurlitt (f. 1812 i Altona, d. 1897), g. i° 3-5-1837 m. Ane Elisabeth
Saxild (f. 1817, d. 15-8-1839 i München). - 102 Heinrich Ludvig P. (f. 1806 i Altona,
d. 1874 i Nürnberg). „I 1842 henledede Rørbye det københavnske Kunstakademis
Opmærksomhed paa den i Nürnberg levende Landsmand.“ (Weilbachs Kunstnerlexicon II, s. 235). - 103 Dbg. 13-9-1839: „Om Morgenen da vi ville gaae ud ind
fandt min Ven Petersen sig (som R. kendte fra sit første besøg i Nürnberg), og vi
gik da sammen og besaae St. Lorentz Kirken med sine smukke Glasmalerier og det
nydelige Sacraments Huus af Adam Kraft. Vi gik derfra til Frauen Kirche hvor
Rose saae den forste catolske Gudstjeneste og siden vare vi paa Raadhuset og i St.
Sebaldi Kirke, ...“ - 104 Dbg. 19-9. Jf. besøget to aar forinden: „9. September
1837. Idag besaae jeg Aller Heiligen Capeli, der ganske er udmalet i byzantinsk
Stiil af Heinrich Hess. Kirken er bygget af Klenze (1826-37). Det Indre er især
saare smukt, vist noget af det interessanteste den nyere Kunst har at opviise, de rige
og smukt komponerede Malerier ere udførte paa Guldgrund og gjør et saare be
hageligt Indtryk.“ Om Heinr. Hess hedder det i dagbogen under d. 23. sept. 1839:
„Jeg besøgte i Formiddag Heinrich Hess, hvor Hr. Kock, hans Elev (Karl Koch,
1806-1900), een af mine tidligere bekjendte fra Rom, indførte mig. Jeg traf i Hess
en særdeles vakker og forekommende Mand, og hvad hans Arbeider angaar, da ind
tage de mig i høi Grad. Nu er han beskjæftiget med Car tonerne til den nye Basilika
(Bonifacius Basilikaen, 1834) hvor 6 Malerier i Fresko skal udfores; de større fore
stille St. Benedicts (læs: Bonifacius’) Levnet i en fortløbende Cyklus. Imellem Vin
duerne komme Malerier af Cristendommens ældste Historie i Tyskland. Jeg gik
sammen med Rose og ledsaget af Kock hen at besee det Indre af Basilikaen, der dog
endnu tildeels er fuld af Stiladser; 64 Marmorsöiler pryde det Indre, hvor vist ogsaa
Tagværket vil komme til at tage sig smukt ud__ “ - 105 Dbg. 19-9: „Vi gik fra
Kirken til Rothmans Atelier i Slottet og saae hos ham 5 af de nye atempera Male
rier til Arcademe, langt vil disse komme til at overgaae hvad han tidligere i Arcaderne har malt i Fresko, hvilket kun lidet egner sig i Maneren for Landskabsfaget ... “
- 106 Jf. s. 91. - 107 Jf. note 88. - 108 „21. (September) Löverdag. Om Formiddagen
besøgte vi Cornelius i Ludvigskirken hvor han nu næsten har fuldendt sit store FreskoMalerie Dommedagen. I Farven er dette Arbeide vel ikke saa fortrinligt men hvad
Composition og Tegning angaar da har det store Fortjænester og vil vist naar Om
givelserne er færdige gjøre en høist imposant Virkning. Af Malerierne over SideAltareme og i Lofterne vare nogle ganske færdige, andre under Arbeide af C.s Elever.
Skade er det imidlertid at disse ikke alle ere saa dygtige Kunstnere som man kunne
ønske for at see de herlige Compositioner værdigt udførte ...“ - 109 Jf. note 104. 110 Se s. 91. - 111 Den bayerske hofmaler Joseph S. (1781-1858). - 112 Gregor XVI
(pave 1831-46). - 118 Denne opholdt sig i Italien 1837-42. D. 28-5 1841 traf Rørbye
ham i Vatikanet „ifærd med sin Copi“ efter Rafaels Madonnakroning, „der lader
til at blive god; men Arbeidet gaar meget langsomt fra Haanden for ham, endnu
mangler heele den nederste Deel med Apostlene at male op ...“ - 114 Dbg. 25-11840. - 115 Opholdt sig i Italien 1839-42 (se s. 80). - 116 Dbg. 30. okt. 1839: „Jeg
aflagde först imorges et Besøg hos Adam Møller, hvor jeg saae, hvad han paa sin
Reise i Neapel og Omegn havde tegnet og malet, hvoriblandt et Par Copier fra Mu
seet i N(eapel) især behagede mig. Han havde ogsaa begynt Tegningen til en Alter
tavle; men den var endnu for langt tilbage til at jeg derom tør fælde nogen Dom... “

I 12

JØRGEN B. HARTMANN

Müller udførte flere altertavler - i en nazarensk tonet stil - saaledes „Fremstillingen
i Templet" til Vraaby kirke (1840) og „Kristus og de fire Evangelister" (1842,
Thorvaldsens Mus.). Det flg. aar skriver Rørbye i dagbogen, under d. 12. nov.
(1840): „A. Møller besøgte os om Formiddagen, han synes temmelig rask, men
skal dog desværre være angreben af en ulægelig Brystsygdom, der ikke vil levne
ham lang Tiid at leve i ..." - 117 Matthias Heinrich Elias E. (f. 1802 i Greifswald,
d. 1852). Ægtede d. 30. april 1839 Olivia Francisca Hjorth, datter af naalemager
F. G. H. i Kbhvn. Parret berejste Tyskland og Italien 1839-43. ~ 118 Dbg. 12. nov.
1840: „... Om Eftermiddagen besøgte vi Edelins* i deres nye Bopæl i Via Mar
gutta No. 4, hvor han rigtignok har et herligt Studie og gode Værelser, men de
ere ligesaa uhyggeligt indrettede som paa det gamle Sted. Jeg kunne ikke trives i
saa tomme Værelser. I Løbet af Sommeren har han nu endelig faaet sin Altartavle
anlagt, dette og et Par smaae Studier han har gjort i Tivoli er Alt hvad han har
bestilt, hans Flid har saaledes ikke tiltaget." Formentlig drejer det sig her om alter
tavlen „Kristus som velsigner de smaa børn" (1841, Kronborg kirke). — 118 Jf. Weilbach o. c. II, s. 143 fif. - 120 Denne var kommet til Italien med samme skib (fre
gatten „Rota“) der bragte Thorvaldsen hjem til fædrelandet 1838. - 121 Ingeniørofficeren Baltzar Cronstrand havde i 1830’rne gennemrejst Europa, Nordafrika og
middelhavslandene, dels med militære, dels med arkæologiske studier for øje. 182 se s. 87. Boede i Via Gregoriana 42. - Kestner var medstifter af det tyske arkæo
logiske Institut i Rom (1829), som han præsiderede fra 1838. Hans samlinger af
malerier og romerske oldsager danner kærnen i K.-museet i Hannover. - 123 „Huset
med de poetiske Aner" købtes 1827 af Ludvig I. Wagner var kongens raadgiver ved
indkøb af antiker, bl. a. „Ægineterne" (se note 84) ; jf. L. Bobé i „Rom og Danmark",
II, 208 f., samt Naglers Künstler-Lexikon, 3. Auflage, XXIII, s. 433 f. - 124 Jf.
H. Freunds portrætherme fra 1826, Kunstmus. Gengivet i Bobé o. c., s. 65. - 124 Jo
hann Wilhelm S. (1807-63), elev i Düsseldorf af Wilh. Schadow, senere direktør
for kunstskolen i Karlsruhe. Om et besøg hos Schirmer skriver Rørbye d. 1. novem
ber 1839: „Om Formiddagen besøgte jeg Quarnstrom, Oberst Södermark, Meyer
(Ernst M.) og Professor Schirmer fra Düsseldorf; hos ham saae jeg ypperlige land
skabsstudier fra Sabinerbjergene og fra Omegnen af Rom; den sydlige Farve er i
alle hans Ting godt gjængiven; hvad Detaileringen angaar, da kunne man maaske
ønske noget mere; dog Aanden, der jo er det vigtigste, mangler aldrig i hans Sa
ger. .- 128 Efter prinsessens død (1840). - 127 Se s. 86 samt note 58. - 128 Denne
havde den 30. aug. 1838 ægtet Charite Borch. Paa rejsen opholdt det nygifte par
sig længst i Paris, Rom og Neapel. Hjemkomst 1840. I et brev til søsteren Julie (se
note 4), dat. Neapel 9. juni 1840, skriver Rørbye: „En Familie, vi under vort senere
Ophold i Rom havde megen Fornøielse af, var Palludan Møllers, de afreiste
noget tidligere end os, og jeg beklager virkelig dette, da vi saa saare vel passede
sammen; de var imidlertid ikke saa godt lidte af de Andre, da han nemlig ikke godt
kunne holde sin Tunge i Ave, men trak dygtigt løs mod det Slendrians Liv, saa
mange bleve forfaldne til, ved at opholde dem i Rom, hvor man tror at kunne til
lade sig Alt." - 128 Dbg. 4-3-1840. - 180 Dbg. 19. maj 1840: „Om Morgenen bragte
jeg mine Malerier hen til Kückler, som skal besørge dem hjemsente tillige med sit
og Marstrands..." - 121 „Linea Pia", anlagt af Pius VI i slutningen af 1700-tallet. 182 Dbg. 23. maj. Køreturen til Napoli varede tre dage, fra gry til kvæld. Paa grænsen
mellem „den pavelige og neapolitanske Stat" havde man „de sædvanlige Ubehage
ligheder, uden at man dog synderlig havde forstyrret Ordenen i vore Kufferter." -
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188 Christian Frederik Ferdinand T. (1802-73) levede siden 1824 i Italien, fortrins
vis i Neapel, hvor han var „eine grosse Celebritet“ som Sømaler (konsul Bravos
beretninger til Akademiet, jf. Weilbach o. c. II, s. 495)» - 134 Lørdag d. 30. maj. 135 Om opholdet i Girgenti (Agrigento) fortæller R. i et brev til moderen, dat. Sor
rent, 18. okt. 1840: „Kun i Begyndelsen var det at jeg skrantede, og da jeg derfor
talte om at gjøre en Tuur gjennem Landet til Girgenti raadede alle mig derfra,
da jeg alt for meget ville blive udsat for den brændende Heede. Jeg vidste imidlertid
at Rose (der var gravid, forf. anm.) ville være i god Forvaring, hvor vi vare (i Pa
lermo), og da jeg ikke saae nogen Mulighed i at kunne gjøre den heele Tuur omkring
Øen paa den Aarstiid, blev jeg ved mit Forsæt og reiste i Følge med et Par Schweitzer
Malere afstæd. Tuuren fra Palermo til Girgenti var mig unægtelig drøi; at Solheeden
kunne genere i den høie Grad, havde jeg ikke forestilt mig, og denne Heede i For
ening med det anstrængende Ridt i et Par Dage fra Solopgang til dens Nedgang,
saavel som den liden Bequemlighed, man underveis fant i de yderst slætte Værtshuuse, gjorde at jeg heelt syg ankom til Girgenti, og maatte ovenikjøbet dær tage
til takke med at logere i det slætteste og mest skidenfærdige Værtshuus, hvori jeg
nogensinde har været. De Tiimer jeg var nødt til at tilbringe dær, var mig en heel
Qual, dog, da dette blot var sent om Aftenen og om Natten, var ogsaa dette til at ud
holde; thi ved Solens Opgang var jeg hver Dag alt ude af Huuset og tilbragte da heele
Dagen i frie Luft uden for Byen ved de antique Templer. Jeg opholt mig i Girgenti
i omtrænt 10 Dage og min Sundhed vandt ganske overordentligt..- 188 Fødslen,
der krævede bistand af en af Roms førende specialister, professor Saretti, skildres
i dagbogen og i breve til hjemmet (fra Rørbye til svigermoderen, 1-12 og 10-12,
og fra Rose til moderen 12-12). I sidstnævnte brev hedder det bl. a.: „Seer min
Mand frisk og blomstrende ud, som alle ere enige i, saa kan du troe, bedste Moder,
jeg afgiver en Contrast - jeg er bleven saa bleg og spidsnæset (og) har Ben som
Strikkepinde...“ - 137 Meddelelsen om dennes død, d. 12-2-1837, havde Rørbye
modtaget 9-3 s. a., under sin første Italiensophold. I dagbogen kalder han denne
dato „Den ulykkeligste Dag paa heele min Reise.“ Om barnedaaben skriver Rørbye
i dagbogen d. 24. febr. 1841: „Vor lille Pige blev idag døbt i Capellet paa Capitolium af den preussiske Præst Dr. Abekind (teologen og diplomaten Heinrich Abeken,
der var ansat som legationspræst med bolig i Palazzo Caffarelli) og fik Navnene
Helga Athalia. Fadderne vare Mad. Eddelien, Frøken Brun (datter af hofjæger
mester Carl Fr. Brun til Krogerup), Hr. Fogelberg, Oberst Södermark, Kückler,
Jægermester Castenskjold (ovennævnte frk. Bruns forlovede, og en hyppig gæst hos
Rørbyes), Nebelong (arkitekten Niels Sigfred N. der havde tre aars stipendium) og
A. Møller. ... Efter Daaben kom alle hjem til os, for som Brug io er at byde en lille
Forfriskning. Frue Brun og Hofjægermesteren gjorde os ogsaa den Ære, thi saaledes
maae man vel kalde det. Signor Chimeno og hans Kone signora Nanna (barnets
amme), saavel som Eddelin og Hilkjær havde vi aparte inviterede, da vi syntes at
vi skyldte dem denne lille Opmærksomhed. Vi havde gjort det hele Arangement saa
net som det her var os muligt, meget var dog langt fra som vi hjemme kunne have
haft det for de samme Penge. Skal det være et godt Tegn, da maae jeg ikke und
lade at bemærke at den lille Athalia skreg umaadeligt under den heele høitidelige
Handling i Kirken... “ - Athalia Rørbye blev senere forstanderinde for Sømands
hjemmet af 1884 i København. Hun døde ugift 1919. - 138 I et udateret brevfrag
ment (poststpl. Hamburg 2. jan. 41) fra fru Rose til moderen omtales juleforbe
redelserne saaledes: „For at gjøre det lidt hyggeligt og hjemligt har jeg igaar bagt
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en forsvarlig Portion Grisehaler, af 2 Pd. Meel - jeg veed da vi kan faae nok - og
i Morgen vil jeg bage en stor Pundkage, som skal paradere paa Bordet første Jule
dags Morgen til Caffe, thi Jule-Kage tør jeg da ikke give mig af med og sligt er ikke
til at faae her; hvad vi kalde fiint Brød, kjende de ikke her; Fransk-Brød, det er det
funeste de kjende, det spise de til Caffe og Chocolade. Du kan nok mærke, det er
rigtige Hedninge vi leve imellem; - vort Traitement Jule Aften skal bestaae i RisenGrød, naturligvis derefter Kalve-Tunge i skarp Sauce, som er bleven Rørbyes Yndlings-Ret og Grisehaler, og dertil en Flaske Orvietto, som er den lifligste Viin jeg
kjender; synes Du ikke, søde Moder, det er ganske pænt arrangeret hos os to smaa?“139 Overbecks kompositioner blev mangfoldiggjort i litografier, staalstik og rade
ringer. - „Min jule-Present til Rørbye bestaar i et Par Kobberstik efter nogle af
Overbecks Malerier“ (ovennævnte brev). - 140 Paa sin anden Italiensrejse ankom
Andersen til Rom d. 19. december 1840. D. 25. februar følgende aar rejste han
videre til Neapel, ledsaget af digteren H. P. Holst og cand. theol. Conrad Rothe,
(dbg. 26-2) senere præst ved Frue kirke. Dagen efter Andersens ankomst til Rom
besøgte han Rørbyes: „Castenskiold og Andersen besøgte os siden.“ (Dbg. 20-12).
I ovennævnte brevfragment til moderen skriver Rose Rørbye: „Hvem det ellers
gaar nær til Hjertet, at her ikke bliver ordentlig Jule-Gilde er Digteren Andersen
som er kommen hertil for et Par Dage siden ; jeg er vis paa, han har allerede skreven
Jule-Visen. Han var heroppe forleden Dag og jeg morede mig kostelig over ham,
det er dog en original Fyr, jeg var færdig at briste af Latter over hans Historier,
som jeg dog alligevel vil tilstaae, man vil blive træt af i Længden, thi de dreie sig
altid kun om ham selv.“ - 141 Dbg. 9-2-1841. — 148 Genrejsningen af den oldkristelige basilika paabegyndtes af Leo XII umiddelbart efter katastrofen, hvorfra kun
koret reddedes. Det nye tværskib indviedes 1840, hele kirken 1854. D. 4. april skriver
Rørbye: „... Da Veiret om Eftermiddagen blev lidt bedre gik jeg ud, og da jeg
paa Piazza Venetia (læs: Venezia) saa Omnibusserne, steg jeg i en af dem og kjørte
i Selskab med Brygger Baltazar, Mathiæ (se note 64) og et Par Schweitzer Malere
ud til St. Paolo, hvor Goret nu er indviet til Gudstjeneste. Mig behager denne nye
Bygning aldeeles ikke, hist og her staar endnu Levninger af den gamle Bygning,
saaledes f. Ex. : Guppelen af Mosaik over Pavestolen, og Høi Altaret, disse Deele
ere meget smukke; men alt hvad den moderne Arkitekt (først Pasquale Belli,
siden Luigi Poletti) har gjort passer aldeles ikke dertil, og er svært og plumpt. Hvad
man i Kirken maae beundre af den nye er det udmærkede Muur- og Marmor-Arbeide, hvorpaa der maae være anvændt uhyre Summer; heller ikke Theneranis
(Thorvaldsens elev og tidligere værkstedsleder, Pietro Tenerani, 1789-1869) Apo
stelstatue (hermed menes kolossalfiguren af den hell. Benedikt) i et af Side Capellerne tiltaler mig, den har samme Feil som Torvaldsens Pave (Pius VII) i Peters
kirken, at den nemlig er alt for kort... “ - 143 Ernst (egti. Ahron) M. var født 1798
i Altona og døde 1861 i Rom, hvor han havde tilbragt størsteparten af sit liv (fra
1824) nied skildring af det italienske folkeliv. En uhelbredelig sygdom, gjorde ham
tidligt til invalid. - 144 Ddg. 11-4-1841. - 140 Malerifortegn, nr. 91-98. - 146 „4de
(Mai) Tirsdag. Jeg ente min Spadseretuur med at gaae ind at spiise lis i Caffe Ruspoli (Caffé Nuovo i Palazzo Ruspoli paa Corsoen), hvor man nu da det er varmt
sidder meget godt og kjøligt i den hyggelige Hauge. Det hører til det, hvad man
vist ofte vil saune, naar man først er kommen hjem, hvor intet saadant existerer.“ 147 Kufferterne blev expederet til Livorno og videre pr. skib. En hed majdag maatte
Rørbye „selv gaae omkring til Ministrene med mit Pas, da den gode Poilobelli
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kun havde bragt mig feilagtige Visa. Jeg fik imidlertid ved samme Lejlighed Guidos
(Reni) Aurora i Palazzo Ruspigliosi at se, da jeg just var der i Paladset, hvor den
badenske Gesandt signor Ma(h)ler bor. Jeg var ogsaa hos Kes(t)ner af hvem jeg fik
en Adresse til hans Søster i Hannover. Fra ham gik jeg til den preussiske (Minister)
paa Capitolium (Pal. Caffarelli), da til den østrigske, den sardinienske etc. Til Mid
dag kom jeg naturligvis gennemvaad hjem; thi Heden vedbliver at være utaalelig.“ 148 „16. (Maj) Søndag. Om Formiddagen gik jeg at gjøre Besøg: Jeg var saaledes
hos Wagner og gik derfra op til Zeller (den schweiziske genremaler Conrad Z., der
boede i Rom fra 1830) og siden til landskabsmaler Meyer(?), der virkelig har gjort
store Fremskridt siden jeg for 4 Aar siden var sammen med ham i Subiaco. Jeg
gik fra Meyer til Wittmer (levede fra 1828-80 i Rom, se. s. 87) og tilsidst til Reinhart, hvor jeg købte nogle af hans Raderinger; nogle forærede han mig til Erin
dring om sig... " (R. var en fin landskabsraderer. Om denne, se H. C. Andersen :
Mit Livs Æventyr, 1855, s. 153 f. Bemærk aukt. katalog 1849, XI, citeret nedenfor).
29de (Mai) Løverdag : Jeg var imorges hos Galli (Thorvaldsens elev og medhjælper
Pietro G., 1804-77), siden hos Hansen (Constantin H.) og Küchler for at tage Af
skeed.“ „31 (Mai) Mandag. Strax om Morgenen var jeg hos Busse (kobberstikkeren
Joh. Heinr. B., 1810-68, i Rom 1835-44), som R- t4C^- havde været sammen med
i Subiaco), at kjøbe et Par Raderinger ... Jeg maatte endnu om Eftermiddagen
gjøre et lille Løb ned i Byen for at kjøbe Ultramarin og andet meere. Fogelberg,
Södermark, Botten(?), Zeller, Kückler, Eddelien og Hansen besøgte os for at sige
Farvel; den gode Fogelberg gjorde det mig mest ondt at tage Afskeed fra, Obersten
(Södermark) vil vi snart see i Kjøbenhavn.“ - 148 Dbg. 25-6-1841. - 160 Dbg. 30.
juli. - 151 Ankomst til Københavns toldbod onsdag morgen d. 28. juli 1841 (dagbogen for
denne dato). G. Nygaard angiver fejlagtigt aar og maaned til »August 1842“ (op.
cit. note 1, s. 9). - 152 1842-48 boede den unge familie i gaarden nr. 39 (ødelagt
under besættelsen 1940-45), mens gamle fru Rørbye forblev i stuelejligheden, nr. 45. 153 R. led af en kronisk mavesygdom. De bevarede recepter fra 1846-47 sandsynlig
gør, at dødsaarsagen var et bristet mavesaar (kur: opiumsdraaber, piller mod
obstruktion, draaber mod diarrhøe, pulvere mod mavekrampe, kamfersmørelser)
med paafølgende bughindebetændelse. I vore dage vilde en operation maaske kunne
have forlænget hans liv. (R.’s læge var den fra krigsaarene kendte kirurg, senere
stabslæge, dr. med., Michael Djørup, 1803-76). 3 dage før sin død havde Rørbye
holdt datteren Johanne over daaben. De sidste bogførte indkøb (25.-26. aug.) er:
„Condittor Ottos Regning, ... 2 Flasker Portviin, 2 ditto Muskat, 1 Fiintbrød ...
Vogn til Pauline (Roses søster) og Nancy (Rørbyes søster) ved lille Johannes Daab.
... Drikkepenge til Kusken. ... til Johan som Tjener. ... Rose til adskilligt. 154 Strofer fra mindedigt ved Rørbyes død.
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Et halvt aar senere solgtes malerens efterladte arbejder og ejendele ved offentlig
auktion (februar 1849, se fortegnelsen aarg. 1950). Blandt efterladenskaberne fand
tes følgende reminiscenser fra Rørbye’s rejse- og kunstnerliv:

Gruppe XIII: Malerapparater og Farver ( uddrag) :
„1. Et Staffeli. - 2. Dito. - 5. Dito. - 6. En Gliedermand med Stativ. - 7. En Maler
kasse med Vadsketrug og brugte Oliefarver. - 9. Et Glas med fransk Malerfernis?*
Endvidere: Bestik, farvelader, pensler (af gedehaar og grævling), blyanter, grademaaler, et rejseblækhus, 2 gravstikker med skaft og en dobbelt radérnaal af staal,
samt diverse andre radérnaale og gravstikker, tegneapparater, paletknive, malerstol,
staffeli til brug i det fri, feltmalerkasse, linealer, skabelon, sten med løber, „15 Tegne
stifter til at fastsætte Lærred med“, 7 pakker ultramarin, 5 pk. Dresden fint blaat,
1 pk. fin kobolt, karminlak, neapelrødt, kinesisk cinnober, grøn jord og mineralblaat, brun kraplak i glas, 4 glas mørk og lys kraplak, 4 glas ultramarin (heraf 2 fra
Paris), „noget spargiet Lærred og en Rulle Carton Papir, 3 Lærreder med Blind
ramme.“
XIV. Klædedragter m. m.
En fornem græsk dragt, bestaaende af: en trøje, vest, skørt, skjorte, 2 par strømper,
gamascher, strømpebaand, skærf, et par sko, en hue. En græsk trøje, pels, kalot, kniv,
pibehoved. En tyrkisk kappe, tyrkiske gule sko, piber, en capuciner munkedragt,
en italiensk sækkepibe, et gedeskind, en rød italiensk (fisker-?) hue, en italiensk jagt
flaske, 2 par kastagnetter, flere italienske bajoc-piber. Riffel, krudthorn, 3 terzeroler,
bajonet og hagelpung, et harnisk af blik, samt 10 kinesiske skrivepensler. Sluttelig
anføres blandt de effekter, der kom under hammeren : „En Maler-Paraply med Jern
stok. - 110. En Ibenholts Fløite med Sølvknapper, i en Skindpose. 111. En Buxboms
Fløite i Mahognikasse. - 112. En Ibenholts Piccolo Fløite i en Klædes Pung“, samt
2 rejsemapper.

Gruppe XI: Kobbere., Raderinger og Lithografier af fremmede (uddrag):

H. L. Petersen : Madonna della Sedia, efter Rafael.
G. Busse: Apollo blandt hyrderne.
—
Parti af Villa Borghese.
—
Terracina.
—
Italiensk parti.
—
dito.
Kompositioner efter Dante, af J. A. Koch.
Fr. Overbeck: Apostlen Peter.
—
En bedende munk.
—
Ego sum Pastor bonus.
J. C. Reinhart (fejlagtigt skrevet: Reichardt): Landskab. Rom 1802. Ra
dering.
- 61.
—
Dito.
- 62.
—
2 landskaber. Raderinger.
- 63-64. —
Dito.

Nr. 3.
- 8.
- 9.
- 10.
-li.
- 12.
- 48.
- 52.
- 53.
- 54.
- 60.

Af bøger fremhæves „Riccordo della Festa di Natale in Roma 1836, I—II,
lang folio, med raderinger af B. Pinelli (se note 79), samt Vita di Raffaello da Urbino, di J. Riepenhausen, 12 tavole, Roma 1831.
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K. Bruun Andersen
Aage Kabells nye Bog: „Kierkegaards tudiet i Norden“ tager
ogsaa Stilling til den Strid om Kierkegaards Udseende, der rejste sig
i 1942 om Rikard Magnussens Bog: „Søren Kierkegaard set udefra“.
Magnussen hævder i denne Bog, at Kierkegaard var pukkelrygget;
anderledes kan Bogen fornuftigvis ikke forstaas, da den ender med en
Paastand om, at den absolut pukkelryggede Mandsling paa Mar
strands kendte Tegning af to Skakspillere forestiller Kierkegaard og
er tegnet uforbeholdent efter Naturen. Kabell giver nu Magnussen
Ret i denne Paastand, idet han dog mener, at Pukkelryggetheden har
udviklet sig betydeligt med Aarene, da Kierkegaard ellers ikke kunde
være blevet forlovet med Regine Olsen og optaget i Kongens Livkorps.
Det er denne Tilslutning til Magnussen, der faar mig til at
underkaste Bevismaterialet en ny Prøve. Først maa jeg dog bemærke,
at det synes mig besynderligt, om en Pukkelryggethed, som Kabell
mener, skulde tage til med de voksne Aar, men herom maa Læge
videnskaben jo udtale sig. Jeg er enig med Kabell i, at Kierkegaards
hele Stilling til det Olsenske Hjem vanskeliggør en Tro paa, at Kierke
gaard paa den Tid skulde have været pukkelrygget, men uenig med
ham i hans Bemærkninger om Livkorpset. Livkorpset blev nemlig
enhver Student indrulleret i pligtmæssigt, og der foreligger mig bekendt
intet om, at Kierkegaard, som af Brandt antaget, blev afskediget efter
Ansøgning. Det vides kun, at han blev udført af Rullen - sammen med
et Par Kammerater - efter Overlægens Attest som aldeles umulig til
Militærtjeneste.
At Kierkegaard nu i nogen Grad har været vanfør, og at ialtfaid
hans Ryg har været deform, maa efter hans egne Skrifter anses for
givet, nogen nærmere Dokumentation heraf er overflødig for Kendere
af hans Skrifter. Spørgsmaalet er blot, om Deformiteten har haft
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Karakter af Pukkelryggethed. Vanførheden uden Pukkelryggethed
giver forøvrigt vel tilstrækkelig Basis for den legemlige Undtagelses
stilling, som Kierkegaard faktisk befandt sig i. Der skal saamænd ikke
saa meget til af Uensartethed med Normen, før et Menneske føler sin
Særstilling, føler sig „vanheldet“. Dette Ord brugtes forøvrigt i den
Kierkegaardske Familie som betegnende Ulykke i Almindelighed og
ikke specielt legemlig Ulykke.
Og saa til Magnussens Beviser. Disse falder i to Grupper, nemlig
Samtidens Udtalelser og forskellige Tegninger. Den sidste Bevisgruppe
lader jeg nu ude af Betragtning ud fra den Opfattelse, at ingen vil
kunne give Magnussen Medhold i, at denne Gruppe viser andet end,
hvad man vidste i Forvejen, at Kierkegaard var rundrygget eller
skrutrygget. Kun vil jeg om Skakspilleren sige, at det forekommer mig
uforstaaeligt, at nogen kan tro, at det er Kierkegaard. Det forestiller
efter min Mening utvivlsomt en ældre Mand, sandsynligvis med Fip
skæg, en ung Mand har ikke saa markerede Træk.
Og saa Samtidens Udtalelser. Magnussen kan kun anføre to Udta
lelser om Pukkelryggethed. Den ene er Brosbølls bekendte Vers,
der omtales i Brosbølls Erindringer. Da Brosbøll imidlertid selv siger,
at Verset er skrevet umiddelbart i Tilknytning til en Fornærmelse fra
Kierkegaards Side, vil det være betænkeligt at opfatte Bemærkningen
som tilstrækkeligt Bevis, saa meget mere som Kierkegaards Navn ikke
nævnes i Verset. Troels-Lund skal dernæst ifølge Magnussen have
sagt ham, at Kierkegaard var pukkelrygget. Det havde været et bedre
Bevis, om Troels-Lund havde skrevet det i sin Bog om Kierkegaard,
hvor han kun siger, at Kierkegaard ved Faldet fra Træet i Barndom
men fik et Knæk, der anviste ham Plads „som vanfør fattig Undtagelse“
(Side 312, lidt ukorrekt citeret i Pastor Hjerl-Hansens Kronikker i
Aftenberlingeren den 6. og 7. Aug. 1948). Troels-Lund sidestiller forøvrigt uklart (Side 76) Faldet med Soldaterkassationen, saaledes at
begge Tildragelser bliver Minder „om, at han legemligt ikke var som
andre, men af Naturen selv stemplet som en stakkels Undtagelse“.
Rent bortset imidlertid fra, at Troels-Lund kun var godt 15 Aar, da
han sidste Gang saa Kierkegaard, vil en mundtlig Udtalelse refereret
af en Mand, der som Magnussen presser sit Stof, aldrig virke over
bevisende.
Magnussens øvrige Materiale er saaledes: Goldschmidts Erindring
fra 1837: „Fremstaaende Skuldre“; Brøchners Erindring fra 1836:
„Noget meget uregelmæssigt i sin hele Skikkelse“ og senere: „Det
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uregelmæssige i hans Bevægelser, der vistnok hang sammen med hans
Skævhed“; Sibbern: „Med en Skævhed, som om en lille Pukkelryggethed havde været paa Point til at komme“; Regine Schlegels mundt
lige Overlevering: „Han var højskuldret“; Zincks mundtlige Over
levering: „Han var saagu’ skrutrygget“ ; P. C. Zahles: „Kierkegaard
var nær ved at ligne en Karikatur. ... Ryggen var en Smule krum“.
Dertil kommer saa Hertz’s Udtalelser. Men da Translatøren i „Stem
ninger og Tilstande“ er en opdigtet Person, maa han lades ude af
Betragtning, og derfor ogsaa Hertz’s Bemærkninger i Studiebogen
„skudtrygget eller pukkeldo“ om Translatøren. Derimod synes der
mere Grund til at lægge Vægt paa Hertz’s Skildring i Studiebogen 1856
af Kierkegaard „med brede Skuldre og noget rund Ryg“, (denne
sidste kendes dog ikke af Magnussen, den er fremdraget af Kühle
i 1932).
Det er hele Herligheden, og de af Magnussen ellers nævnte
Udtalelser omhandler ikke Ryggen, og Magnussen kan derefter ikke
siges at have ført Bevis for, at Kierkegaard var pukkelrygget.
Dertil kommer det Trojelske Smædeskrift fra 1855, fremdraget
af Brandt i Berlingske Tidende 5. Maj 1942. Kierkegaard kaldes her
en Skiftingnatur, en Tersites [der jo var pukkelrygget] og en Vanfør,
men paa Grund af Skriftets voldsomt agitatoriske Præg er det, som
ogsaa Brandt erkender det, vanskeligt at tillægge det større Betydning,
og selv om man vilde det, er Pukkelryggetheden jo ikke nævnt;
Thersites-Betegnelsen og Skifting-Betegnelsen gaar mere paa den aan
delige Side. Brandt er ogsaa tilbøjelig til at tro, at Sibbern er den,
der kommer Sandheden nærmest.
Men der findes endnu flere samtidige Udtalelser. Det var ikke
blot Trojel, der kaldte Kierkegaard en Thersites, det gjorde Marten
sen jo ogsaa i sit Svar paa Kierkegaards Angreb paa hans Tale om
Mynster, men det ligger ogsaa her nærmest at tænke paa Thersites’
„Aandstype“.
Ellers er det naturligst først at nævne Kierkegaards Skolekamme
rater, der skrev om ham til Barfod. Disse Breve, der alle taler om
Kierkegaards Spinkelhed og Svaghed, nævner intet om Pukkelryggethed eller anden Vanførhed.
Arthur Abrahams siger i „Minder fra min Barndom og tidlige
Ungdom“, 1895, Side 54: „Hele hans Person staar forresten ganske ty
delig for mig: de høje Skuldre, den urolige, noget hoppende Gang... “.
Og det er værd at bemærke, at Abrahams ikke ellers var bange for
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Ordet „pukkelrygget“, for i „Minder fra mine Forældres Hus“ skildres
Jette Wulff, H. G. Andersens Veninde, som pukkelrygget (Side 18).
Brandes, der er født den 4. Febr. 1842, siger om Kierkegaard:
„Den stakkels Sildefødning var ikke blot vanfør, men syg. . . Han
havde den Art Vid, som, om end i langt ringere Grad, gerne findes
hos Pukkelryggede, hos Hofnarre eller andre svage og jævnligt for
ulempede Væsener, der lider under et uhelbredeligt Tungsind...“.
Brandes, der intet siger om, om han selv kan huske Kierkegaard, siger
altsaa, at han ikke var pukkelrygget men vanfør. Schwanenflügel
siger i sin Bog om Mynster, 1900, Side 154, at han har faaet Kierke
gaards Udseende under Kirkestormen beskrevet af Prof. Agerskov,
der omgikkes Kierkegaard, og siger Side 174, at Kierkegaard „var
duknakket, med fremstaaende Skuldre“; og hertil kommer den af
Pastor Hjerl-Hansen nylig fremdragne Bemærkning af Kierkegaards
Onkel Christian om hans daarlige Holdning paa Dødslejet.
Naar P. A. Heiberg i sin Bog om Kierkegaard 1895 siger, at
Kierkegaard af nogle skildres som pukkelrygget, vides det ikke, hvem
han hentyder til. Det kan altsaa være Brosbøll og Trojel, der alene
haves i Tankerne. Og ialtfaid kan man intet Bevis for Kierkegaards
Pukkelryggethed hente ud af en saadan Udtalelse.
Efter alt foreliggende finder jeg det saare betænkeligt at statuere,
at Kierkegaard var pukkelrygget, og jeg vil med Brandt være tilbøjelig
til at tro, at Sibberns Udtryk er de sandeste. Udover det foreliggende
Materiale skal endnu noteres, at Kierkegaard ikke - som fremdraget
af Pastor Hjerl-Hansen i de nævnte Kronikker - kunde have opnaaet
Præsteordination, hvis han havde været pukkelrygget, og at Kierke
gaard selv i X*A497 nævner, at Mynster under en Samtale klappede
ham paa Skulderen. Mon Mynster vilde have klappet Kierkegaard
paa Skulderen, hvis han havde været pukkelrygget? Mon ogsaa Kier
kegaard vilde have redet og svømmet, hvis han havde været pukkel
rygget?
Jeg skal endelig nævne, at ogsaa Kierkegaards Broder Peter synes
at have været vanfør. Schandorph beskriver ham ialtfaid i „Oplevel
ser“, 1889, da Peter var 50 Aar gammel, saaledes: „Knap middelhøj,
lidt skjæv i Skuldrene og rundrygget, ikke lidt skelende, med en stor
uadelt formet Mund var hans Udseende ikke skønt; Ansigtet mindede
lidt om en Sokrates-Maske. Stemmens Toner laa væsentlig i et højt
Register, var skarp og gennemtrængende, kunde blive skærende, næsten
hvinende, naar han kom i Pathos, alt mens Taarerne randt ham ned
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ad Kinderne, og det exalterede Udtryk forhøjedes af de uregelmæssig
stillede Pupillers Glans“.
Om Kierkegaard var køn eller ej, er nok en Smags Sag. Brandt
mener jo, at Kierkegaard var paafaldende grim, ja en Medusa, og at
hans Grimhed end ikke gennemstraaltes af Aandens Skønhed. Mang
foldige Samtidige har dog haft en anden Opfattelse, og Regine Olsen
har sikkert ikke fundet sin Elskede grim som en Medusa.

STUDENTERFORTEGNELSER
VED

H. Friis-Petersen

Da Studenterfortegnelser (saavel som Universitets Matrikler)
er en saare hyppigt anvendt Kilde under personalhistoriske Studier,
skal der her gives en Oversigt over, hvad der findes af saadanne
Fortegnelser vedrørende danske, norske og slesvig-holstenske Studen
ter. Fortegnelsen er delt i 3 Grupper, nemlig: A: 1. Studenter fra
danske Latinskoler, 2. Studenter fra slesvig-holstenske Latinskoler
før 1864, 3. Studenter fra norske Latinskoler før 1814. B: Studenter
ved Københavns Universitet. C: Danske, norske og slesvig-holsten
ske Studenter ved udenlandske Universiteter.

A. i.
Aabenraa: Studenterne fra Aabenraa Statsskole 1921-1945 („Aabenraa
Samfundet“ 1945).
Aalborg: Kronologisk Fortegnelse over de fra Aalborg Kathedralskole
til Universitetet dimitterede Disciple 1611-1791 og 1802-1804 (Skoleprogram
1841).
Biografiske Notitser om Nogle af de fra Aalborg Kathedralskole til
Universitetet dimitterede Disciple, i alphabetisk Orden, 1611-1804 (v- Emm.
Tauber. Skoleprogram 1840, 1841 og 1844).
Aarhus: Biografiske Meddelelser om Studenterne fra Aarhus Katedral
skole 1384-1849 (H. Friis-Petersen: „Bidrag til Aarhus Kathedralskoles
Historie“ 1939 og Supplement 1948. Maskinskrevet Manuskript paa kgl.
Bibi. og Statsbibl.).
Disciple dimitteret fra Aarhus Kathedralskole til Universitetet 18051836 (H. H. Blache: „Historiske Efterretninger om Aarhuus Cathedralskole
i Tidsrummet 1805-1836“. Skoleprogram 1836).
Esbjerg: Esbjerg Studenter gennem 25 Aar 1910-1934 (v. P. Gregersen.
>934)Frederiksborg: Studenterfortegnelse 1634-1835 (Frederik Peter Jacob
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Dahl : „Historiske Efterretninger om den kongelige lærde Skole ved Frederiks
borg“. Skoleprogram 1836).
Biografiske Notitser om nogle af de fra Frederiksborg lærde Skole i Tiden
1654-1800 dimitterede Disciple (Paul Bendtsen: „Historiske Efterretninger om
den kongelige lærde Skole ved Frederiksborg“. Skoleprogram 1822, S. 70-79).
Studenterne fra Frederiksborg lærde Skole 1714-1752 (Kirkehist. Saml.
6. R. 2/134-158).
Dimittender fra Frederiksborg lærde Skole 1730-1766 (Gjessing: Jubel
lærere II, 1/246-253).
Disciple i Frederiksborg Skole 1742 (Frederiksborg Amts historiske Aarbøger 1919, Side 60-61).
Dimittenderne fra Frederiksborg lærde Skole 1790-1830 (F. P. J. Dahl:
„Til Bendt Bendtsens Minde“ 1831).
Dimittender fra Frederiksborg lærde Skole 1837-1861 (v. H. M. Flemmer.
Skoleprogram 1862).
Personalhistoriske Optegnelser om Studenterne fra Frederiksborg lærde
Skole 1848-1857 (v. J. N. Schultz. Skoleprogram 1893).
Personalhistoriske Optegnelser om Studenterne fra Frederiksborg lærde
Skole 1857-1870 (v. J. N. Schultz. Skoleprogram 1895).
Personalhistoriske Optegnelser om Studenterne ved Frederiksborg lærde
Skole 1871-1883 (v. J. N. Schultz. Skoleprogram 1896).
Helsingør: Protocoll over Helsingøers Latinske Skoles Discipler (i Lands
arkivet i Kbh.).
Herlufsholm: Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1565-1875
(v. Alb.Leth og G. L.Wad. 1875).
Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm, Tilføjelser 1565-1875 og
Fortsættelse indtil 1886 (v. G. L. Wad. 1882-1887).
Dimittender fra Herlufsholm 1571-1660 og 1757-1812 (H. B. Melchior:
„Indbydelsesskrift til at bivaane den Fest, hvorved den adelige Frieskole Her
lufsholm agter at høitideligholde sin Stifter Rigsadmiral Herloff Trolles
trehundredaarige Fødselsdag“. 1816, Side 17-20 og 20-29).
Dimittender fra Herlufsholm 1755-1865 (Melchior og Leth: „Herlufs
holm Stiftelse“. 1865).
Nogle Personal-Efterretninger om de Disciple, som ere dimitterede fra
Herlufsholm Skole 1794-1852 (v. P. E. Rosenørn. 1853).
Efterretninger om Herlovianere fra 1819-1853 (v. T. A. Becker og
P. E. Rosenørn. 1858).
Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1820-1866 og 1887-1905
(v. S. Hennings. 1907-08).
Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1845-1935 (v. Rob. Fraser.
«935-36)Meddelelser om Herlovianere, der ikke ere dimitterede fra Herlufsholm,
1849-1900 (v. S. Hennings og Otto Jensen. 1903-06).
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Horsens: Meddelelser om Studenterne fra Horsens Skole 1780-1851
(v. G. Jørgensen. Skoleprogram 1883).
Meddelelser om de Disciple, der have taget Afgangsexamen ved Horsens
lærde Skole 1852-1881 (v. C. Jørgensen. Skoleprogram 1882).
Meddelelser om Studenterne fra Horsens Skole 1882-1909 (v. S. Willemsen. Skoleprogram 1910).
Kolding: Slesvigske Studenter fra Kolding lærde Skole 1552-1854
(Thomas Otto Achelis: „Saa mangen Søn af Slesvigs Sletter“ i Personalh.
Tidsskr. 10. R. 3/99-103).
Dimittender fra Kolding lærde Skole 1612-1845 (J. J. Fyhn: „Efterret
ninger om Købstaden Kolding“ 1848. Tillæg Side 13-18).
København: Dimittender 1789-1886 fra Borgerdydskolen i Kbh. (Holger
Lund: „Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 1787-1887“. 1887, Side 261-329).
Studenterne 1789-1936 fra Østre Borgerdydskole i Kbh. („Østre Borgerdyd
skole - Borgerdydskolen i København - 1787-1937“. 1937. Side 307-435).
Dimittenderne fra Borgerdydskolen paa Kristianshavn 1799-1836 (Johannes
Helms: „Borgerdydskolen paa Kristianshavn i dens Barndom og Ungdom“
1887. Side 89-101).
Studenterne 1799-1936 fra Vestre Borgerdydskole - Borgerdydskolen paa
Christianshavn - („Vestre Borgerdydskole 1787-1937“. 1937. Side 134-165).
Fortegnelse over Studenterne fra Efterslægtselskabets Skole 1886-1909 (v.
Fr. Bokkenheuser. 1911 ).
Fortegnelse over Studenterne 1886-1936 fra Efterslægtselskabets Skole i
Kbh. (v. Poul Madsen i Jørgen Hatting: „Efterslægtselskabet og dets Skole
gennem halvandet hundrede Aar“. 1938. II/131-171).
Fortegnelse over de Disciple, som have bestaaet Afgangs-Examen ved
Haderslev Læreres Skole 1867-1876 med Supplementer og Tillæg 1867-1887
(Skoleprogram 1878 og 1879-89).
Disciple, som have bestaaet afsluttende Examen til Universitetet fra
Haderslev Læreres Skole 1867-1889 (Skoleprogram 1890).
Hundrede Aars Metropolitanere 1816-1916 (G. A. Dalberg og P. M. Plum:
„Metropolitanskolen gennem 700 Aar“. 1916. Tillæg ved P. M. Plum).
Elevfortegnelse over Metropolitanere 1916-1938 (v. I. M. Plum og S. Hee
ring i „Metropolitanerbogen“ 1939, S. 227-561).
Studenterne fra Schneekloths Latin- og Realskole i 25 Aaret 1863-1888
(v. Tage Algreen-Ussing. 1888).
Nakskov: Studenterne fra Nakskov Latinskole 1618-1839 (v. Alfred
Larsen i „Nakskov Samfundets Aarbog“ 1947).
Nyborg: Om de fra Nyborg Skole udgangne Lærlinger 1491-1814 (v.
A. F. Mülertz. Skoleprogram 1822 Side 55-62 og 1823 Side 63-75).
Odense: Fyenske Studenter ved Københavns Universitet 1479-1611.
i. Studenter fra Odense 1479-1611. 2. Studenter fra Fyn 1479-1611 (v.
H. F. Rørdam i Odense Kathedralskoles Program 1866 Side 45-63).
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Slesvigere i Odense Latinskole 1757-1839 (Thomas Otto Achelis: „Saa
mangen Søn af Slesvigs Sletter“ i Personalh. Tidsskr. 10. R. 3/106).
Slesvigere i Odense Katedralskole 1844-1850 (samme Sted Side 107).
Randers: Dimittenderne fra Randers lærde Skole 1658-1835 (Skolepro
gram 1836).
Studenter fra Randers Latinskole 1784-1858 (Randers Amts historiske
Aarbøger 1931, S. 24-47).
Biografiske Meddelelser om Studenter fra Randers lærde Skole 1805-1885
(v. H. Hagerup. Skoleprogram 1931, 1932).
Testimonia academica udstedte af Rektorer ved Randers lærde Skole
1842-1851 (v. V. Boetius i Randers Statsskoles Program 1914).
Studenter fra Randers Latinskole (Statsskole) 1859-1911 (Randers Amts
historiske Aarbøger 1932, S. 33-42).
Ribe: De som ere udgangne fra Ribe Cathedralskole 15. .-1838, i alpha
betisk Orden (P. N. Thorup: „Blandede Efterretninger angaaende Ribe
Cathedralskole“. Skoleprogram 1824, 1826, 1830, 1837 og 1843).
Sønderjyder dimitterede fra Ribe Katedralskole ca. 1535-1916 (v.
V. Bloch. Skoleprogram 1920 og Supplement hertil v. Th. O. Achelis i Personalhist. Tidsskr. 10. R. 3/105).
Fortegnelse over de Ripensere og Disciple fra Ribe Skole, som have
deponeret ved Universitetet i Kjøbenhavn, i Tidsrummet fra 1611 til 1723
(Skoleprogram 1837).
Fortegnelse over Disciple, som ere dimitterede fra Ribe Cathedralskole
1723-1814 (v. P. N. Thorup. 1823).
Kronologisk Fortegnelse over Dimitterede fra Ribe Skole 1723-1752
(Skoleprogram 1828), 1753-1804 (Skoleprogram 1830) og 1814-1821) Skole
program 1823).
Personalhistoriske Oplysninger om dimitterede Studenter 1801-1900
(v. V. Bloch og N. E. Øllgaard. Skoleprogram 1902).
Personalhistoriske Oplysninger om de af Ribe Katedralskole 1901-1920
dimitterede Studenter (v. Ejnar Askgaard. Skoleprogram 1936).
Roskilde: De fra Roskilde Cathedralskole dimitterede Disciple ca.
1500-1815 (S. N. J. Bloch: „Bidrag til Roskilde Domskoles Historie“. Skole
program 1844 S. 14-30, 47-52 og 1846 S. 2-49).
Rønne: Samtlige Elever i Rønne lærde Skole 1818-1900 (Skoleprogram
1901 og 1903).
Korte Efterretninger om Disciple fra Rønne lærde Skole 1823-1893
(Skoleprogram 1894).
Slagelse: De fra Slagelse lærde Skole til Universitetet dimitterede Di
sciple 1612-1852 (v. F. E. Hundrup. Roskilde Kathedralskoles Program
1862, 1863).
Sorø: Disciplene i Sorø Skole 1586-1623 (v. F. R. Friis).
Matricula Regiæ et eqvestris Acadcmiæ, nec non scholæ trivialis Soranæ
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1623-1665 (E. Tauber: „Udsigt over Sorø Academies Forfatning“ 1827,
S. XXXVII—XLVI).
Fortegnelse med tilføiede biografiske Notitser over de 1825-1872 fra
Sorø dimitterede Studenter (v. F. Holstein i Soransk Tidsskrift 2. B. 1. H. 1875).
Fortegnelse med tilføiede biografiske Notitser over de 1873-1893 fra
Sorø dimitterede Studenter (v. Paul Hennings i Soransk Tidsskrift 2. B. 2. H.
1894)Fortegnelse med vedføjede biografiske Notitser over de fra Sorø Akademis
lærde Skole dimitterede Studenter 1825-1874 (v. Paul Hennings i Soransk
Tidsskrift 4. B. 1901-05).
Fortegnelse med vedføjede biografiske Notitser over de fra SorøAkademis
lærde Skole dimitterede Studenter 1875-1908 (v. Paul Hennings i Soransk
Tidsskrift 5. B. 1909).
Soranere i Tidsrummet 1900-1940 (v. Jakob Sander Zandersen. 1941).
Svendborg: Svendborgs Studenter gennem 25 Aar 1912-1936 (v. E. Bøge
bjerg. Skoleprogram 1937).
Sønderborg: Sønderborg Statsskoles Dimittendhold 1921-1935 (v. A.J.
West. 1935).
Vejle: Studenterne fra Vejle Latin- og Realskole 1884-1909 og fra Vejle
højere Almenskole 1910-1914 (Skoleprogram 1915).
Studenterne fra Vejle 1914-1939 (J. W. Steffensen: „Vejle kommunale
Gymnasium 1915-1940“).
Viborg: Personalhistoriske Oplysninger om Studenterne fra Viborg
Katedralskole 1630-1879 (v. J. C. Sixhøi. Manuskript paa Landsarkivet i
Viborg).
Vordingborg: Studenter fra Vordingborg Latinskole 16. .-1824 (v.
J. Suhr. Skoleprogram 1824 Side 48-50, 1825 Side 10-12, 16, 23-27, 34-45,
47-48> 55)Studenter fra Vordingborg Latinskole 1824-1833 (Skoleprogram 1829
Side 41-44 og 1833 Side 50-52).

A. 2.
Haderslev: Die Abiturienten des Johanneums 1567-1863 (v. Th. O. Achelis i „Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins“ 8. B.
1921 S. 21-78).
Haderslev Kommunitets Alumner 1598-1713 (v. Th. O. Achelis i Personalh. Tidsskr. 11. R. 2/134-144).
Teologiske Kandidater ved Konsistoriet i Haderslev 1737-1777 (v. Th. O.
Achelis i Personalh. Tidsskr. 8. R. 4/342-343).
Husum: Der husumer Gelehrten-Schule 1449-1852 (v. Ernst Møller i
Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins“ 4. B. 1939).
Rendsborg: Schleswiger Studenten auf der Rends burger Lateinschule bis
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zum Jahre 1864 (v. Th. O. Achelis i „Archiv für Sippenforschung“ 1936
S. 250-252).
Slesvig: Rektor Peter Christian Esmarch und seine Schüler 1770-1820
(v. Th. O. Achelis samme Sted 1931 Side 123-127, 167-170, 204-209, 324).
Dimitterede Studenter 1822-1847 (Lor. Hinrichsen: „Die Schleswiger
Domschule im neunzehnten Jahrhundert“ II-IV, 1903-1909).
Sommersted'. Dimittender 1700-1757 fra Sommersted Latinskole (v.
Th. O. Achelis i Personalh. Tidsskr. 8. R. 4/242-253, 6/258 og 9. R. 3/221-222)
Sønderborg: Studenten aus dem Kreise Sonderburg auf der Universität
Kiel (v. Th. O. Achelis i „Sonderburger Heimatblätter“ 1927 Side 5-12).

Fortegnelse over Kandidater med slesvigsk-juridisk Examen 1796-1863
(v. H. C. Roede i Personalh. Tidsskr. 6. R. 1/167-203 og 8. R. 5/312)1.

A. 3.
Bergen: De Kandidater, der ere dimitterede fra Bergens lærde Skole i
Tidsrummet 1756-1825 (v. J. F. Lampe. Skoleprogram 1868 og 1869).
Stavanger: Studenter fra Stavanger Skole 1615-1697 (Einar Aas: „Sta
vanger Katedralskoles Historie 1243-1826“. 1925, S. 106-111).
Trondhjem: Studenterne fra Trondhjem 1711-1812 (Bernt Moe: „Tids
skrift for den norske Pemonalhistorie“. Ny Række 1846, S. 303-336).
Dimittender fra Trondhjem Kathedralskole 1711-1834 (v. H. H. Müller.
Skoleprogram 1855).

B.
Studenter immatrikuleret ved Københavns Universitet 1480-1537 (Al
berto Thura: „Regiæ academiæ Hafniensis infantia et pueritia“. 1734).
Rektorer ved Københavns Universitet 1479-1619 og Professorer 15391619 (Casp. Bartholin: „De ortu progressu et incrementis regiae academiae
Hafniensis“, 1620).
Rektorer, Professorer og Immatrikulerede ved Københavns Universitet
1479—1665 (Erasmus Pauli f. Vindingius: Regia academia Hauniensis“. 1665).
Studenter ved Københavns Universitet 1479-1611 (v. H. Friis-Petersen.
1942. Maskinskrevet Manuskript paa kgl. Bibi. og Statsbibl.).
Biographiske Efterretninger om dem, der ved Kjøbenhavns Universitet
have erholdt de høieste akademiske Værdigheder, 1498-1859 (v. F. E. Hundrap. 1854-59).
Kjøbenhavns Universitets Matrikel 1611-1829 (v. S. Birket Smith. 18901912)1 Medtaget, uagtet den strengt taget ikke hører hjemme i denne Fortegnelse
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Alfabetisk Register til Kjøbenhavns Universitets Matrikel 1611-1739
(v. H. H. Schou. Manuskript paa Rigsarkivet).
Studenterne ved Københavns Universitet 1611-1667, alfabetisk ordnet,
med Identificering og Henvisninger til den trykte Litteratur (v. H. FriisPetersen. 1942. Maskinskrevet Manuskript paa kgl. Bibi. og Statsbiblioteket).
Studenterne ved Københavns Universitet 1668-1739, alfabetisk ordnet,
med Identificering og Henvisninger til den trykte Litteratur (v. H. FriisPetersen. 1945. Maskinskrevet Manuskript paa kgl. Bibi. og Statsbiblioteket).
Studenterne ved Københavns Universitet 1740-1828, alfabetisk ordnet,
med Identificering og Henvisninger til den trykte Litteratur (v. H. FriisPetersen. 1949. Maskinskrevet Manuskript paa kgl. Bibi. og Statsbiblioteket).
Magistre kreerede ved Kjøbenhavns Universitet fra Reformationen til
1660 (v. H. F. Rørdam i Personalh. Tidsskr. 1. R. 3/117-143, 257-274 og
4/49-68, 240-249).
Studenter med Universitetets Understøttelse 1559-1561 og 1574-1581
(K. Carøe: „Nogle Bidrag til Studentermatriklen før 1611“ i Personalh.
Tidsskr. 7. R. 3/252-254).
Stipendium Regium og dets Stipendiarier 1570-1648 (v. K. Carøe i
Personalh. Tidsskr. 6. R. 6/139-153).
Studenter, som har holdt Disputatser ved Universitetet i Aarene 15751576, 1580-1585, 1586-1587 og 1588-1589 (K. Carøe: „Nogle Bidrag til
Studentermatriklen før 1611“ i Personalh. Tidsskr. 7. R. 3/255-257).
Kommunitetsmatriklen 1577-1579 og 1592-1620 (v. H. F. Rørdam i
Historiske Samlinger 3/334-383)*
Alumnerne paa Valkendorfs Kollegium 1588-1917 (H.J. Helms: „Valkendorfs Kollegiums Historie“. 1917, S. 80-81, 130-147, 179—195, 228-249
og 269-293).
Testimonier af Professor Johannes Stephanius udfærdiget for Studenter
fra Københavns Universitet 1597-1608 (Kirkehist. Saml. 3. R. 1/743-774).
Studenter med Legatum Frisiorum 1601-1620 (v. K. Carøe i Personalh.
Tidsskr. 6. R. 1/111-114).
Norske Studenter, Baccalauri og Magistre ved Kjøbenhavns Universitet
1611-1635 (v. A. E. Eriksen. Tromsø Skoles Program 1881).
Förteckning på de Skåningar, som 1611-1653 vid Köpenhamns Uni
versitet blifvit promoverade till Baccalaurei philosophiæ (J. E. Rietz: „Skån
ska Skolväsendets Historia“. Lund 1884, S. 612-614).
Disciplar från skånska läroverken dimitterade till Köpenhamns univer
sitet 1611-1667 (samme Sted S. 589-612).
Danske, norske og islandske Studenter, der i Aarene 1649-1814 ere
jordede i Kjøbenhavn (v. J. C. L. Lengnick. 1847).
Theologiske Kandidater 1655-1703 (v. H. F. Rørdam i Kirkehist. Saml.
4. R. 5/805-814).
Studenter opholdende sig i København 1659 (E. Marquard: „Kjøben
havns Borgere 1659“. 1920, S. 142-158).
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Studenter opholdende sig i København 1659 (H. F. Rørdam: „De danske
og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav“).
Norske teologiske Kandidater ca. 1690-1754 (v. H. Ostermann. 1945.
Tillæg til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift).
Borehs Kollegiums Eforer og Alumner 1691-1889 (v. Hans Olrik i „Fest
skrift i Anledning af Borehs Kollegiums 200 Aars Jubilæum“. 1889, S. 164-180).
Alumnerne paa Borehs Kollegium 1889-1916 (Johannes Pedersen:
„Borehs Kollegiums Historie 1728-1823“. 1916, S. 143-147).
Det kongelige ridderlige Akademies Matrikel 1692-1710 (v. G. L.Wad
i Personalhist. Tidsskr. 2 R. 1/53-67 og 203-216) *.
Alumnerne paa Elers’ Kollegium 1705-1891 (R. R. Vestergaard: „Bidrag
til Elers’ Collegiums Historie“. 1891, S. 53-69, 107-149, 161-184).
To Indskrivningsbøger til de Friisers Legater fra Aarene 1715-1797
(v. Th. Thaulow i Personalh. Tidsskr. 8. R. 3/77-117).
Studenter i Nedre Borgesyssels Provsti 1731-1754 (v. E. A. Thomle i
Personalh. Tidsskr. 2. R. 1/241-268).
Biographiske Efterretninger om de Candidater, som ved Kjøbenhavns
Universitet have underkastet sig philologisk Embedsexamen, 1777-1849
(v. F. E. Hundrup. Roskilde Skoles Program 1849, 1851).
Det kgl. kirurgiske Akademis Matrikel 1785-1838 (v. K. Carøe. 1921)1.
Dansk Studenterlexicon fra 1788 til Nutiden, samlet af Etatsraad Em.
Tauber, forøget og fortsat fra 1872 af Pastor emer. A. H. Nielsen (Manuskript).
Norske Studenter fra Kiøbenhavns Universitet i det kongelige Frederiks
Universitets Stiftelsesaar 1811 (v. D. Thrap i Personalh. Tidsskr. 6. R. 2/85102).
Regensianere 1895-1919 (v. Knud Larsen og Kristian Müller. 1923).

C.
Angers: Danske Elever ved Rideskolen i Angers 1601-1635 (v* Henny
Glarbo. P. T. 8. R. 5/19-21).
Basel: Danske Studerende i Basel 1494-1747 (v. Alfr. Krarup. K. S. 5.
R. 2./400-405).
Auszüge aus der Baseler Universitätsmatrikel 1568—1689 (v. Alfr. Krarup.
Zeitschr. f. Schlesw.-Holst. Geschichte XL, 1910, S. 502-504).
Bologna: Danske, norske og holstenske studerende ved Universitetet i
Bologna 1289-1525 (v. K. Carøe. K. S. 5. R. 6/375-381).
Nordiske Studerende ved Universitetet i Bologna 1292—1558 (Ludv.
Daae: „Symbolae ad historiam ecclesiaticam provinciarum septentrionalium
magni dissidii synodiqve Constantiensis temporibus pertinentes“. Chr. 1888,
S. 4-6).
1 Medtaget, uagtet de strengt taget ikke hører hjemme i denne Fortegnelse.

13°

H. FRIIS-PETERSEN

Erfurt: Danskere og Nordmænd ved Universitetet i Erfurt 1395-1508
(L. Daae: „Matrikler over nordiske Studerende ved fremmede Universiteter“*
1885).
Franeker: Danske og norske Studenter ved Universitetet i Franeker
1592-1803 (v. Henny Glarbo. P. T. 9. R. 5/53-67).
Frankfurt a. d. 0,: Danske og norske Studerende ved Universitetet i
Frankfurt a. d. Oder 1506-1799 (v. H. F. Rørdam. K. S. 5. R. 1/756-760).
Genf: Fortegnelse over Nordboer, der have studeret ved Universitetet
i Genf 1559-1800 (v. C. F. Bricka. P. T. 1. R. 4/331 -335).
Giessen: Danske, norske og holstenske Studenter ved Universitetet i
Giessen 1608-1707 (v. K. Carøe. K. S. 5. R. 5/576-583).
Danske, Slesvigere og Holstenere, der i Aarene 1608-1707 have studeret
ved Universitetet i Giessen (v. Paul Hennings. Personalhist. Saml. I/452-459).
Greifswald: Danske og norske Studerende ved Universitetet i Greifswald
1456-1686 (v. L. Daae. K. S. 4. R. 6/340-376, 498-507).
Groningen: Danske og norske immatrikulerede ved Universitetet i Gro
ningen 1615-1762 (v. K. Carøe. P. T. 5. R. 6/262-265).
Göttingen: Norske Studenter ved Universitetet i Göttingen 1734-1804
(v. Th. O. Achelis. Norsk Slektshist. Tidsskr. 3. B. 1931, S. 239-240).
Schleswig-Holsteiner auf der Universität Göttingen 1734-1770 (v.
Th. O. Achelis. Zeitschrift der Zentralstelle für Niedersächsische Familien
geschichte, 1926, S. 113-124).
Schleswig-Holsteiner auf der Universität Göttingen 1771-1800 (v.
Th. O. Achelis. Samme Sted, 1928, S. 65-69, 89-96).
Halle: Danske og norske Studerende ved Universitetet i Halle 1692-1744
(v. L. Daae. K. S. 4. R. 4/126-131).
Norske Studenter ved Universitetet i Halle 1691-1775 (v. Th. O. Achelis.
Norsk Slektshist. Tidsskr. 3. B. 1931, S. 237-239).
Harderwijk: Danske og norske Studerende ved Universitetet i Harderwijk
1648-1812 (v. H. R. Hiort-Lorenzen. P. T. 5. R. 3/144-146).
Heidelberg: Danske, norske og holstenske Studenter ved Universitetet
i Heidelberg 1409-1668 (v. C. E. A. Schøller. K. S. 5. R. 5/138-153).
Helmstedt: Danske og norske Studerende ved Universitetet i Helmstädt
1576-1744 (v. L. Daae. K. S. 4. R. 3/783-789).
Danske, norske, slevigske og holstenske Studenter i Helmstedt 1574-1636
(v. Henny Glarbo. P. T. 10. R. 3/213-226).
Norske Studenter ved Universitetet i Helmstedt 1574-1636 (v. Th. O.
Achelis. Norsk Slektshist. Tidskr. 3. B. 1931, S. 234).
Danske Studenter i Helmstedt 1637-1810 (v. Th. O. Achelis og Henny
Glarbo. P. T. 10. R. 3/226-228).
Danske og norske Studenter i Helmstedt 1637-1810 (v. Henny Glarbo.
P. T. 10. R. 3/228-229).
Herborn: Danske, Nordmænd og Holstenere immatrikulerede ved Høj-
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skolen og Pædagogiet i Herborn 1585-1715 (v. C. E. A. Schøller. P. T. 6.
R. 2/36-41).
Jena: Danske Studenter i Jena 1548-1850 (v. Th. O. Achelis. Præstehist. Saml. 10. H. 1934).
Norske Studenter ved Universitetet i Jena 1548-1850 (v. Th. O. Achelis.
Norsk Slektshist. Tidsskr. 3. B. 1931, S. 233-234).
Schleswig-Holsteiner auf der Universität Jena 1558-1850 (v. Th. O.
Achelis. Hamburg 1932. Ogsaa i Zeitschrift der Zentralstelle für Niedersäch
sische Familiengeschichte 1930 og 1931).
Kiel: Danskere og Nordmænd ved Universitetet i Kiel 1665-1865 (v.
L. Bobé. P. T. 7. R. 2/233-237).
Norske Studenter ved Universitetet i Kiel 1665-1865 (v. Th. O. Achelis.
Norsk Slektshist. Tidsskr. 3. B. 1931, S. 236-237).
Köln : Danske og norske immatrikulerede ved Köln Universitet 1389-1466
(v. Julius Høyer. P. T. 1. R. 3/292-296).
Danske og norske studerende ved Universitetet i Cölnn 1476-1559 (v.
Ellen Jørgensen. P. T. 8. R. 2/91-98).
Nordiske Studerende ved Universitetet i Køln i det sextende Aarhundrede
(v. L. Daae. Norsk historisk Tidsskr. III/481-491).
Königsberg: Danske og norske immatrikulerede ved Universitetet i Kö
nigsberg 1544-1829 (v. K. Carøe. P. T. 7. R. 3/103-107).
Leipzig: Danske og norske Studerende ved Universitetet i Leipzig
1409-1660 (v. T. A. Becker. Ny Kirkehist. Saml. 11/512-528).
Leyden: Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet i Leyden
1574-1674 (v. C. F. Bricka. P. T. 1. R. 2/104-135, 193-210).
Fortegnelse over Danske og Norske, som ere immatrikulerede ved Leydens
Universitet 1675-1800 (v. G. L. Wad. P. T. 1. R. 5/41-61).
Louvain: Nordiske Studerende i Louvain 1429-1538 (v. Ellen Jørgensen.
P. T. 8. R. 5/118-122).
Marburg: Danske Studerende ved Universitetet i Marburg 1527-1634
(v. H. F. Rørdam. K. S. 5. R. 1/281-286).
Orléans: Danske Studerende i Orleans i Tiden 1560-1688 (v. Henny
Glarbo. P. T. 8. R. 4/151-174).
Danske og norske Studenter, der ere indskrevne i „Natio germanica“
ved Universitetet i Orléans 1548-1688 (v. E. Wrangel. P. T. 4. R. 1/124150).
Oxford: Danske og norske studerende i Oxford 1602-1783 (v. Henny
Glarbo. P. T. 10. R. 2/146-159).
Padua: Danske og norske studerende i Padua 1559-1615 (v. K. Carøe.
P. T. 6. R. 4/201-210 og 5/104).
Fortegnelse over de Danske, hvis Navne findes i den Tydske Nations
Artist-Matricul i Padua 1566—1644 (v. Henrich Fiuren. Suhms Saml. II, 3.
1784, S. 6-18).
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Danske og norske Studerende i Padua 1567-1705 (v. Henny Glarbo.
P. T. 9. R. 1/32-44, 103-115, 276).
Paris : Danske studerende i Paris 1532 (v. H. F. Rørdam. Danske Ma
gazin 4. R. IV. 1878, S. 347-340)Prag: Danskere og Nordmænd ved Universitetet i Prag 1367-1408
(L. Daae: „Matrikler over nordiske Studerende ved fremmede Universiteter”.
1885).
Rostock: Norske Studerende ved Rostocks Universitet 1419-1690 (v.
Chr. Lange. Norske Samlinger I, 1852, S. 75-94).
Danskere og Nordmænd ved Universitetet i Rostock 1419-1758 (L. Daae:
„Matrikler over nordiske Studerende ved fremmede Universiteter”. 1885).
Siena: Danske, norske og holstenske Studenter, indskrevne ved Univer
sitetet i Siena 1575-1702 (v. K. H. Karlsson. P. T. 4. R. 3/54-67).
Strassburg: Danske, norske og holstenske Studenter indskrevne ved
Universitetet i Strassburg 1621-1790 (v. K. Carøe og C. E. A. Schøller.
P. T. 5. R. 6/143-162).
Tübingen: Danske studerende ved Universitetet i Tübingen 1537-1775
(v. N. M. Plum. K. S. 5. R. 5/246-253).
Danske Adelsmænd, der have studeret ved Universitetet i Tübingen
1563-1620 (v. G. L. Wad. P. T. 1. R. 5/311—313).
Utrecht: Danske og norske Studenter ved Universitetet i Utrecht 16401856 (v. Henny Glarbo. P. T. 9. R. 5/146-149).
Wittenberg: De danske studerende i Vittenberg 1502-1565 (v. H. F. Rør
dam. Ny Kirkehist. Sam. I/454-476).
Danske Studenter i Vittenberg 1511-1654 (v. H. F. Rørdam. Ny Kirke
hist. Saml. 4/70-75).
Danske Studerende graduerede i Vittenberg i Reformationstiden
1516-1560 (v. H. F. Rørdam. K. S. 4. R. 3/815-818).
Norske Studenter ved Universitetet i Wittenberg 1602-1812 (v. Th. O.
Achelis. Norsk Slektshist. Tidsskrift 3. B. 1931, S. 235-236).
Schleswig-Holsteiner auf der Universität Wittenberg 1602-1812 (v.
Th. O. Achelis. Hamburg 1936. Ogsaa i Zeitschrift für Niedersächsische
Familienkunde, 1936).
Zerbst: Danske studerende i Zerbst 1587-1598 (v. Bjørn Kornerup. P. T.
h. R. 2/36-40).

LITTERATEN PEDER LUDVIG MØLLER

OG HANS SLÆGT
VED

C. Klitgaard
Aalborg kan ikke berømmes for at være Fødestedet for mange
Personer paa det skønlitterære Omraade; den eneste mere bekendte
Digter, som jeg i Øjeblikket erindrer, er den mærkelige - i visse
Kredse nærmest berygtede - Litterat og æstetiske Kritiker Peder
Ludvig Møller (1814-65), og han er jo i vore Dage næsten glemt
af Offentligheden.
Det er ikke Hensigten her at give nogen Biografi af ham, idet
en saadan kan efterses i biografiske Leksika; men det kan vel have
sin Interesse at se lidt paa hans Familieforhold og det Milieu, fra
hvilket han udgik, og i Sammenhæng hermed maa da ogsaa gives
et Rids af hans Levned og hans Virke.
Erich Møller, f. paa Trudsholm i Kastbjerg Sogn ved MariagerHavndal og døbt 19. Sept. 1780, var Søn af Gaardens daværende
Godsforvalter og Forpagter, senere Ejer af Vivebrogaard i Vive Sogn
ved Hadsund Peder Møller, f. o. 1739, d. Aalborg 1819, 80 Aar gi.,
og Birgitte Marie Meldahl, d. 4. April 1835. Faddere ved denne
Daab var Peder Møllers Svigerfader, Provst Mikkel Tollesen Meldahl
i Øster Tørslev1, Pastor Peder Wagaard i Skelum, der var Møllers
Svoger og gift med Hylleborg Meldahl, Godsejer Peder Nielsen Hvas
til Ballegaard i Falslev Sogn ved Mariager, Kammerherreinde, Ba
ronesse Hedevig Margrete Holck, f. v. Raben, til Trudsholm og
Datter, Komtesse Juliane Holck, saa det var „Godtfolk“, Familien
Møller omgikkes.
li. Marts 1807 tog Erich Møller Borgerskab i Aalborg som Køb1 Søn af den norskfødte Brændevinsbrænder Tolluf Gundersen Meldahl i
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mand; men 1813 boede han i Blokhus, hvor Krigen med England
1807-14 havde standset Skudehandelen paa Norge, og hvor han
havde købt eller forpagtet*
1 den gamle Skudehandlergaard Matr.
Nr. 67, i hvis lange Vaaningshus fra 1770erne Herredskontoret havde
Lokaler i østre Ende fra 1844-91.
Denne Gaard ejedes da af Mogens Steffensen Brix (1776-1831),
der siges da at være kommet i økonomiske Vanskeligheder, og Møller
har vel ment, at han fra Aalborg kunde faa Varer at handle med,
som Skudehandlere ikke maatte føre, men nok han som Borger i Aal
borg. Han blev vist boende i Blokhus til i 1816, da Brix atter overtog
Gaarden og Forretningen her, og Møller købte saa Gaarden Mariendal
i Nørre Tranders Sogn ved Aalborg, men købte i 1830erne Gaarden
Guldbækskjær af ca. 8 Tdr. Hk. i Aasted Sogn ved Frederikshavn,
hvor han døde 10. Marts 1840. 14. Juni 1813 blev han i Aalborg
viet2 til Jomfru Georgine Sofie Magdalene Kanneworff, f. Aaby
20. Juli 1792, d. Aalborg Frue 22. April 1856, Datter af Sognepræst
til Aaby-Biersted Ludvig Harboe Kanneworff (1766-1854) og Maren
Laurentin (1760-1852). Erich Møller og Hustru havde efternævnte
6 Børn:
1. Peder Ludvig Møller, f. i Aalborg 18. April, dbt. Frue Kirke
1814, Litterat, se senere,
2. Henriette Rudolphine Moller, f. Blokhus (Hune Sogn) 22.
Nov. 1815, d. N. Sundby 2. Nov. 1894, gift 20. Juli 1864 med
Sognepræst til Sebber og Ajstrup ved Nibe Frederik Christian
Mørk, f. Kbh. 14. Marts 1811, d. N. Sundby 12. Juli 1883; ingen
Børn.
3. Michael Marenus Møller, f. Mariendal i N. Tranders S. 5. Dec.
1819, d. Kbh. o. 1907, ugift. Var 1845 Forvalter paa Ny Vraa
i Ajstrup Sogn, da han 27. Marts s. A. fik Skøde paa GI. Vraa
i samme Sogn for 90.000 Rdl., hvilken han for 100.000 Rdl. 1853
solgte til Prokurator Chr. Fred. Bang, og var derefter Ejer af
Milbakken i samme Sogn (nu Abigaelsminde, udstykket), som han
1856 solgte for 70.000 Rdl., og han købte derefter 1858 Lundergaard med en Del Fæstegods, bl. a. 19 Huse paa Gaardens Grund,
Vejrmøllen, Farshave og Afbyggergaarden Udholm, alt i Jets
mark Sogn, samt Gaarden i Holmen i Hune Sogn, for 160.000
Rdl. 1864 gik han fallit, men vedblev i et Par Aar at have Lunder1 Der ses ikke tinglyst Adkomst for ham eller fra ham.

1 Han kaldes da fra Blokhus.
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gaard i Forpagtning af den nye Ejer samtidigt med, at han 1864-70
havde Udholm i Forpagtning af dennes nye Ejer, og her boede
han fra 1867 til 1870, da han fraflyttede Egnen. I sin „Dagbog
fra en Rejse paa Vestkysten af Vendsyssel og Thy“ fortæller
M. Goldschmidt under 17. Juli 1865 om sit Møde med Møller,
hvem han kendte fra Samvær i København, og om. sit Besøg hos
ham paa Lundergaard. 1894, da Møllers Søster døde, kaldes han
forhenværende Landmand og opholdt sig da i Drakulla ved Nord
landa Station i Sverige; senere boede han i Kbh. 1905 brev
vekslede jeg med ham, og han var da en gammel blind Mand,
og en af hans tidligere Forvaltere sagde mig, at han var Materialist,
saa han har antagelig haft Ophold hos sin yngste Broder Ma
terialisten.
4. Birgitte Marie Møller, f. Mariendal 26. Maj 1821, død før
1894, vist ugift.
5. Frederik Christian Møller, f. Mariendal 14. April 1823, d. 27.
Dec. 1855, Apoteker i Bolivia, antagelig ugift.
6. Marenus Laurentin Møller, f. Mariendal 6. Juni 1831, d. Rov
sings Klinik Kbh. 20. Juni 1906, ugift. I Følge Testamente af
6. Dec. 1901 arvedes han af Frk. Marie Madsen, Datter af Værtshusholderske Marie Madsen, Kongens Nytorv 20, Kbh. Møller
var først Discipel paa Vajsenhusets Apotek i Kbh. og blev 1852
exam. pharm., hvorefter han kom paa Svaneapoteket i Kbh.,
men stiftede saa Materialhandelen „Møller & Meyer“, Gothersgade 8.
Erich Møllers ældste Søn Peder Ludvig Møller, der fødtes i
Aalborg 18. April 1814, blev 1832 Student fra Aalborg Kathedralskole, hvor den lærde Emanuel Tauber (1776-1847) da var en for
trinlig Rektor og havde stor Indflydelse paa Disciplene.
Efter at være kommet til Universitetet gik han først til medicinske
Forelæsninger og derefter til teologiske, men studerede samtidigt
Æstetik, der efterhaanden helt optog ham. 1834-37 var han Alumnus
paa Regensen og 1838-39 paa Elers Kollegium; men samtidigt var
han 1837 Medredaktør af „Nordisk Ugeskrift“ og skrev under Mærket
„Pauvre Louis“ et stort biografisk Mindedigt over Sprogforskeren
Rasmus Rask (død 1832) og leverede Bidrag til flere Blade og Tids
skrifter. 1840-41 var han Litteraturanmelder ved „Berlingske Ti
dende“ og Medarbejder ved Tidsskrifterne „Portefeuillen“ og „Fi
garo“ og udgav selv 1840 et Bind „Lyriske Digte“ med Romancer,
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Erotik og Satire m. m., og heri viste sig allerede „hans Kyniskhed,
Bitterhed og Livslede“.1
1841 fik han Universitetets Guldmedaille for en Afhandling om
fransk Poesi, idet han særligt havde lagt sig efter Studiet af fransk
Litteratur, som efterhaanden blev hans Hovedinteresse, og 1842 var
han anonym Redaktør af „Nye Intelligensblade“, der fulgte med
Georg Carstensens „Figaro“ og ligesom dette Tidsskrift udgaves
af Carstensen. I Intelligensbladene fortsatte han sine i „Figaro“
fremkomne Angreb paa J. L. Heiberg, der havde angrebet „Intel
ligensblade“, og som var Datidens enevældige Litteraturkritiker.
H. C. Andersen fortæller, at han engang hørte Fru Thomasine Gyllembourg, Heibergs Moder, sige: „Hvad er det dog for et slet Men
neske, den Møller, der tør angribe min Ludvig?“, og hermed var
Møller i Kamp med hele det store og indflydelsesrige Heibergske
Parti. H. C. Andersen fortæller ogsaa, at baade Oehlenschläger og
H. C. Ørsted havde spurgt ham om, hvad Møller havde gjort, siden
alle sagde, at han var et daarligt Menneske, som alle talte ilde om.
Andersen vidste det ikke ; men der verserede en Historie om, at Møller
havde været forlovet med en Pige, vist en Sypige, som var død paa
Hospital, og Møller havde derefter solgt hendes Skelet! Endvidere
fortaltes, at han var en Pigejæger. H. C. Andersen omtaler dog Møller
sympatisk og fremhæver, at han aldrig, som saa mange andre, har
villet laane Penge af ham.
Efter en Tur i Norge i Sommeren 1842 gjorde Møller om Efteraaret Bekendtskab med M. Goldschmidt. De havde tidligere polemi
seret, men nu blev Møller en værdifuld Medarbejder ved Goldschmidts „Corsaren“, i hvilken han bl. a. fortsatte sine Angreb paa
Heiberg. Politisk var Møller og Goldschmidt ikke enige, idet Møller
- mærkeligt nok - var konservativ og Goldschmidt da radikal; men
Møllers „overlegne, livlige, ironiske, sarkastiske Omgangstone og hans
chikanøse, krakilske Breve“ interesserede og morede Goldschmidt, og
efter Goldschmidts Fængselsstraf 1843 var Møller en kort Tid Re
daktør af „Corsaren“, medens G. var i Paris. Møller gjorde et over
legent og betydeligt Indtryk paa G., og i sine „Livserindringer“ om
taler G. flere Gange den Paavirkning, han fik fra Møller, og fortæller,
at det var ham, som gav ham Ideen til Romanen „En Jøde“, og
enkelte Sider af Møllers Væsen vil man ogsaa finde hos Personen
Schiøtt i Goldschmidts „Hjemløs“. Forholdet mellem Møller og G.
1 Nicolai Bøgh i „Biogr. Leksikon“ XII, 85 f.
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kølnedes dog senere noget; G. siger, at Møllers livlige Aand veg for
noget mørkt, tungt og vrantent. I „Livserindringer og Resultater“ I,
298 ff. har Goldschmidt et helt Afsnit om P. L. Møller og deres
Samarbejde, og selv om man ikke kan sige, at de nogensinde kom
paa fortrolig Fod med hinanden uagtet deres fælles Arbejde ved
„Corsaren“, følte G. en vis Beundring og Sympati for Møller, - en
vis Forstaaelse af hans Bidskhed, og vi kan vel ogsaa sige af hans
Lunefuldhed. Goldschmidt skildrer Møller som „lidt over Middel
højde med et klogt, modent Udtryk og smuk, maaske kold smuk . . .,
han var temmelig blond, Øjnene blaa med et noget sandseligt Præg,
det ejendommelig kolde kom maaske fra de prægtige hvide Tænder,
der ved det mindste Smil viste sig og bragte Tanken paa, at han
kunde bide.“ Hans Dragt var „Blaa Kjole med blanke Knapper,
lyse Benklæder, ret noget Dandyagtigt, og dog var han øjensynlig
ikke Dandy. Han kunde ikke være en élégant------ “l.
1843 blev Møller Redaktør af det polemisk-æstetiske Tidsskrift
„Arena“, i hvis kun 6 Numre han viste sin Bidskhed mod bl. a.
H. P. Holst, og i samme Tidsrum skrev han en Mængde Biografier
i „Dansk Panteon“, medens han 1844-45 besørgede en illustreret
Udgave af Wessels Værker og 1845-47 udgav den æstetiske Aarbog
„Gæa“.
Men nu kom Møller paa Kant med Søren Kierkegaard, idet
han i en Feuilleton til „Gæa“ 1845, kaldet „Et Besøg i Sorø“, havde
kritiseret Kierkegaards Bog „Stadier paa Livets Vej“. Kierkegaard
regnede „Gæa“ og „Corsaren“ for ét, kaldte Møller en „Landstryger“,
som han i „Fædrelandet“ gav Skyld for alt det Onde, „Corsaren“
bragte, thi „hvor P. L. Møller er, er „Corsaren“, ja, det endte med
at Kierkegaard harmdirrende skrev, at „Corsaren“ lignede „et
offentligt Fruentimmer“, og at man kunde bestille „Corsaren“ til at
udskælde, ligesom man bestiller en Lirekassemand til at gøre Musik“.
Kierkegaards Vrede resulterede i, at Goldschmidt opgav Udgivelsen
af „Corsaren“ og rejste til Udlandet, og ogsaa Møller følte sig meget
ilde berørt af Striden. 1846-47 udgav Møller St. St. Blichers Noveller
i 7 Bind samt Blichers Digte 2 Bind, og derefter samlede han sine
kritiske og litteraturhistoriske Artikler fra 1840-47 i 2 Bind med
Titel „Kritiske Skizzer“, som Goldschmidt udtalte sig rosende om i
„Nord og Syd“, skønt man i dem mærker Forfatterens aandelige
1 Billede af Møller efter Blyantstegning findes i P. Hansens Litteraturhistorie
og i Jul. Clausens „En Kvindes Kærlighed“.
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Splittethed, og endvidere udsendte han 1847 Digtsamlingen „Billeder
og Sange“. Nytaarsaften 1847 forlod Møller imidlertid København
og rejste til Udlandet med offentligt Stipendium, og under Krigen
1848 opholdt han sig i Tyskland, hvor han i „Nordischer Telegraph“
og andre tyske Aviser forsvarede Danmarks Sag, skrev Biografier af
danske Digtere og oversatte en Del dansk Litteratur til Tysk. Han
fik for denne Virksomhed 150 Rd. Kvartalet fra det danske Uden
rigsministerium for at rejse om og skrive Artikler til Danmarks Fordel
i tyske Blade. Først opholdt han sig i Hamburg, derefter i Berlin og
sidst i Leipzig, og derefter var det hans Hensigt at rejse til Italien
og Paris, men paa Grund af økonomiske Forhold maatte han opgive
Italiensrejsen og tog til Paris 1851, og her blev han derefter boende.
Han havde 1850 haabet at blive Oehlenschlägers Efterfølger som
Professor i Æststetik ved Københavns Universitet, men det blev han
ikke, og han maatte fremtidigt ernære sig ved sin Pen, hvad der
undertiden faldt svært nok.
Sagen var, at Møller 1845 havde faaet et Statsstipendium paa
600 Rd. og selv havde han opsparet eller arvet 500 Rd., hvilke Penge
han havde regnet med at have til et længere Udenlandsophold, men
saa havde han laant de 600 Rd. til sin Broder, Godsejeren, som han
kalder ham i et Brev til Mathilde Leiner, og de 500 Rd. til en Ven,
som han betegner G. M. i København. Den sidste var maaske Lærer
ved Landkadetakademiet Gustav Adolph Müller (1810-52), og
Broderen kan ikke være nogen anden end Michael Marenus Møller,
der 1845 købte Hovedgaarden (GI.) Vraa i Vendsyssel1; thi han var
den eneste af Møllers Brødre, som var Landmand. Om M. M. Møller
se Indledningen til denne Afhandling samt Slutningen.
I Paris beskæftigede P. L. Møller sig med at skrive Artikler i
franske Blade om danske Forhold, og 1855 udgav han i Kbh. under
Forfat ter mærket „Otto Sommer“ Digtsamlingen „Løvfald“, og 1857
vandt han atter Universitetets Guldmedaille for Besvarelsen af et
Spørgsmaal om fransk Lyrik. I denne Periode var han ogsaa i politisk
Forbindelse med det danske Udenrigsministerium og skrev Korre
spondancer til danske Blade af forskellig politisk Farve, men hans
økonomiske Forhold var elendige, og til Tider havde han ikke det
nødvendige til Livets Ophold. Det kom endog saa vidt med ham,
siger Nie. Bøgh, at han søgte Hjælp hos Grevinde Danner.
Carit Etlar (Carl Brosbøll) har i sine „Minder“ (1914) S. 162 ff.
1 I „En Kvindes Kærlighed“, S. 48, siger Bibliotekar Julius Clausen, at en
Broder til Moller var Gaardmand paa Bornholm, men dette er ikke rigtigt. Familien
Moller fra Holmegaard i Nyker Sogn var ikke i Slægt med P. L. Møller.
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fortalt om en Aften 1844, da en Del af hans Venner bl. a. M; Goldschmidt, Poul Chiewitz og P. L. Møller var samlet hos ham, og at
Møller da som sædvanlig drillede Goldschmidt; men særlig har Carit
Etlar S. 235 o. fl. fortalt om sit Samvær i Paris i 1850erne med Møller
og Goldschmidt og flere og har her givet en, som jeg synes, velvillig
og indgaaende Karakteristik af Møller, denne Litteraturens ret
usympatiske, pirrelige, vittige, satiriske og urolige Stridsmand, hvis
Liv henrandt i Kamp for det daglige Brød og i Mangel paa Evne
til borgerlig Assimilation - en „Corsar“, en Fribytter, - en „Proletar
og Luftslotejer“ kaldte han sig selv.
Først i Tresserne blev der tilbudt Møller Stilling som Redaktør
af Dagbladet „Danmark“ i Kbh., og han tænkte sig da ogsaa at rejse
hjem til sit Fædreland, men han var da for fastvokset i Paris, og han
afslog Tilbudet.
Efterhaanden forfaldt hans Fysik, maaske tildels paa Grund af
kummerlig Ernæring, og han blev næsten blind, en Skæbne, der ogsaa
ramte hans Broder Michael Marenus. 1865 rejste han fra Paris til
Dieppe for at søge Rekreation, men han var da saa at sige sindssyg
og var ogsaa blottet for Subsistensmidler. Ved andres Hjælp skulde
han saa vende tilbage til Paris, men han naaede kun til Rouen, hvor
han blev indlagt paa et Hospital, og her døde han ene og forladt
6. Dec. 1865.
Paa smaa Stykker Papir havde han skrevet forskellige Ytringer,
bl. a. paa Dansk: „Jeg skriver lige i Dødsøjeblikket med Bevidst
hed“, og paa Fransk: „Jeg vilde dø med en Præst ved min Side.
Fandt kun Idioter - sendte dem hjem med Foragt“. Maaske har
Præsterne villet omvende ham til Katolicismen.
Nie. Bøgh siger om Møller, at „han var en Mand med stor Intel
ligens og rig Kundskabsfylde; men hans Overmaal af giftig Ironi
og skarp Satire, hans Spot og Tvivl, gjorde ham disharmonisk“, og
adskillige mener, at hans Intelligens stod langt over hans Moral.
Blandt H. G. Andersens Papirer findes et utrykt Blad med et
smukt Digt i Anledning af Møllers Død, hvilket Digt sluttede med :
„Jeg troer, man kan skrive: Her leved en Mand, - der bedre var
end sit Rygte“. Og det var jo smukt sagt1.

1928 udgav Bibliotekar Julius Clausen i sin Serie „Fra svundne
Tider“ en Bog, der med Titel „En Kvindes Kærlighed“ omhandler
Venskabsforholdet mellem P. L. Møller og den mod ham trofaste
1 Verslinien er Citat af et anonymt Mindedigt (af Holger Drachmann).
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Frk. Mathilde Leiner, som i 1840erne var Sproglærerinde i Kbh.,
og som var Datter af den 1841 afdøde Mægler og Translatør Joh.
Jacob Leiner. Bogen indeholder foruden biografiske Oplysninger om
Møller og Mathilde en lang Række af hans Digte samt hans Breve
til hende gennem Aarene. Møller og hun boede i Kbh. nær ved
hinanden i Store Kongensgade, og Bekendtskabet mellem dem blev
gjort anden Pinsedag 1844 i Tivoli, hvorefter de i det følgende Par
Aar kom en Del sammen; men saa rejste Mathilde til Udlandet i
et Par Aar, og da hun kom hjem i Foraaret 1848, var Møller Nyt
aarsaften 1847 rejst til Tyskland og kom ikke hjem mere.
„En Kvindes Kærlighed“ gav Anledning til, at Journalisten
Andreas Buntzen i „Jyllandsposten“ Nr. 9 1929 skrev en længere
Artikel om nogle af Bogens Personer, og bl. a. skrev han, at Møller
og Mathilde blev forlovet i Tivoli i Sommeren 1844; men dette er
urigtigt; de mødtes her første Gang, og overhovedet kan man næppe
sige, at de blev „forlovet“, i hvert Fald ikke i gangbar Forstand med
Ægteskab for Øje; men de blev, hvad man i vore Dage kalder „Ven
ner selv om de vedblev at sige „De“ til hinanden. Møller synes at
have været meget betaget af hende en Tid, og hun var forelsket i
ham og bevarede Kærligheden til ham lige til hans Død. Af en Be
mærkning af Mathilde om, at Møller en Dag i April 1845 „traf mig
alene, og vore Hjerter talte“, saavel som af indre Kriterier i enkelte
af hans Breve til hende fra den Tid synes det at fremgaa, at Mathilde
gav efter for hans stærke Erotik; men mere blev det jo ikke til, og
da Møller og hun 1846 kom fra hinanden, fordampede hans For
elskelse vist snart, og han fik andre Sværmerier. Da han kom til
Frankrig, fik han i hvert Fald en sværmerisk Forelskelse, som betog
ham stærkt, i en fornem fransk Dame, som han kun én Gang havde
talt med paa en Rejse, fortæller Carit Etlar i sine „Minder“. Og
først paa Dødslejet synes hans Ungdomsforelskelse i den trofaste
Mathilde Leiner at være livet op igen. Paa en af de smaa Papirslapper, han brugte at skrive paa, havde han paa Fransk skrevet:
„Gerne man vender endnu en Gang sin Kærligheds Blad, - men er
naaet til det Blad, da Døden skiller os ad“. Og Mathildes Navn skal
have været det sidste, som han ytrede.
Hun havde gennem Aarene af og til ydet ham økonomisk Støtte,
naar hans Forhold blev for elendige og oversat meget for ham, og
hun skrev ofte til ham, langt oftere end han til hende; men hendes
Breve er ikke bevaret. I Sommeren 1865 opholdt hun sig 5 Dage i
Paris, og de saas daglig. Han gav hende et af ham fra Fransk oversat
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Skuespil med Dedikation: „Til min bedste Læserinde, min forhen
værende og maaske tilkommende Medarbejder, Mademoisell M. L.“.
Hun sagde, at hun gerne vilde være hans „tilkommende Medar
bejder“, naar det kun lod sig gøre uden Anstød. - „I København
er der kun een Maade at gøre det paa - som Mand og Hustru“.
Det var Mathilde ogsaa villig til at indgaa paa, da hun saa, hvor
meget han trængte til en Hustrus Omsorg; men han var allerede da
for langt nede til at kunne træffe nogen Beslutning, og de kunde kun
græde sammen. Samme Aar døde Møller altsaa, og Mathilde arvede
efter hans Ønske hans Papirer. I Vilh. Møllers „Nyt dansk Maanedsskrift“ fik hun senere udgivet flere af hans Manuskripter, der viser
hans Fortrolighed med fransk Aandsliv. 1867 besøgte Mathilde Leiner
hans Grav i Rouen, hvor hun havde ladet lægge en Sten med hans
Navn, Fødsels- og Dødstid samt Indskriften „Il aura trouvé la vérité1.
I den foran omtalte Artikel i „Jyllandsposten“ fortæller Andr.
Buntzen, der kom meget sammen med P. L. Møllers Broder Marenus
Laurentin, at han engang fik det Indfald at spørge Fru Johanne
Luise Heiberg om hendes Mands Modstander P. L. Møller. Fru
Heiberg, født Pä tges, (1812-1890) der jo 1816-20 boede hos sin
Moder, der drev Værtshushold i Aalborg, svarede ikke direkte, men
lod Buntzen forstaa, at Møller var en saa „snavs Person“, at om
ham skulde man ikke tale, og det var sikkert den almindelige Mening
i alle dannede Kredse.
Om Møllers Broder Michael Marenus fortæller Buntzen, at han
var meget høj og stor og havde været Forpagter paa Palsgaard ved
Juelsminde, hvor han kørte med 4 Heste. „Til Forvalter havde han
Hjalmar Collin, „Gnisten“ kaldet, der endnu, da jeg ca. 1890 traf
dem hos Marenus, kaldte ham „Husbond“.
Her har Buntzens Hukommelse vist svigtet, thi alle Eftersporinger
i Arkiverne om M. M. Møllers Ophold paa Palsgaard har været for
gæves. Da Møller var 25 Aar, var han som anført Forvalter paa Ny
Vraa, og Broderen P. L. Møllers Penge laante han antagelig, da han
1845 købte Hovedgaarden GI. Vraa. Derefter boede han 1858-70
paa Lundergaard og Udholm og gik 1864 fallit, men forpagtede
Gaarden. Hans Forpagtning af Palsgaard skulde saa være efter 1870,
men jeg har som nævnt ikke kunnet konstatere den og tvivler om
Rigtigheden deraf.
1 „Han finder tilsidst Sandheden“.

SLÆGTEN CANARIIS
AF

Henning Heilesen
Slægten Canariis stammer oprindelig fra Grækenland. Paa et vist
tidspunkt, uvist hvornaar, udvandrede den til Lombardiet. Derfra
vandrede den i det 17. aarhundrede nordpaa. En gren af slægten
bosatte sig i Tyskland; til den hørte den kendte admiral Wilhelm
Canaris (jfr. Svensk Uppslagsbok, 2. uppl. V sp. 796). I slutningen af
det 17. aarhundrede kom slægten til Danmark med Jacob Canaris,
der fik borgerskab i Odense som tavaletkræmmer 14/12-1692. Den
danske slægt Canariis uddøde efter al sandsynlighed paa mandslinien
24/8-1821 med byfoged i Stubbekøbing Johan Nicolai Canariis, paa
kvindelinien 16/3-1886 med dennes datter Frederikke Marie Nico
line Klein f. Canariis. I Tyskland existerer slægten vistnok endnu.
Af mere fremstaaende personer, som paa kvindelinien er ætlinger
af slægten Canariis, kan nævnes forfatteren Peter Freuchen, som er
en sønnesønssøn af proprietær Nicolai Freuchen og Margrethe
Elisabeth Canariis, og afdøde overretssagfører Viggo Kanaris Klein,
som var en sønnesøn af distriktslæge Peter Helvig Klein og oven
nævnte Frederikke Marie Nicoline Canariis. Nogle efterkommere paa
kvindelinien af ovennævnte proprietær Nicolai Freuchen og Mar
grethe Elisabeth Canariis har i dette aarhundrede antaget navnet
Canariis-Christensen.
Som det fremgaar af stamtavlen, er slægtens navn i Danmark
blevet skrevet paa forskellige maader: Canaris, Cannariis, Canariis.
Den oprindelige form er sandsynligvis Kavdçnç- Det er muligt, at den
græske søhelt Konstantin Kanaris var beslægtet med de danske og
tyske Canaris’er, men det kan ikke bevises.

Første slægtled.1
i. Jacob Canaris, * i Lombardiet, borgerskab i Odense som
tavaletkræmmer 14/12-1692, begr. Odense St. Knuds kirke
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9/9^1715. „Der blev ikke af nogen Præst kast Jord paa Ham
formedelst hånd var Catolsch“.
- i° 26/10-1692 Anna Margrethe Baltzersdatter, f 1/51694. Datter af tømmermand Baltzer Poulsen og
Anna Margrethe. 2 børn: Andet slægtled I nr. 2-3.
2° 16/1-1696 Anna Cathrine Nielsdatter, begr. Odense
St. Knuds kirke 21/11-1715. Datter af urtegaardsmand
Niels Hviid og Mette Iversdatter. 3 børn: Andet
slægtled II nr. 4-6.

Andet slægtled.
I. Jacob Canaris’ børn med Anna Margrethe Baltzersdatter.

2. a. Johan Nicolai Canaris, * i Odense, borgerskab i København
som klejnsmed 18/4-1735.
~ Kbhvn. Holmens kirke 1735 (kopulationspenge betalt 9/51735) Anna Cathrine Johansdatter Engel. 4 børn:
Tredie slægtled nr. 7—io2.
3. b. Anna Margrethe Canaris, var til stede ved skiftet efter sin
fader i3/9“I7I53-

II. Jacob Canaris’ børn med Anna Cathrine Nielsdatter*.
4. c. Mette Cathrine Canaris, dbt. Odense St. Knuds kirke
14/9-1701, begr. sst. 25/10-1703.
5. d. Niels Canaris, dbt. Odense St. Knuds kirke 5/6-1703, begr.
sst. 27/9-1704.
6. e. Marie Canaris, dbt. Odense St. Knuds kirke 20/10-1713,
begr. sst. 27/12-1713.

Tredie slægtled.
Johan Nicolai Canaris’ børn med Anna Cathrine Johansdatter Engel3.
*]. a. Hans Jacob Canaris, dbt. Kbhvn. Frue kirke 8/2-1736, begr.
sst. 9/3-1736.
8. b. Jacob Johansen Canaris, dbt. Kbhvn. Trinitatis kirke 23-/1
1737, tægr- sst. 11/3-1738.
9. c. Jacob Johansen Cannariis, dbt. Kbhvn. Trinitatis kirke 5/71738, nævnes som birkeskriver paa Gaunø 6/5-1762*, tillige
som skoleholder i Vejlø 12/11-17647, godsforvalter paa Ny
gaard (Marienborg) paa Møen nov. 17708, paa gods nr. 4
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(Nordfelt) sst. maj 1771e, i efteraaret 1771 paa Langeland for
tømmerhandler Lars Larsen i København10, endnu paa gods
nr. 4 6/5-177211, paa Oregaard (Elmelunde sogn) juni 177212,
ejer af en gaard i Tjørnemarke (Stege landsogn) juli 177213,
birkeskriver paa Møens herredsting før 1/3-1773, da han paa
sin lovlige tingvej til Møens herredsting blev arresteret af
kammerherre Beringschiold i nærheden af Lendemarke og sat
i arrest paa Stege raadhus14, løsladt ved kgl. bevilling af 10/6177315, begr. Stege 20/2-1788.
- Margrethe Olsdatter Volf18, * ca. 174017, f Stubbe
købing 7/6-1793, begr. sst. 12/6-1793. 6 børn: Fjerde slægt
led nr. il—16.
10. d. Ludvig Johansen Canaris, dbt. Kbhvn. Nicolai kirke 6/11-

1747-

Fjerde slægtled.
u.a.

12. b.
13. c.

14. d.
15. e.

Jacob Johansen Cannariis1 børn med Margrethe Olsdatter Volf.
Johan Nicolai Canariis, dbt. Vejlø 12/11-1764, var 1/7-1787
forvalter paa Petersgaard (Kallehave sogn)18, exam. jur. febr.
1790, underretsprokurator 28/5-1790, byfoged og byskriver i
Stubbekøbing 30/9-1791 (fra 1/1-1792), medlem af kommis
sionen angaaende laugene i Stubbekøbing 8/8-1800, afsked
som byfoged og byskriver 22/12-1809, t Stubbekøbing 24/81821, begr. sst. 28/8-182119.
~ Petersgaard 31/3-1792 Anna Marie Johansen, dbt. Kbhvn.
Nicolai kirke 27/11-1767, f Stubbekøbing 7/10-1855, begr.
sst. 12/10-1855. Datter af købmand, senere ejer af Peters
gaard Peter Johansen og Anna Elisabeth Terkelsdatter.
6 børn: Femte slægtled nr. 17-22.
Dødfødt barn, begr. Vejlø 7/11-1770.
Johanne Marie Canariis, * Tjørnemarke 31/5-1773, dbt.
Stege s. d., tjente paa Vilhelmsdal (Brarup sogn) 9/10-1796
°g 9/5“i8i520- Brarup 15/3-1816 Hans Nielsen af Guldborg.
Dødfødt søn, begr. Stege 16/5-1776.
Anna Margrethe Canariis, * Tjørnemarke 12/5-1778, dbt.
Stege 25/5-1778.
* Stubbekøbing 5/3-1802 skolelærer og kirkesanger paa Bogø
Erland Glørsen Bang, ♦ 175321 (~ i° Kirstine Nielsdatter, * 1744, f Bogø 31/12-1801, begr. sst. 5/1-1802).
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16. £ Johan Frederik Canariis, * Tjørnemarke 17/4-1781, dbt.
Stege 26/4-1781, til søs; vinteren 1800-1801 paa St. Croix22,
kaldes styrmand 31/3-180723.

Femte slægtled.
17. a.

18. b.

19. c.

20. d.

21. e.

Johan Nicolai Canariis' børn med Anna Marie Johansen,
Peter Baden Canariis, * Stubbekøbing 6/7-1792, hjdbt.
nogle dage efter, fremst. 24/8-1792, var 1/2-1801 hos sine
forældre i Stubbekøbing24, f samme aar25.
Margrethe Elisabeth Canariis, * Stubbekøbing 12/9-1794,
dbt. sst. 15/1 o-1794, f Nykøbing hospital 22/9-1843, begr.
Maglebrænde 25/9-1843.
~ Stubbekøbing 28/10-1814 borgerkaptajn og købmand i
Stubbekøbing, senere ejer af Liselund (Maglebrænde sogn)
Nicolai Freuchen, * Skørringegaard 2/6-1785, dbt. Falkerslev 3/6-1785, f Liselund 1/9-1834, begr. Maglebrænde
4/9-1834. Søn af forpagter paa Skørringegaard, senere paa
Klintholm28, Nicolai Freuchen og Anna Elisabeth Jessen.
Frederikke Marie Nicoline Canariis, * Stubbekøbing 8/51798, dbt. sst., 22/6-1798, f Kbhvn. 16/3-1886, begr. Kbhvn.
Assistens kirkegaard 21/3-188627.
- Stubbekøbing 9/11-1814 distriktslæge Peter Helvig Klein,
* Kbhvn. 16/7-1786, dbt. Tysk-reformerte kirke sst. 1/81786, student (Borgerdydskolen) efteraaret 1804, kirurgisk
examen efteraaret 1810, kirurgisk kandidat paa Frederiks
hospital 1809-1812, distriktslæge i Kbhvn.’s 12. fattig
distrikt 1811, distriktslæge i Stubbekøbing 15/9-1812, kancelliraad 6/10-1852, f Stubbekøbing 11/1-1858, begr. sst.
18/1-1858. Søn af købmand i Kbhvn. Diderich Helvig
Klein og Marie Elisabeth Cathala28.
Jacob Frederik Canariis, * Stubbekøbing 25/5-1801, hjdbt.
31/5-1801, fremst. 6/7-1801, begr. 16/4-1804.
Petra Jacobine Canariis, * Stubbekøbing 11/4-1804, dbt.
sst. 1/6-1804, t Blæsbjerggaard 1/5-1880, begr. Lillebrænde
7/5-1880.
~ Stubbekøbing 27/9-1833 forpagter af Blæsbjerg mølle, senere
ejer af Blæsbjerggaard Poul Abraham Lehn Edinger,
* Viborg 5/10-1798, dbt. Viborg Nørresogns kirke 7/12-
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1798, f Blæsbjerggaard 11/6-1880, begr. Lillebrænde 17/61880. Søn af stiftslandinspektør i Aalborg stift Witus Edinger og Franciska Janna Stampe29.
22. f. Christine Johanne Canariis, * Stubbekøbing 23/1-1807, dbt.
sst. 31/3-1807, begr. sst. 28/3-1811.

NOTER OG KILDEHENVISNINGER
1 Oplysninger om dette slægtled meddelt af landsarkivet i Odense. - 8 Med
delt af bibliothekar, dr. phil. Albert Fabritius. - 8 Meddelt af landsarkivet i Odense. 4 Meddelt af landsarkivet i Odense. - 8 Meddelt af bibliothekar, dr. phil. Albert
Fabritius. - • Gaunø gods skifteprotokol 1749-1772 fol. 304v. - 7 Vejlø kirkebog,
daabsprotokollen. - 8 Kom til Møen „ved Mortensdags Tide“ 1770 (Stege køb
stadsjustitsprotokol 1771-1782 p. 599). - 8 Stege købstads justitsprotokol 1771-1782
p. 462. - 10 Ibidem p. 463. - 11 Møens herredstings justitsprotokol 1770-1774 fol.
II2V. - 18 Nævnes som boende paa Oregaard 1/6, 9/6 og 15/6-1772 (Møens her
redstings justitsprotokol 1770-1774 fol. I2ir, I27r og 14OV). - 18 Kaldes første gang
„Seigneur Cannariis af Tiømemarke“ 27/7-1772 (Møens herredstings justitsprotokol
1770-1774 fol. 164v). - 14 Stege købstads justitsprotokol 1771-1782 p. 383. 15 Ibidem p. 578 sq. - 14 Kaldes i Stege kirkebog 25/5-1778 Margrethe Volf; i
folketællingslisten 1/7-1787 Margrethe Olsdatter. - 17 Alderen angives 1/7-1787
til 47 aar (folketæll.) ; var ved sin død „i sin Alders 54. Aar“ (Stubbekøbing kirkebog).
- 18 Folketællingen 1/7-1787. - 18 Hjorth-Nielsen: Danske Prokuratorer med kon
gelig Bevilling 1660-1869 P- 69•
20 Brarup kirkebog, daabsprotokollen. - 81 Al
deren angives 1/2-1801 til 48 aar (folketæll.). - 88 Folketællingen 1/2-1801. - 88 Stub
bekøbing kirkebog, daabsprotokollen. - 84 Folketællingen 1/2-1801. - 85 Vagn
Bruhn: Peter Johansen til Petersgaard og hans Descendenters Slægtsregister p. 25.
Dødsfaldet forgæves eftersøgt i Stubbekøbing kirkebog. - 88 Richter: 100 Aars
Dødsfald 1791-1890 p. 330. - 87 Berlingske Tidende 18/3-1886. - 88 Erslew: ForfatterLexicon, Supplement 1154; Carøe: Den danske Lægestand 1786-1838 p. 110. 88 Fabritius: Slægten Edinger p. 19.

SLÆGTSTAVLE
over den danske Linie af

SLÆGTEN EYLARDI
VED

R. Haarløv

Første Slægtled.
i.

Hermann Anthon Eylardi, * i Bremen (Tyskland) ca 1769,
f i Kh 26 Januar 1837 (Petri K), bisat 1 Februar i Petri Kirkes
Gravkapel indtil bg 18 Maj 1858 Tb Kg.
14 Juli 1794 Borgerskab i Kh som „Graveur“. Borgerskabsbrev
udfærdiget 6 Marts 1795. Nævnes siden som Juveler. Udøvede
som saadan en Virksomhed, der gav ham betydelig Velstand.
Ejede Lille Kirkestræde Matr. Nr. 101 og Kronprinsensgade Matr.
Nr. 36.
~ 24 Juni 1814 (Helligaands K) med Mette Sophie Weyvadt,
* i Kh 1779, dt 28 Marts 1779 (Vor Frelsers K), (F : Skibstømrer
Mouritz Mathiesen og Maren Ghristensdatter), f i Kh 29
Februar 1864 (Fb Kirkebog), bg 6 Marts Fb Kg. Gift i°: 25
Marts 1803 (Vor Frelsers K) med Guldsmedesvend Niels Chri
stian Randrup, * i Kh 6 August 1777, dt 12 sM (Nikolai K),
(F: Bødker, senere ogsaa Værtshusholder Hans Randrup og
Anne Dunckel), f i Kh 6 Oktober 1808, bg 11 sM (Frue K).
6 April 1803 Guldsmedemester.
I Niels Christian og Mette Sophie Randrups Ægteskab var
kun i Barn, der døde i spæd Alder.
Mette Sophie og Hermann Anthon Eylardis 2 Børn: Andet
Slægtled, Nr. 2-3.

Andet Slægtled.
Hermann Anthon Eylardis Børn med Mette Sophie Weyvadt.
2 a. Herman Anton Eylardi, * i Kh 6 Oktober 1810, hjemmedøbt
16 December, fremstillet i Holmens K 22 Februar 1811, f i Kh

[48

R. HAARLØV

ig April 1858 (Petri K), bisat i Petri Kirkes Gravkapel 25 s M
indtil bg 18 Maj 1858 Fb Kg. 1829 Student (privat dimitteret).
1834 cand.jur. 6 Februar 1839-1 November 1851 Proprietær,
Ejer af Morkhøjgaard (Gladsakse Kommune, Københavns Amt).
Derefter Partikulier.
~ 4 Oktober 1845 (Gladsakse K) med Vilhelmine Fugger, * i
Kh 30 August 1809, dt 13 September (Petri K), f Fb 19 April
1877 (Fb K), bg 26 sM Fb Kg. (F: Johan Stephen Fugger og
Johanne Marie Møller. Han, der var født i Polen, var 1809
Tømrersvend i Kh, senere en Tid Værtshusholder og fik 5 Juli
1828 Borgerskab som Tømrerfrimester1 i Kh).
2 Børn: Tredje Slægtled Nr. 4-5.
3 b. Marie Lucie Eylardi, * 6 Januar 1813. Hjemmedøbt. Frem
stillet i Holmens K 3 Juli, f Fb 4 Marts 1891 (Fb K), bg 9 s M
Fb Kg.
~ 13 November 1835 (Frue K) med Lars2* 1Jacob Fribert,
* paa Egeberggaard 18 Juli 1808, dt 31 August (Egebjærg K,
Odsherred, Holbæk Amt), (F: Kaptajn og Proprietær Lorentz
Fribert og Ulriche Eleonora Svane Trojel), f i Watetown
i Staten Wisconsin i Nordamerika (USA) 28 December 1862,
bg sammesteds. 1825 Student (Borgerdydskolen Kh), 1829 cand.
jur., 19 November 1831 Kancellist i Sekretariatet i Direktionen
for Universitetet og de lærde Skoler, 1837 Kancellisekretær, til
lige Kasserer ved det almindelige Skolefond og Sorø Akademis
Depositum. 1840 Arkivar, Kancelliraad. 25 Marts 1843 Afsked
i Naade.
1841 Redaktør af „Dagen“ og „Søndagen“. Udgav forskellige
juridiske Skrifter, en Oversættelse af Eugène Sue: Mystères de
Paris og senere en Haandbog for Emigranter til Amerika Vest
med Anvisning for Overrejsen og Beskrivelse af Livet og Agerdyrkningsmaaden navnlig i Wisconsin.
1 Frimester kaldtes i Laugst vangens Tid den Mester, der, uden at være optaget
i det paagældende Laug, havde Ret til med visse Indskrænkninger i Adgangen til
Benyttelse af Medhjælpere at drive et laugsbundet Haandværk.
1 Ifølge Egebjærg Sogns Kirkebog er han døbt Lars Jacob Fribert, og saaledes
nævnes han ogsaa i Frue Kirkebog ved hans og Marie Lucie Eylardis Vielse 1835
og i deres Skilsmissebevilling 1847. T. H. Erslew: „Almindeligt Forfatterlexikon for
Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande“, nogle Kancelliskrivelser og de Aargange af Statskalenderen (1832-1842), i hvilke Fribert er nævnt, anfører Fornavn
Lauritz i Stedet for Lars. Dette kan mulig skyldes, at Lars er latiniseret til Laurentius
i hans Eksamensbeviser.
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I Juni 1843 forlod han Danmark og bosatte sig som Landmand
i Staten Wisconsin, USA, senest som Købmand i Byen Watetown i nævnte Stat. Hans Ægteskab med Marie Lucie Eylardi
blev efter Separation endelig opløst 23 Januar 1847. Ingen Børn
i dette Ægteskab. Hun indgik ikke nyt Ægteskab.
Han blev i Juli 1847 viet i Malmø til Rikke Soetmann, (F : Over
krigskommissær Jørgen Ibsen Soetmann og Anne Kirstine
Leth). Efter Friberts Død kom hun tilbage til Danmark med
de 4 Børn af hendes og Friberts Ægteskab.

Tredje Slægtled.
Herman Anton Eylardis Børn med Vilhelmine Fugger,
4 a. Anton Vilhelm Eylardi, * i Kh 30 December 1841, dt 28
Januar 1842 (Garnisons K), f Fb 13 Februar 1901 (Fb K), bg
19 sM Fb Kg. 1861 Student (privat dimitteret), 1862 cand.
phil. Studerede derefter en Tid Jura. 1869 Assistent ved det
sjællandske Jernbaneselskab, 1877 Hovedkasserer ved dette, 1880
Hovedkasserer ved Statsbanerne. 1890 R.
- 20 November 1869 (Fb K) med Sara Rosalie Dagmar Haarløv, * i Kh 26 Januar 1834, dt 14 Marts (Trinitatis K), (F:
Brændevinsbrænder Niels Henrik Haarløv og Helmine Hen
riette Møller), f Fb 15 Maj 1906 (Fb K), bg 19 s M Fb Kg.
i Barn: Fjerde Slægtled, Nr. 6.
5 b. Sophie Marie Lucie Eylardi, * paa Mørkhøjgaard 27 Juni
1846, dt 20 August (Gladsakse K), f Fb 28 December 1894
(Fb K), bg 4 Januar 1895 Fb Kg.
- 28 Marts 1873 (Fb K) med Lars Peter Vilhelm Jensen,
* paa Lerchenborg Nordstrand (Aarby Sogn, Holbæk Amt)
10 Maj 1831, dt 13 August (Aarby K), (F: Smed Niels Jensen
og Ane Marie Nielsdatter), f Fb 19 Juli 1925 (Fb K), bg
27 sM Fb Kg. 1860 Student. 1861 cand. phil. I mange Aar
Lærer ved Gruners Handelsakademi i Kh.
Ingen Børn.

Fjerde Slægtled.
Anton Vilhelm Eylardis Barn med Sara Rosalie Dagmar Haarløv,
6 a. Axel Vilhelm Eylardi, * Kh 16 August 1870, dt 6 Oktober
(Fb K), f Fb i Juni 1940 (Fb K), Bisættelse og Brænding 6
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sM (Søndermark Krematorium), bg Fb Kg. 1897—1925 As
sistent i Statsbanernes Revision.
- 18 September 1906 (Fb K) med Thyra Øllegaard Skov
sted, * i Vamdrup 25 Maj 1879, dt 15 Juli (Vamdrup K).
1906-1928 Assistent i Statsbanernes Revision. (F: Trafikbestyrer
ved Statsbanerne Johan Ivar Christian Skovsted og Ølle
gaard Møller).
Ingen Børn.

TO SAMTIDIGE

JØRGEN ROSENKRANTZ-BIOGRAFIER
AF

Svend Gissel
Den ret betydelige biografiske litteratur, der frembragtes her
hjemme i 16. århundrede, er det vanskeligt at karakterisere på fyldest
gørende måde, dels fordi den trods alt er temmelig uensartet1, og dels
fordi behandlingen af den griber ind på så forskellige felter - fx. kirke
historie og almindelig åndshistorie - at det også af den grund er svært
at vinde et samlet overblik. Den fremgangsmåde, jeg i en tidligere
artikel2 har valgt, at lade en kildekritisk analyse danne grundlaget
for en individuel vurdering af nogle få skrifter, vil også her blive
fulgt, selv om denne undersøgelse i øvrigt vil følge noget andre linjer
end den foregående. Det er forholdet mellem Jørgen Rosenkrantz’s
selvbiografi fra 1590 og den ligprædiken, Århusbispen Jens Gødesen
1596 holdt over ham (trykt 1597), der her vil blive taget op. Heise
anfører i sin fremstilling af „Familien“ Rosenkrantz’s historie i 16.
århundrede3 det biografiske afsnit4 i ligprædikenen parallelt med selv
biografien, og selv om han i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de
to kilder som regel retter sig efter selvbiografien, synes han at regne
med, at de er indbyrdes uafhængige. Jeg har i min nævnte afhand
ling6 fremsat den opfattelse, at Jens Gødesen har brugt selvbiografien
som grundlag for sin fremstilling, hvorfor ligprædikenen ikke kan give
os nogen selvstændig viden for sit biografiske hovedindholds ved
kommende. I det følgende skulle der fremlægges en mere indgående
behandling af de to skrifter.
Jørgen Rosenkrantz kender vi ret godt dels gennem selvbiografien
og navnlig gennem hans i afskrift bevarede brewexling med sønnen
Holger6. Dette er så meget vigtigere, som den ældre korrespondent
var en af Danmarks mest fremtrædende statsmænd i slutningen af 16.
århundrede. Hans mest iøjnefaldende forudsætninger var en fast
karakter og en slægt med et betydeligt vingefang. Faderen, Otte Hol-
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gersen, ejede det jydske Boller og det sjællandske Næsby, hvortil kom
en stor norsk arv, og han havde giftet sig ind i en af de ældste og rigeste
junkerslægter i Brandenburg. Medens Holger Ottesen arvede og ud
viklede faderens jyske position og Erik den norske7, knyttedes den
yngste af brødrene, Jørgen, i sin barndom og ungdom stærkt til Tysk
land, der økonomisk, politisk og religiøst havde så megen betydning
for Danmark, og efterhånden særlig til „lånte Missen“, hvis fyrste
slægt stod i intim kontakt med det danske kongehus. Velanskrevet
også ved det hjemlige hof og formodentlig støttet af sin mægtige broder
Holger blev han 1563 rigsråd og anvendtes meget til udenrigspolitiske
forhandlinger. I kirkelig henseende var han en ivrig fortaler for albertinske synspunkter; således tog han skarpt afstand fra Niels Hemmingsen og kryptokalvinismen. Efterhånden blev Jørgen Rosenkrantz det
mest ansete af rigsrådets menige medlemmer og kom derfor 1588 med
ind i regeringsrådet, hvor han fra Niels Kaas’ død 1594 indtog en
ledende stilling, til han selv 1596 døde på sin gård Rosenholm.
Den fremstilling, Jørgen Rosenkrantz selv gav af sit levnedsløb,
fandtes i 18. århundrede i Rosenholm-arkivet8. Geheimeråd Iver
Rosenkrantz meddelte originalen til Hans Gram, som igen lånte
Langebek den til afskrift, hvorpå den op tryktes i 43. hefte af Danske
Magazin9; da originalen vistnok senere er gået tabt10, kender vi kun
skriftet herfra. Stavemåden virker for en del ords vedkommende mere
moderne, end man kunne vente; derimod gælder dette ikke for glose
forråd og syntax. Holger Jørgensen Rosenkrantz (den lærde) skrev
som titel på originalen: „En kort Fortegnelse paa min kiære Faders
Jørgen Rosenkrantzes Levnet, skrevet Anno 1590, paa hans Alders
67. Aar, mit det 16.“. 1590 drog Holger Rosenkrantz til udlandet for
at studere, og det er da, også efter indholdet at dømme, rimeligt at
antage, at faderen ved denne lejlighed har udarbejdet sit livs historie
til vejledning for ham, navnlig m. h. t. studiet; Jørgen Rosenkrantz
beskæftiger sig nemlig ret indgående med manglerne ved sin egen
uddannelse og årsagerne til dem.
Ved Jens Gødesens biografi er der den fordel, at dens rette pla
cering fremgår af ligprædikenen selv, der giver en fortrinlig ramme.
Skriftet disponeres11 på følgende måde:
„Oc effterdi det er en god oc gammel viis offuer alt Rigit/vdi
saadanne oc andre. Ligfærd at tale baade om den Affgangnis Leffnit
oc Endeligt/Desligist dennom som igen leffue oc tilstede ere/til Amin
delse oc Trøst/nogit fremsette oc forklare aff den Hellige Scrifft/vil
ieg aff den Naade Gud giffuer.
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Først kaartelig oc enfoldelig forklare den oplæsde Text/som kaldis
iblant Dauids Psalmer Mose Guds Mands Bøn.
Dernest tale nogit om Salige Jørgen Rosenkrantzis Byrd/Leffnit
oc Endeligt. Huor om hand oc selff begerede icke først vdi Predicken/
som ellers offte brugeligt er/Men effter Textens forklaring at maatte
talis. Gud giffue oss her aff at lære hellige at Leffue oc salige at dø.“
Valget af den 90. blandt Davids salmer samt udlægningen deraf
viser en rent orthodox tankegang. Det fremhæves atter og atter, at
kun Gud kan gøre noget til menneskets frelse. Det kan selv kun berede
sig til dødens komme ved from andagt; Djævelens anslag gør det
syndigt. Gud vredes herover og straffer med modgang; men det er
dog hans nåde, der gør mennesker salige. Denne tale kunne jo være
holdt ved enhver begravelse ; men passer ikke rigtig til den påfølgende
omtale af Jørgen Rosenkrantz. Den fornemme adelsmand har tydelig
nok ikke selv anset sig for en almindelig synder, idet han på dødslejet
strax møder bispen med tillidsfuldhed : „Jeg formercker min HERre
Gud vil kalde mig/ Det er nu faffuert at dø“12. Senere udtaler han13:
„Jeg er forskreffuen til Herredag vdi Kiøbenhaffn til neste Trinitatis,
men ieg haaber at holde Herredag paa den tid i Himmerige hos den
hellige Trefoldighed oc alle Guds Engle oc Udualde“. Disse ord, som
bispen altså gengiver fra prædikestolen, viser, hvor dybt indgroet
standstanken var. Vi møder her en tro på, at de, som er de første
på jorden, ligeledes skal være det i himlen. Efterhånden som Jørgen
Rosenkrantz bliver dårligere, far han dog skrupler og mindes14,
hvorledes selv de viseste mænd har vendt sig bort fra Gud. Jens
Gødesen svarer15, at i religionen „gielder eller gaffner Menniskens
fornufft slet intet/oc er idel Daarskaff.“ Nu bliver den gamle mand
helt mistrøstig og siger16 med den hellige Bernhard: Perdite vixi;
men biskoppen beroliger ham17 med, at denne hans anger netop er
den nødvendige forudsætning for frelse.
Som nævnt passede det jo egentlig dårligt ind i Jens Gødesens
ovenfor anførte rent orthodoxe tankegang at fordybe sig særlig i en
dødeligs meriter, og under sammenligningen af hans biografiske afsnit
med Jørgen Rosenkrantz’s selvbiografi er det ikke uden interesse at
holde sig dette for øje.
Om forældrenes død og den lille Jørgens ophold i Nordtyskland
hedder det:

Selvbiografien18
„Anno 1525, der ieg nu
vaar paa mit andet Aar, da dog

Ligprædikenen19
„Der hånd nu vaar paa sit
andet Aar, kom hånd met sine

154

SVEND GISSEL

min SI. Fader og Moder20 til
Lybek, hvorhen de hafde for
skrevet min Salige Mormoder
Fru Anne Multzan21, Jesper
Ganses Herre til Pottlests22 Hu
strue, desligest min Morsøster
Frue Dorothea, som hafde Friidtz
von Berge28, huilcke der og
mødte, og hafde min SI. Fader
og Moder derhen taget min
Broder Erich24, min Søster Margrete25, og mig.
Der de nu ere komne der
til hobe, er min Salige Moder
bleven syg og befængt af Pestilentze, og er der bleven død den
Fredag nest for Michaelis. Strax
derefter er udi lige Maade min
SI. Fader ble ven syg sammesteds
af forskrevne Syge, og dødt den
Fredag nest efter Michaelis, og
er der baade bleven begravne
udi Domkirken, hvilket saa og
skede efter Guds gode Villie og
Forsyn26.
Min Mormoder haver taget
mine forskrevne tvende Søskende
til sig, og mig, og ført os hiem
med sig til min Moderfader, og
er hun og bleven død, strax efter
hun er hiemkommen, og er vi
der siden bleven opfødt af min
Moderfader, hvilken der elskede
mig besynderlig meget.
Anno 1530, der ieg nu hafde
været hos fornefnte min SI. Mor
fader paa femte Aar,---- “

Forældre oc de andre hans Sy
skende til Lybeck, huor der vaar
beramt en venlig Mode for
dennom, oc hans Mormoder oc
Morsyster.

Men strax de vaare komne
did, bleffue begge hans Forældre
befengde aff Peste, som da re
gerede til Lybeck, oc døde sammested først hans Moder Fre
dagen for Michaelis. Dernæst
hans Fader anden Fredag der
effter.

Effter hans Forældris Død
tog hans Mormoder, som da til
stede vaar hannom met de
andre hans Syskind hiem til sig,

oc vaare hos hende paa det
femte Aar.“

Det ovenfor anførte udsnit af de to biografier giver et indtryk,
som ikke forrykkes ved en fortsat sammenligning: Der kan formentlig
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ikke herske nogen tvivl om, at selvbiografien er Jens Gødesens hoved
kilde. Men der findes træk i ligprædikenen, som Jørgen Rosenkrantz
ikke omtaler. De obligatoriske oplysninger om forfædre samt bryl
lupsdag og øvrige familieforhold27 stammer vel fra en familiebibel
eller slægtebog. Meddelelsen om, at det var Christiern 2., der havde
forlenet faderen med Tørning, genfindes ordret i Lauritz Bertelsens
ligprædiken over Holger Ottesen28. Jens Gødesen måtte imidlertid
også fuldende biografien på egen hånd, idet Jørgen Rosenkrantz ikke
var nået længere end til og med 157929. Ligprædikenen nævner
imidlertid herefter30 kun formynderregeringens oprettelse 1588 og
regeringsrådets oprindelige sammensætning31. Om han har husket
denne sidste, er ikke godt at vide32. Ganske vist giver han - åbenbart
efter hukommelsen - forskellige supplerende meddelelser. Således op
lyser han33, hvilke trin Oluf Gyldenmund, Jens Sinning og Joachim
Westphal senere nåede på den akademiske og kirkelige rangstige34.
Men her drejer det sig også om gejstlige personer. Det er karakteristisk,
at han under omtalen af hertug Augusts giftermål 154835 ikke til
føjer, at bruden var den danske prinsesse Anna36.
Også Jørgen Rosenkrantz’s personlige forhold behandles i virke
ligheden ret overfladisk. Man mærker gennem hele fremstillingen en
tendens til at glide så let som muligt hen over de givne facta37 (jeg
har naturligvis for at illustrere kildeforholdet valgt at gengive et
relativt fyldigt afsnit), og forskellige unøjagtigheder taler deres tydelige
sprog. To af dem ses af det meddelte uddrag: Kun Erik og Margrete
fulgte foruden Jørgen med forældrene til Lübeck, og børnene op
fostredes hos morfaderen på femte år. Ved en misforståelse lader
han endvidere38 Jørgen begynde sin skolegang i København i st. f.
i Børringe kloster. Derimod er en anden afvigelse nok bevidst. Jørgen
Rosenkrantz fortæller39, at han ved Københavns Universitet studerede
under Oluf Gyldenmund og Jens Sinning; men at han kun lærte noget
hos sidstnævnte. Hos Jens Gødesen, der naturligvis har villet værne
om reformationens store skikkelser, in casu Oluf Gyldenmund, finder
vi40 følgende omskrivning: „Derfra er hånd kommen til Københaffns
Universitet at studere, De bleff der befalit oc offuerantuordit tuende
merckelige Mend en effter anden, som vaar M. Oluff Gyldenmund
og M. Jens Sinningius, huilcke siden begge bleffue Doctores The
ologiæ. Anno 39 effter hånd vnder deris Disciplin haffde forfremmit
sig------ 1544-1548 lader Jens Gødesen41 Jørgen Rosenkrantz holde
hus med „sine brødre“, medens han i virkeligheden først kun boede
sammen med Otte, siden alene42. Endnu en lille ting skal nævnes:
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Af selvbiografien erfarer vi43, at Jørgen Rosenkrantz stod så højt i
hertug Moritz’s gunst, at han var en af de „ikke over 6 “ adelsmænd,
der bestandig fulgte deres herre; Jens Gødesen simplificerer til „sex“44.
Man har det indtryk, at prædikanten ikke har været alt for
interesseret i den biografiske del af sin tale, hvad der da også stemmer
med dennes grundsynspunkt: Gud er alt, mennesket intet. Levneds
beskrivelsen virker kvalitativt som kvantitativt noget udvandet i for
hold til Jørgen Rosenkrantz’s selvbiografi, som er grundigere og må
betegnes som overordentlig pålidelig. Jeg har søgt såvidt muligt at
kontrolere dens meddelelser, og jeg har kun truffet eet tilfælde, hvor
den vistnok giver et lidt forkert indtryk, der dog ikke kan siges at
hidrøre fra nogen direkte fejl. Jørgen Rosenkrantz beretter om Lübecker-sammenkomsten 1525 på en sådan måde, at man må formode,
at parterne er kommet lige fra deres respektive hjemsteder til mødet
i Lübeck. Dette var ikke tilfældet. Som det fremgår af Vincens Lunges
brev af 1525 5/11, havde Otte Holgersen først været på besøg hos sine
svigerforældre i Brandenburg og tog først derefter med fru Margrete
ind hos Hans van der A. i Lübeck45, hvilket Jørgen Rosenkrantz
øjensynlig ikke har været klar over. Bortset fra denne ubetydelighed
har han imidlertid, såvidt det kan skønnes, ikke begået en eneste
fejl, og han har da også haft de bedst tænkelige kilder at støtte sig
til. Vi erfarer46, at han sendtes til Emden 1577 1/5 (Philippi og Jacobi)
for at mødes med de engelske udsendinge, der havde fuldmagt til
afgørelse, „som samme Fuldmagt paa Latin formelder“47; det kan i
denne forbindelse oplyses, at „Repertorium over det Rosenholmske
Archivs Gamle Documenter 1761 (1762) “48 under 1577 nævner dels
den pågældende fuldmagt fra dronning Elisabeth og dels Frederik 2.’s
instrux for de danske udsendinge49. Ved en sammenligning af réper
torie ts indhold med datoer og navne, Jørgen Rosenkrantz anfører,
kan man også i andre tilfælde konstatere hans brug af dokumenter,
nemlig kongelige breve af 1564 16/550, 1570 u. d.51 og 1573 30/852.
Mellem 1570 og 1573 indskyder han en notits om, at han „incerto
tempore“ sammen med Peder Bille og Niels Kaas blev sendt til et
grænsemøde ved Brømsebro, og selv om repertoriet ikke omtaler
noget hertil svarende dokument, kan der dog næppe være tvivl om,
at det er kongens udaterede instrùx og fuldmagt53, der ligger til
grund. Lignende formodninger kan man gøre sig andre steder.
Foruden dokumenterne kan endnu en kilde spores i selvbiogra
fien. Jørgen Rosenkrantz meddeler54, at han i efteråret 1564 i kongens
ærinde foretog en rejse til kurfyrsten af Brandenburg, kurfyrsten af
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Sachsen og kejseren, og hans beretning herom er så spækket med
datoer, at man må tænke sig, at han har benyttet en rejsedagbog,
øjensynlig nedskrevet til brug ved senere rapport over for kongen55.
Selvbiografien er den praktiske mands historieskrivning uden
skelen til kunstneriske o. a. hensyn udover de nærmest liggende. Men
netop i sin ligefremhed, jævnhed og ro virker det lille skrift i dag
stærkere end humanistisk blomstertale; og dets troværdighed gør det
til en kilde af første rang. Det kan med rette siges, at man kun får et
fattigt billede af forfatterens personlighed og forhold - i betragtning
af senere tiders indsats inden for samme genre. Herover må det
imidlertid ikke glemmes, at Jørgen Rosenkrantz er blandt den selv
biografiske litteraturs pionerer herhjemme; 16. århundrede præsterer
her en virkelig nyskabelse på personalhistoriens område. Men også
ligprædikenerne viser, at interessen for enkeltpersonen er stigende.
Jens Gødesens her behandlede tale giver et bidrag til forståelsen af
de brydninger, hvorunder den nye individualistiske strømning måtte
kæmpe sig frem på trods af den religiøse tankegang. Først i 18. år
hundrede brydes personlighedens lænker afgørende, og den sprænger
da også i litteraturen de gamle rammer. Ligprædiken og begyndende
selvbiografi er kun et skridt på vejen.

NOTER

1 Hist. Tidsskr. 11, r. II (1947-1949), 110 f. - 1 Samtidige Biografier over Niels
Kaas (Hist. Tidsskr. u.r. II, 85-111). - 8 Jørgen Rosenkrantz’s historie findes i
Hist. Tidsskr. 5. r. VI (1886-1887), 405-575* ~ 4 Hvor der i det følgende tales om lig
prædikenens „biografi“, medregnes ikke dødslejeskildringen, der i dette som i andre
tilfælde indtager en særstilling. - 4 Hist. Tidsskr. u.r. II, 93. - • Kirkehistoriske
Samlinger 3. r. I (1874-1877), 116-164. - 7 Allerede 1568 var dog Erik Rosen
krantz’s magtstilling undergravet; han vendte tilbage til Danmark og blev ejer af
Kærstrup på Tåsinge. - 8 Således Danske Magazin IV (1750), 194. Jfr. RA, Langebeks Samlinger, pk. VI, der bl. a. indeholder et „Repertorium over det Rosenholmske Archivs Gamle Dokumenter“ 1761 (1762). I den første af repertoriets to
lister nævnes som nr. 17 i pk. 16 et udkast til rigsråd Jørgen Rosenkrantz’s levneds
beskrivelse, opsat dels af ham selv, dels af hans søn ; der er vel her tale om en misfor
ståelse af Holger Rosenkrantz’s påskrift (se nedenfor). - 8 Bind IV, 195-204. 10 Returneret til Rosenholm-arkivet (jfr. note 8) er den antagelig gået til grunde
ved dettes ødelæggelse i 1826. (Repertorium diplomaticum regni Danici med iævalis
2. r. VIII (1936), 320). - 11 A IV - verso. - 18 G IV verso. - 18 G V verso. - 14 G V
verso - G VI verso. - 14 G VII verso. - 18 G VIII. - 17 G VIII - verso. - w Danske
Magazin IV, 195 f. - 18 F V verso - F VI. - 80 Margrete Ganz (Familien Rosen
krantz’s Historie II. Erik Ottesen Rosenkrantz’s Efterkommere c. 1500-1550 af
A. Heise (1882), 91-140 passim). - 81 Anne Moltzan (Familien Rosenkrantz’s Hi-
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storie II» 140'). - 88 Arvelig marskalk i Kurbrandenburg fHist. Tidsskr. 5. r. VI,
485
576). - 28 Herrerne „vom Berge“ tilhørte en af de fornemste adelsslægter i
Schlesien (Neues preussisches Adels-Lexicon I (1836), 214). - 24 Om Erik Rosen
krantz se ovenfor pag. 2 med note 7. - 84 Margrete Ottesdatter blev senere gift
med den brandenburgske adelsmand Ditrich von Quitzau til Klitsche (Hist. Tidsskr.
5. r. VI, 575-578). - 88 På ægteparrets grav rejstes en ligsten med følgende text:
„Anno D(om)ini mcccccxxv de viii dach Michaelis starff h(er) Otte holgersen ritter
viii na die edele frowe Margrete van potlisk, hir beyde begraue(n). de Gott gnade“.
(Familien Rosenkrantz’s Historie II, 140). Herefter skal de to dødsfald være indtruffet
29/9 og 6/10, hvortil svarer Lauritz Bertelsens ligprædiken over Holger Ottesen
1575 (udgivet 1576 af A. S. Vedel) ; heri oplyses nemlig, at hun døde en fredag,
han den næste (DIV). Det er vel ikke sandsynligt, at Lauritz Bertelsen har gjort
sig den ulejlighed at undersøge, hvilken ugedag 29/9 var i 1525; havde han rettet
sig efter ligstenen (som 1563 af Holger Ottesen var ført til Ut sognekirke ved Boller,,
havde han sikkert ladet sig nøje med dennes direkte oplysninger. Slægtstraditionen,
som vi kender gennem Jørgen Rosenkrantz’s selvbiografi og sekundært gennem
Jens Gødesens ligpraxliken, siger, at dødsfaldene fandt sted fredagen før og fredagen
efter Michaelis, d. v. s- 22/9 og 6/10. Det er nu naturligt at forestille sig, at Lauritz
Bertelsen har brugt den sikkert allerede på dette tidspunkt nedskrevne Rosenkrantz’ske tradition, men ikke har tænkt på, at Michaelis 1525 faldt på en fredag;
konsekvensen bliver da, at han skriver netop, som han gør. Valget står altså mellem
ligstenen og slægtstraditionen, og selv om i dette tilfælde den særlige omstændighed
må tages i betragtning, at dødsfaldene fandt sted i udlandet, vil jeg dog i modsæt
ning til Heise (opus cit., 139 f.) antage, at man bør følge Jørgen Rosenkrantz, til
hvis oplysninger jeg sætter den største lid, medens ligstenenes angivelser på denne
tid hyppigt er unøjagtige. De tidspunkter, Vincens Lunge meddeler i et par breve
!525 5/11 °g 27/12 (Diplomatarium Norvegicum, hhv. 8. saml. (1874), 537, og
7. saml. (1869), 656), er indbyrdes modstridende og kan ikke komme i betragtning.
- 87 F VII verso. - 88 DU verso-D III; talen holdtes 1575 og blev trykt året efter.
- a® Skaføgårds historie er dog fortsat til 1581 (Danske Magazin IV, 204). - 80 Måske
bør jeg her minde om, at jeg ved behandlingen af selve „biografien“ ser bort fra
dødslejeskildringen. - 31 F VIII verso. - 38 Hans udtryk: „som fast huer vitterligt
er“ bør næppe tages alt for højtideligt; i hvert fald benyttes vendingen tit ret let
sindigt i ligprædikenerne. - 38 F VI verso. - 34 De to første blev doctores theologiæ,
den sidste superintendent i Hamburg. - 84 F VI verso. - 84 Et tilfælde, hvor Jens
Gødesen har læst mellem linjerne hos Jørgen Rosenkrantz, er omtalt Hist. Tidsskr.
n.r. II, 110. - 87 Dette er særlig udpræget for årene efter 1563. - 38 F VI; jfr.
Danske Magazin IV, 197. - 88 Danske Magazin IV, 197 f. - 40 F VI - verso. 41 F VI verso. - 48 Danske Magazin IV, 199. - 48 Ibid. - 44 F VII. - 44 Diploma
tarium Norvegicum 8. saml., 537. Vincens Lunge har sin viden fra Hans van der A.,
der også var hans egen „vært“. Når jeg accepterer Vincens Lunges fremstilling på
dette punkt, medens jeg (note. 26) forkaster den samme kildes angivelse af tids
punkterne for Otte Holgersens og hans hustrus død, beror det på, at man altid vil
huske begivenhedernes alm. gang meget længere end enkelthederne. Hvordan det
hele var forløbet, har adelskredsen da været nogenlunde klar over i 1525, men natur
ligvis ikke i 1590. Det er lettere at forstå, hvorfor Jørgen Rosenkrantz ikke har kendt
den nøjagtige sammenhæng, end at forklare, hvordan Vincens Lunge med en så
god hjemmelsmand kunne tage fejl. - 48 Danske Magazin IV, 204. - 47 Ibid. -
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48 Se note 8. - 49 Hhv. nr. 4 og 5 i pk. 30 (if. liste 1, hvor pakkens nr. opr. har
været 22; liste 2 har pk. 22). - 60 Liste 1, pk. 27, nr. 7; liste 2, pk. 19, nr. 7. Jfr. Danske
Magazin IV, 201. - 51 Pk. 16; liste 1 har nr. 13, liste 2 nr. 8. Danske Magazin IV,
203. - 52 Liste i, pk. 28 (opr. vist 20), nr. 2; liste 2, pk. 20, nr. 2. Danske Magazin
IV, 203. Jfr. Kancelliets Brevboger 1571-1575 (1898), 318. - 58 Se Kancelliets
Brevboger 1571—1575, 126. - 44 Danske Magazin IV, 201-202. - 44 Sml. Niels
Krags relation om sin sendefærd til England 1598-1599 (Danske Magazin 2. r. IV
(1823), 173-2:6).
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1948. 8vo. (89 s.).
Holck - Harald Holck: Stamtavle over Oberstløjtnant Ole Holcks
Slægt. Udg. som Manuskript. (Holte) 1948. 4to. (56 bl. - dupi.).
Holck - Oberstløjtnant Ole Holck’s Slægt. Tavle A og B. Udarbejdet
af Harald Holck delvis paa Grundlag af Familieoptegnelser og
-meddelelser. Sluttet Dec. 1947. U. St. [1948]. (2 tvl. - litogr.).
Holck - Harald Holck: Uddrag af Slægtebog over Oberstløjtnant
Ole Holcks Efterkommere. Døscher Grenen. Udarbejdet hoved
sagelig paa Grundlag af Familieoptegnelser og Meddelelser fra
Familien. Holte 1948. 4to. (15 s. - dupl.).
Høgsberg - (Thorvald og Karl Høgsberg:) Slægten Høgsberg gennem
360 Aar. Holstebro 1948. 8vo. (32 s. - 7 tvl.).
Jacobsen - se Arvin.
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Jensen - Avlsbruger og Vognmand Jens Nielsen i Hundredaaret for
Ankomsten til Hobro. Trykt som Manuskript. Hobro 1948. 8vo.
(15 s. - ill.). (Heri efterslægten af navnene Rørholm og Jensen).
Juhl - se Bramsen.
Kiær - se Arvin.
af Klevenfeld - se Danmarks Adels Aarbog.
Kristensen - Slægtsbog for Bojeslægten i Gødvad og nogle deri ind
giftede Slægter II. Del. Frederikke Kristensens (Rikke Bojes)
Slægt. Samlet af H. C. Boje. Hellerup [1948.] (60 s. - ill.) (I ikke
udkommet).
Lind - se Bramsen.
Lucas - Josef Fischer: Slægten Lucas. Paa Foranledning af Frk. Elsa
Lucas og Direktør Robert Lucas. Trykt som Manuskript. Kbh.
1948. 8vo. (31 s. — ill.).
von Mauritius - se Danmarks Adels Aarbog.
Mortensen - Jens Christian Mortensen : Vor Slægt. Niels Mortensen
og Ane Kjerstine Pedersdatters Slægt. Fra Slægtsgaarden (Matr.
Nr. 2 a af Lysgaard By og Sogn). Kjellerup 1948. 8vo. (93 s. - ill.).
Muus - Jørgen Swane: Familieminder. Muus - Bruun - Faber.
Odense 1948. 8vo. (138 s. - 16 tvl.).
Nygaard - Hans Nygaard: Nygaard-Slægten fra Ulbølle. Odense
1948. 8vo. (160 s. - ill.).
Olson - H. T. Henryson : Family Tree of Hans and Karen Olson.
Nov. 3, 1839 to Nov. il, 1948. St. Paul, Minn. 1948. Tvær-8vo.
(I bd.).
Prior - Thomas Prior: Slægten Prior i Danmark 1724-1945. Af
sluttet Marts 1945. Kbh. 1948. 8vo. (236 s. - ill. - 7 tvl.).
Reedtz (-Thott) - se Danmarks Adels Aarbog.
Reumert - Emmerik Reumert: Slægten Reumert. Dens Historie og
Stamtavle. Kbh. 1948. 8vo. (68 s. + 6 tvl. - ill.).
Ruben - Michael Hartvig: Meinert Ruben og Hustrus Forfædre. En
Anetavle med Biografier og historiske og genealogiske Oplys
ninger. Kbh. 1948. 4to. (51 s. - dupi.).
Rørholm - se Jensen.
von Saldern - se Danmarks Adels Aarbog.
Scharling - Frode Scharling : Fortsættelse af den af Professor William
Scharling over Slægten Scharling i 1893 afsluttede Slægtstavle.
(Kbh.) 1948. 8vo. (21 s.).
Schøler - Povl R. Povlsen: Efterretninger om Skolelærer og Kirke
sanger i Hammel Nicolaj Peter Schøler og Hustru Margrethe
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Sommer og deres Efterkommere. Udgivet af Slægtsmedlemmer.
Aarhus 1948. 8vo. (63 s. - ill.).
Tillisch - se Danmarks Adels Aarbog.
Treschow - se Danmarks Adels Aarbog.
Uldall - se Bramsen.
Vibe - se Danmarks Adels Aarbog.
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1943.
Lehn-Schiøler - Slægten Lehn-Schiøier med Linierne Heger, Plum,
Utcke, Rosenberg. (Kbh. 1943). 4to. (675 s. - Lyskopi efter ms. M. indkl. fotogr.).
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1939.
Trojel - Frants Trojel: Nanna Meidells mødrene Slægt. Kbh. 1939.
4to. (44 s. - i tvl. - dupi.).

Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1947.
Grundtvig - P. Høyer-Christensen : Præstefamilien i Udby. [Grundt
vig] Kbh. (Vinderup) 1947. 8vo. (93 s. - ill.).
Pedersen - Jens Parbo: Andreas og Dorthea Pedersen in memoriam.
Viborg 1947. 8vo. (47 s. - ill. - 3 tvl.).

ANMELDELSER
Bjørn Kornerup: Ribe Katedralskoles Historie. Studier over 800 Aars dansk
Skolehistorie. I (1145-1660). Kbh. 1947. VIII + 498 S. M. Ill. (Gyldendal).

Allerede med Frederiksborg Statsskoles Historie 1630-1830 (1933) skabte
Dr. Kornerup en højst værdifuld Bog, der indtager en smuk Plads blandt
vore skolehistoriske Monografier; men med sit nye Værk vil han erobre
Førsterangen blandt Fagets Forfattere. Den ærværdige Skoles 8ooaarige
Historie faar her den grundigste Behandling af en Forsker, der behersker
alle Kilder, man er forvisset om, at alt Stof, der overhovedet lader sig bringe
frem, her er samlet, og hele det vældige Materiale, hvorom de 40 Sider Noter
og Kildehenvisninger bærer Vidne, er i Fremstillingen ordnet med fast og
skønsom Haand. Hvert Emne indenfor Skolens Historie er sat i Relation til
de tilsvarende Forhold dels i Europa, dels i det øvrige Danmark; dette sidste
er desto nødvendigere, som Efterretningerne fra Skolens ældste Aarhundreder
er saa fragmentariske, at man ved Analogi maa slutte fra hvad der tilfældigvis
er opbevaret af Oplysninger om Forholdene ved andre Skoler. Paa denne
Maade faar man et omfattende Udblik over almindelig Skolehistorie, baade
Organisationen af Skolevæsenet, de forskellige Tidsrums pædagogiske Metodik,
Lærestof og Lærebøger, og alt dette giver tillige vigtige Bidrag til Kirke-,
Kultur-, Litteratur- og Videnskabshistorien.
Skønt Forfatteren i Forordet siger, at det rige personalhistoriske Special
stof vedrørende Lærerpersonale og Dimitterede er behandlet med langt
ringere Udførlighed og kun i Forhold til den Betydning, de paagældende
Personligheder har haft for Helheden, er Bogen dog meget fængslende Læs
ning ogsaa for den personalhistorisk Interesserede. Som Motto for første
Hovedafsnit staar Hans Frandsens Distichon om de utallige lærde og dannede
Mænd, denne Bys Skole har frembragt, men det er et beklageligt Faktum,
at af de Tusinder Disciple, der har frekventeret Skolen i hele Middelalderen,
d.v.s. i de første 400 Aar, kender man kun Navnene paa en halv Snes Stykker,
som med Sikkerhed vides at have gaaet der. Hertil kommer ca. 140 Navne
fra udenlandske Universiteters Matrikler, hvori de paagældende angives at
være fra Ribe eller fra Ribe Stift, hvilket tyder paa, at de har gaaet i Ribe
Skole; i denne Kategori er der fx 17 parisiske Magistre, af hvilke man med
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større eller mindre Sikkerhed har identificeret tre som de berømte Lærde
Martinus de Dacia, Nicolaus de Dacia og (mest usikkert) Petrus Philomela de Dacia. Af de notorisk sikre Disciple fra Tiden før Reformationen
er den bekendteste ubestridt Peder Palladius, som i sin Visitatsbog bringer
den forbløffende, men nok noget overdrevne Angivelse, at der paa hans
Tid (ca. 1510) var 700 Peblinge i Riber Skole. En Menneskealder senere,
1542, har den efter Anders Sørensen Vedels Udsagn kun haft knap 40 Disciple.
Saadanne Svingninger staar utvivlsomt i Forbindelse med, at Skolens
Renommé til Tider var i Dalen, hvilket atter kan skyldes de hyppige Rektor
skifter. I Perioden 1536-1660 har ikke mindre end 25 Rektorer afløst hin
anden; om nogle af disse vides kun lidt, andre har vi bedre Kendskab til, fx den
højt fortjente Jens Pedersen Grundet, der holdt ud som Rektor i otte Aar,
og Peder Hegelund, der havde Rekorden med 11 Aar. Om denne „Levende
gørelse af den ripensiske Tradition“ kunde man fristes til at bruge Adjektivet
„Ripensissimus“; han tilbragte næsten hele sit Liv i Fødebyen, hvor han
successive vandt sig tre Koner og fire Embeder som Rektor, Lektor, Sogne
præst og Biskop; af hans Kalenderoptegnelser „dette rige Skatkammer for
vor indre Historie, ofte benyttet, men endnu aldrig helt udtømt“, kunde man
ønske Dr. Kornerup vilde besørge en Udgave. Det er kun naturligt, at Hegelund er den, der har faaet den udførligste Biografi i Bogen. Af almindelig
bekendte Mænd, der i Egenskab af Rektor, Biskop eller Medlem af Kapitlet
har haft Del i Skolestyret, optræder iøvrig Hans Tausen, Hans Thomesen,
Anders Sørensen Vedel, Jens Dinesen Jersin, men ogsaa blandt de mindre
kendte har der været fortjenstfulde Folk, fx Stifteren af Puggaard (et Slags
Kommunitet for Skolen) Biskop Christiern, den ejendommelige Humanist
Rektor Backen og Poul Mortensen Aastrup „maaske den betydeligste
Rektorskikkelse i hele det 17. Aarhundrede“.
Foruden disse brave Mænd gives der dog ogsaa Rids af Personer, der er
af mere tvivlsom Karakter. Det gælder saaledes selve Biskop Elias, der paa
en Maade kan betragtes som Katedralskolens Fader, og ved hvis Død hans
Fjender paastod, at Djævelen havde kvalt ham og spillet Bold med hans Lig
til Straf for hans slette Levned; heldigvis skal man ikke altid tro, hvad po
litiske Modstandere bringer i Omløb. Problematisk er ogsaa Puggaards For
stander Magister Gunde Lange, en senkatolsk Pamper med Konkubine og
flere Børn; at han itide fik kolde Fødder og blev ivrig reformatorisk, skaffede
ham det skønneste Eftermæle i et Sørgedigt (1547) af Ribes Poet Professor
Hans Frandsen, ligesom hans pompøse Ligsten endnu ses i Domkirken.
Rektor Mads Pors, der iøvrig hverken savnede Evner eller Kundskaber,
blev 1616 fjernet paa Grund af Hor og Opsætsighed og døde et Par Aar
efter som en stærkt forgældet Studepranger. Den begavede Hans Meier
havde Christian IV befordret til Rektor, skønt han kendte ham som en hof
færdig Æsel, der søgte letfærdigt Selskab istedetfor at passe sine Ting; han
var et labilt, erotisk Digtergemyt og forlod uden Tilladelse sit Embede ca. 1647.
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Saaledes har de menneskelige Skrøbeligheder ogsaa været repræsenteret
i Ribe. Selv om Anders Sørensen Vedel faar vi at vide, at han som gammel
var gnaven, paaholdende overfor Sønnerne og umedgørlig overfor Konen,
den gode og kærlige Mette. Det er et lykkeligt Greb af Forfatteren at lade
dette Bind ende med hende; hun staar dér som en smuk, harmonisk Slutvignet.
Af Skolens 800 Aar omfatter dette Bind mere end de 500. Da det sidste
Aarhundrede kun skal behandles summarisk, bliver der Plads til en virkelig
fyldig Fremstilling af Enevældetidens knap 200 Aar i det andet Bind, som vi
imødeser med Glæde.
R. Paulli

Hans Midbøe, Petter Dass. Oslo 1947. (Gyldendal Norsk Forlag).
(182 S.).
Petter Dass’ skarptskaarne Skikkelse og kærnefulde Digtning er næppe
mere synderlig kendt i Danmark. Derimod synes hans Minde at være lysle
vende i Norge, hvor man netop 1947 har fejret 300-Aarsjubilæet for hans
Fødsel. Et Vidnesbyrd herom er den unge Litteraturhistoriker, Dr. Hans
Midbøes nylig udgivne Bog om den gamle Nordlandssanger, et Arbejde,
som fortjener at kendes ogsaa i Danmark.
Dr. Midbøe tilsigter at give dels en Biografi, dels - og især - en littera
turhistorisk Behandling, begge Ting dog i nøje Sammenhæng med hinanden.
Skønt allerede den højt fortjente Rektor og Lærdomshistoriker A. E. Erichsen
i Indledningen til sin Udgave af „Petter Dass’s Samlede Skrifter“, I, 1874,
har fremlagt det meste af det ret sparsomt bevarede biografiske Stof ved
rørende Petter Dass, er det dog lykkedes Dr. Midbøe at fremdrage flere
interessante, hidtil ubenyttede Træk til hans Livshistorie. Værdifuldt er det
desuden, at der lægges stor Vægt paa at se Dass i nær Forbindelse med Tiden
og Milieuet. Giver Forfatteren maaske end nu og da navnlig i Begyndelsen
Fantasien vel frie Tøjler, saa maa det dog som Helhed siges, at det er et
troværdigt Tidsbillede, han tegner. Kun kunde man ønske, at den kirke- og
lærdomshistoriske Baggrundsskildring havde været noget mere dybtgaaende
paa flere Punkter.
Hovedvægten hviler dog paa Gennemgangen af de digteriske Skrifter,
ikke blot den berømte „Nordlands Trompet“, men ogsaa de mange mindre
Arbejder af vidt forskellig Karakter. Overalt søger Forf. - undertiden dog
med lovlig mange Gentagelser - at paavise Samspillet mellem Indflydelse
fra samtidig europæisk Digtning og Dass’ ejendommelige Evne til konkret
at anskue og digterisk at gengive den Virkelighed, som omgav ham.
Dr. Midbøes Fremstilling vidner om en dyb Fortrolighed med Emnet,
om en virkelig Indlevelse i Petter Dass’ Personlighed og i den Verden, hans
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Digtning afspejler. Bogen er skrevet i en frisk og levende Stil, der i Forbindelse
med det interessante Emne nok skal holde Læserens Opmærksomhed fangen.
Undertiden er det, som om den festlige Fylde og Farveglæde, der kendetegner
den gamle Digter, lever videre hos hans moderne Biograf - tydeligst og smuk
kest maaske S. 166-67, i ^en livfulde Behandling af Petter Dass’ Digt om
Bergen Bys Genopbyggelse efter Ildebranden 1702. Baade Digteren og Lit
teraturhistorikeren befinder sig her paa et virkeligt Højdepunkt.
Paa træffende og smagfuld Maade citeres Bogen igennem talrige ud
valgte Stykker af de Digte, der behandles, saaledes at man i Virkeligheden
faar en hel Dassisk Antologi i Tilgift. Det er meget hensigtsmæssigt for Læsere,
der ikke i Forvejen er stærkt fortrolige med Emnet.
Hvad der derimod er mindre formaalstjenligt, og hvad der bestemt maa
lastes, er den Maade, hvorpaa Forf. citerer sine øvrige Kilder. Paa en lille
halv Side faar man til Slut præsenteret en summarisk Opregning af det be
nyttede Kildestof. Saa sammentrængt er denne Oversigt, at f. Eks. en af Hen
visningerne har faaet den temmelig intetsigende og ret vidtsvævende For
mulering: „samtidens litteratur, hjemme og ute“! Vel er Bogen skrevet
saaledes, at den med Fornøjelse og Udbytte kan læses af enhver med højere
Skoledannelse, men i Følge sin hele Karakter er den dog først og fremmest
et videnskabeligt Skrift, hvorfor man med god Grund maatte vente en ganske
anderledes præcis Angivelse af de benyttede Kilder, end her er sket.
Man maa haabe, at den talentfulde unge Forfatter i sine fremtidige
Skrifter maa vise sig lydhør over for de metodiske Krav, som moderne Forsk
ning paa dette Omraade forlængst har opstillet til ethvert Arbejde af blivende
Værdi.
Bjørn Kornerup

Just Rahbek: Omkring Johanne Luise Heiberg. Kbh. 1948. (158 S. 8 Tvl. Gyldendal).
Lektor Just Rahbek, der har sin betydelige Part af Æren for den for
trinlige Kommentar til den nye (4.) Udgave af Johanne Luise Heiberg:
„Et Liv, gjenoplevet i Erindringen“, har nu i en selvstændig Bog fremlagt
forskelligt Stof, der var for omfattende til at rummes i Noterne til Selvbio
grafien. Bogen, der er forsynet med 6 Portrætter og 2 Facsimiler, fremtræder
i samme typografiske Udstyr som „Et Liv“. Den falder i tre Afsnit.
Det første - „Et Minde fra Ungdommens Dage“ - bringer en udtøm
mende Studie over den Skikkelse, der i Selvbiografien under Navnet Herman
skildres som Johanne Luises første Velgører og ældste - og haabløse - Til
beder: den ulykkelige Assistent Johan Gebhard Harboe. Han var ansat i
Det kgl. Klædeudsalg, og da man var kommet under Vejr med forskellige
Misligheder, begik han 21. Marts 1829 Selvmord - samme Dag der var ud-
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stedt Arrestordre imod ham. Harboe efterlod sig en Gæld paa 1100 Rdlr.,
og der var aabenbar Uorden i hans Regnskaber. Men Rahbeks fornyede
Gennemgang af Sagen bekræfter A. D. Jørgensens Indtryk: „Det lader sig
ikke afgøre, om Harboe var helt uskyldig i, hvad han blev sigtet for, men
hans Selvmord synes dog nok at have kunnet være hidført af hele den for
tvivlede Sindsstemning, hvori en haabløs Kærlighed i Forening med en Mis
tvivlen om at kunne rense sig for Skinnet af en begaaet Forbrydelse havde
hensat ham“. Den virkelige skyldige i det konstaterede alvorlige Underslæb
var Klædelagerets Forvalter, der havde bedraget Institutionen for over
40 000 Rdlr. Forfatteren kan nu ved Hjælp af Forhørsakterne paa forskellig
Maade korrigere og supplere Fru Heibergs egen Fremstilling af denne tra
giske Affære og derigennem kaste nyt Lys over hendes Forhold til Ungdoms
vennen. Den lille Undersøgelse er et mønsterværdigt Stykke Arkivarbejde og
maaske Bogens lødigste Afsnit.
Dernæst følger en Samling Kærlighedsdigte af Fru Heiberg fra 1840erne,
afspejlende en indre Krise, som Rahbek fortolker som Vidnesbyrd om hendes
Forelskelse i Michael Wiehe. Digtene fortæller et og andet om Fru Heibergs
Følelsesliv og er derfor af Interesse, skønt de formaliter er overordentlig
ubehjælpsomme. Man faar efter at have læst dem en Mistanke om, at Heiberg
ikke har nøjedes med at hjælpe sin Kone med Melodierne til „En Søndag
paa Amager“ og „Abekatten“, men at han ogsaa maa have sat metrisk
Skik paa Sangteksterne. Versene falder bogstavelig talt over deres egne
Ben.
Endelig slutter Bogen med et Udvalg: „Ukendte og glemte Arbejder“
af Fru Heibergs Artikler, hvoraf flere er trykt for første Gang. Med Teatret
beskæftiger sig kun et af disse seks Essays : „Resultaterne“ ; det er et patetisk
Opgør med Heibergs Fjender efter hans Afgang som det kgl. Teaters Chef.
Pudsige Tidsdokumenter er „Mode-Artikel“ (om Damernes Paaklædning)
og „Qyinde-Emancipation“. Sine Evner som litterær Kritiker har hun lagt
for Dagen i en pietetsfuld og kyndig Anmeldelse af „Breve fra J. P. Mynster“.
Artiklen „Pleiebørn“ behandler et Emne, der Aar igennem beskæftigede
hendes Tanker, indtil hun selv efter Heibergs Død tog sig af tre moderløse
Smaapiger. Men betydeligst - og størst af Omfang - er „Tag ikke i Huset
hos dine Børn“. Den bygger givetvis paa hendes egne bitre Erfaringer, idet
den røber, at Forholdet mellem Heibergs Moder og hans Hustru knap var
saa idyllisk, som man efter Marstrands berømte Maleri er tilbøjelig til at
forestille sig det. Artiklerne giver i det hele interessante psykologiske Bidrag
til Forstaaelsen af deres Forfatterindes mærkeligt sammensatte Personlighed.
De udmærker sig ved deres indtagende, lidt gammeldags Stil og deres skarp
synede og livskloge - og dog samtidig ofte saa bornerte Betragtninger.
Bogen er forsynet med fyldige og værdifulde Noter og et godt Navne
register.
H. Topsøe-Jensen
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Tekst til Portrat, Kbh. 1947. 61 Sider. (H. Hagerup).

Af de to første Bind af Franz v. Jessens monumentale Memoireværk
„Mit Livs Egne, Hændelser, Mennesker** er der tidligere bragt en Omtale
i „Personalhistorisk Tidsskrift** (n. R. V, 65f.; VI, 21 if.). Da det ikke cr
Kutyme i vort Tidsskrift at anmelde hver Del af Værker i flere Bind, maa det
her være tilstrækkeligt blot at gøre opmærksom paa, at Memoirerne nu er
blevet ført til Vejs Ende (III-V, 1-2, 1945-46). Meget prisværdigt danner
et udførligt Register Afslutningen.
Ogsaa de følgende Bind, der omfatter Aarene 1904-1940, har bragt et
overordentligt rigt Stof til Belysning baade af hjemlige og fremmede Fore
teelser. Ikke mindst til Forstaaelse af det sønderjydske Spørgsmaal inde
holder de sidste Dele interessante Bidrag. Takket være baade Form og Ind
hold er det lykkedes Forfatteren at fængsle Læseren til sidste Linie.
I Forbindelse med det her omtalte Værk har Forlaget i Anledning af
dets 95-Aars Dag udgivet et lille Hefte „Tekst og Portræt**, indeholdende
foruden en Gengivelse af Maleren P. Rostrup Bøyesens Portræt af Franz
v. Jessen en Række udvalgte Citater fra hans Memoireværk samt en Biblio
grafi over hans Forfatterskab. „Teksten“ forekommer mig langt at foretrække
for „Portrættet“. Særlig Værdi har Bibliografien, ikke mindst for personal
historisk interesserede Læsere, bl. a. fordi den bringer en Fortegnelse over
alle de danske Personligheder, Franz v. Jessen har behandlet i Artikler i
Dagspressen og andre Periodica. Skade derfor, at det lille vakre Skrift kun
fremtræder som Privattryk.
Bjørn Kornerup

L. J. Koch, Under Prastegaardens Tag. En Mand og hans Slagt. Kbh. 1948.
129 Sider. Med Illustrationer. (O. Lohses Forlag. Eftf.)
Den tidligere Forstander ved Diakonissestiftelsen, Dr. theol. L. J. Koch,
der bl. a. er kendt for sine værdifulde Studier over H. A. Brorson, har i det
her foreliggende Skrift taget sig paa at levere en Mindetegning af sin Fader,
Stiftsprovst i Ribe C. F. Koch (1827-95) og dennes Hustru Anna Balslev
(1834-97), en Datter af Biskop C. F. Balslev. Med Rette bærer Bogen som
Undertitel „en Mand og hans Slægt“, thi de indledende Afsnit indeholder
et interessant Stof til Belysning af de foregaaende Slægtled af den gamle
Præstesiægt Koch, som i flere Aarhundreder havde sit Hjemsted i Døstrup i
Marskegnen mellem Ribe og Tønder. Med Benyttelse af det righoldige
Kochske Familiearkiv (i Forfatterens Besiddelse) tegnes der her et mærkeligt
Billede af svundne Tiders Præstegaardsliv, af Slægtens Forbindelse med H. A.
Brorson og af dens nøje Tilknytning til det ripensiske Skole- og Borgermilieu.
Med særlig Interesse stifter man Bekendtskab med Forf.s Farfader, den gamle
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Provst Gabriel Koch (1792-1865) i Døstrup, en myndig og kraftfuld Kirkemand af væsentlig Mynstersk Type.
Hovedvægten hviler dog paa Skildringen af Faderen C. F. Koch, der
efter en Aarrækkes meget dygtige og nidkære Virksomhed som Adjunkt i
Ribe 1865 blev Sognepræst i Vildbjerg og 1873 i Vejrum, hvorfra han 1885
kom til Ribe som Stiftsprovst. Paa Grundlag bl. a. af hidtil ubenyttede, offi
cielle Akter (især i Rigsarkivet) i Forbindelse med andres Meddelelser og for de senere Afsnits Vedkommende - egne Erindringer er det lykkedes Forf.
at give Læseren et fyldigt Indtryk af sin Faders Embedsgerning og Personlighed.
Skildringen kommer derved til at indeholde interessante Bidrag til Forstaaelse
af Tidens Kirkehistorie særlig ved Omtalen af G. F. Kochs Forhold til de
jydske Vækkelsesbevægelser og til den i sin Tid saa opsigtsvækkende „Harboøresag“ (1893). Gennem et kritisk Studium af alle Akter vedrørende denne
Sag er det lykkedes Forf. paa overbevisende Maade at retfærdiggøre Biskop
C. F. Balslevs Stilling og at godtgøre, med hvilken aandelig Overlegenhed
og Besindighed den den Gang 89 Aar gamle Biskop er optraadt. Det er saa
meget vigtigere, at dette fastslaas, som Hovedmanden i Sagen, Sognepræst
C. Moe i Skanderup, ved sine urigtige og ufuldstændige Udtalelser har bi
draget til at stille hele denne Sag i et falsk Lys. Forf. optræder aabenbart
her paa Linie med L. Koch, der i sin Bog „Fra Grundtvigianismens og Den
indre Missions Tid 1848-1898“, 1898, S. 243-49 (hvortil man kunde have
ønsket, at der her var henvist) er kommet til væsentlig samme Resultat.
Hvor værdifulde saadanne kirkehistoriske Afsnit end kan være, saa er
Bogen dog først og fremmest at opfatte som et biografisk Arbejde. Billedet
af Forældrene, af den alvorlige og ordknappe, den velafbalancerede og i al
sin Stilfærdighed saa magtfulde Stiftsprovst og af hans Hustru, den lyse og
milde, poetisk følsomme Kvinde af den Balslevske Type, staar levende for
Læserens Blik. Om disse gupperer der sig en Række andre Skikkelser, især
Sønnerne Gabriel, den senere Ribe-Biskop, og Carl, den bekendte grundt
vigske Valgmenighedspræst og Forfatter, og man følger med Interesse Sam
livet inden for hele denne traditionsbaarne, dybt religiøse Kreds.
„Under Præstegaardens Tag“ er en lødig Bog, der sikkert baade af
historiske og personlige Grunde vil vide at hævde sig i Tidens Løb. Det kan
være saa sin egen Sag for en Søn at skrive sin Faders Biografi. Man maa der
for saa meget mere paaskønne den Forening af Pietet og historisk Sanddruhed,
som kendetegner nærværende Biografi.
Björn Kornerup

E. Spang-Hanssen, Oskar Siesbye og hatis Breve. Fra Madvigs og hatis Efter
følgeres Tid. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning Nr. 206). Kbh. 1948.(109 S.)
For den yngre Slægt er Filologen Oskar Siesbye vistnok et omtrent
ukendt Navn, og hvor mange af de ældre har nu - efter to Verdenskriges
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Omskiftelser - en levende Erindring om den stilfærdige, fine Lærde, der drevet
af næsten sygelig Beskedenhed levede aldeles tilbagetrukket, helt optaget af
Studier og Undervisning? De mange Særheder, som klæbede ved hans Frem
træden og Livsførelse, har givet Anledning til en temmelig frodig Mytedannelse,
der kan true med at skjule hans virkelige Ansigt, hvad der vilde være Skade,
thi ikke blot ved sine videnskabelige Evner og sin uselviske Lærergerning,
men ogsaa ved sin karakterfulde, ædle Menneskelighed indtog han en saa
ejendommelig Plads i vort akademiske Liv, at Mindet om ham ikke bør dø.
Siesbyes Livsbane, der spænder over 80 Aar (1833-1913), er fattig paa
ydre Data. Mest betydningsfuldt var det, at han fra 1871 til sin Død var
knyttet til Universitetet som Lærer i de klassiske Sprog, og at han 1876 under
meget hædrende Form fik tildelt Graden som Doctor philosophiae honoris
causa. Desuden har han undervist saare mange uden for Universitetet, bl. a.
i det von Westenske Institut, ved hvilket han virkede i 40 Aar (1853-93).
Som klassisk Filolog var han, den nære Discipel af J. N. Madvig, til hvem
han altid saa op med den største Beundring, en særpræget Begavelse, men
uden egentlig Trang til litterær Produktion.
Der foreligger, talrige Vidnesbyrd fra tidligere Disciple og Fagfæller om,
hvad Siesbye har betydet for dem, ikke alene paa Grund af sin samvittigheds
fulde Undervisning og kyndige Medvirken ved litterære Arbejder, men ogsaa
i Kraft af den Paavirkning, der udgik fra hans retsindige, skarptskaarne
Personlighed. Gennem det foreliggende lille Skrift, hvor der paa Grundlag
af omfattende Forundersøgelser med nøjeregnende Omhu er gjort Rede for
Siesbyes Liv og Færden, vil man faa et fornyet, stærkt Indtryk af dette. Ikke
mindst afspejler hans Ejendommelighed sig gennem de talrige Brudstykker
af Breve, der er meddelt i Teksten. Allerede ved Morten Borups Udgave af
Georg Brandes’ Brevveksling („Georg og Edvard Brandes’ Brevveksling med
nordiske Forfattere og Videnskabsmænd,“ I, 1939) henledtes Opmærksom
heden paa Siesbye som Brevskriver, men i endnu højere Grad lærer man ham
at kende som saadan i dette Arbejde.
Det ligger i Sagens Natur, at en Biografi af Siesbye for en stor Del maa
indeholde endog meget specielle Ting og kun sjældnere kan belyse mere al
mindelige Forhold. En Undtagelse danner dog Fremstillingen af Siesbyes
Deltagelse i Forhandlingerne om Georg Brandes* Ansættelse ved Universi
tetet. Man har hidtil - i nogen Grad vildledt bl. a. af Brandes’ egen Fremstil
ling - været tilbøjelig til at mene, at det næsten udelukkende skyldtes Biskop
Martensens underhaands Modstand, at Planen om at gøre Brandes til Pro
fessor strandede. Det er da meget interessant at se, at nærværende Forf. paa
Grundlag af et Studium af Sagens originale officielle Akter kan godtgøre,
at det er Madvig, der som det filosofiske Fakultets mest fremtrædende og
mest indflydelsesrige Medlem maa have dannet den stærkeste Hindring for,
at Georg Brandes kom til Universitetet. Paa et Stadium af Forhandlingerne
følte den ellers saa tilbageholdende Siesbye sig kaldet til at gribe ind i Be-
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givenhedemes Gang ved den 7. Januar 1876 at tilskrive Madvig et meget
indtrængende og personligt farvet Brev, hvori han søgte at bevæge sin be
undrede Lærer til at antage sig Brandes’ Sag. Alt var dog forgæves.
Spang-Hanssens Biografi af Oskar Siesbye former sig i første Række som
en Dokumentation og lægger aabenbart i mindre Grad an paa at tegne et
Portræt. Gennem det fremlagte Materiale faar man et tydeligt Indtryk af
Siesbyes Egenart, båade af hans Styrke og let iøjnefaldende Begrænsning, og
man maa være Forfatteren taknemmelig for, at han ved sin omhyggelige
Redegørelse har søgt - pietetsfuldt, men samtidig upartisk - at fastholde
Billedet af en af de mærkeligste Skikkelser i vor nyere Lærdomshistorie.

Bjørn Kornerup
Grundtvig-Litteratur.

Den stærke Stigning i Interessen for N. F. S. Grundtvig, som har gjort
sig gældende i den sidste halve Snes Aar, har naturligt nok ført til Dannelsen
af et „Grundtvig-Selskab“, der har sat sig til Opgave dels at udforske Me
sterens eget Liv og Indsats, dels derigennem at belyse den mangeartede Ind
flydelse, som er udgaaet fra ham. Som sin første Publikation har Selskabet,
der er stiftet 8. September 1947, i Form af en Aarbog, som tænkes fortsat,
udsendt Grundtvig-Studier (1948, 115 S., Gyldendal) under Redaktion af Sogne
præst, Dr. theol. Henning Høirup i Balslev.
Der er væsentlig kun godt at sige om denne Selskabets Førstegrøde:
omhyggeligt redigeret er her fremlagt en Række Bidrag, der ved deres Ind
hold er af Værdi, og som i deres hele Tilrettelæggelse vidner om Forstaaelse
for de videnskabelige Krav, man i vore Dage maa stille til Arbejder af denne
Karakter. Af Hensyn til Udlandet er der af samtlige Bidrag givet Resuméer
paa Engelsk. Derimod er det et meget beklageligt Savn, at Aarbogen ikke er
forsynet med et Navneregister. Med Henblik paa Fortsættelsen henstilles det,
at man allerede i næste Bind søger at raade Bod paa denne Mangel.
Aarbogen indeholder eet Bidrag udelukkende i Afhandlingsform - om
„Grundtvigs Syn på Forkyndelsen“ af Professor Regin Prenter -, desuden
en Del meget indgaaende Anmeldelser af herhenhørende Litteratur, men
Hovedmængden af Stoffet udgøres dog af Bidrag, der fremdrager nyt Kilde
materiale. Interessant og fint udgivet er Redaktørens „Pilegrimen og Pile
grimen fra Zante, Grundtvigs Udkast til en apologetisk Fortælling“; Dr.
Gustav Albeck analyserer Grundtvigs „Indskriften paa Oddens Minde
støtte“, og Steen Johansen meddeler en mærkelig Optegnelse af Mina Grundt
vig fra 4. August 1856, som især har Værdi ved at referere ukendte Udtalelser
af J. P. Mynster i den bekendte Samtale mellem ham og Grundtvig i sidste
Uge af December 1838.
Af ikke ringe Interesse er endelig et Bidrag af Selskabets Sekretær, Ad
junkt Helge Toldberg „Nugent Wade i Helsingør“. Wade var 1833-39
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engelsk Konsulatspræst i Helsingør og kom som saadan i Berøring baade
med Mynster og Grundtvig. Paa Grundlag af hans efterladte Dagbog, som
findes i privat Eje i England, har Helge Toldberg nu fremdraget Wades
Udtalelser om det Indtryk, disse to betydelige Mænd har gjort paa ham.
Medens hans Ytringer om Mynster er magre og lidet karakteriserende, har
han derimod udtalt sig fyldigt om Grundtvig, med hvem han oftere traf
sammen. Uden at dele Grundtvigs Særmeninger var han stærkt betaget af
hans Personlighed. Han traad te i Venskabsforhold baade til Grundtvig og
til flere af hans Venner, hvorom bl. a. en Del endnu bevarede Breve vidner,
som maaske nok ved Lejlighed fortjente at udgives.
Det meddelte Kildestof er - som ovenfor nævnt - helt igennem lagt
kyndigt og omhyggeligt til Rette. Kun hist og her føler man Trang til at
anbringe en kritisk Randbemærkning. I Oplysningerne i Steen Johansens
Kommentar S. 60 om Grundtvigs Faders Afsked 1810 og hans egen Kaldelse
til Kapellan i Udby 1811 savner man en Henvisning til de paagældende
Aktstykker (Kirkehistoriske Samlinger 2. R. VI, 779 fr.; 3. R. II, 264 fr.),
og i samme Forfatters Omtale af Bruddet med Mynster 1838 burde der have
været henvist til andre Aktstykker i Kh. Saml. 3. R. IV, 88 ff. Helge Toldbergs
Ytring S. 47 om, „at det netop var i tjenesten, Mynster skulde tages, hvis
man skulde danne sig et skøn over hans standpunkter, meninger og horisont“,
forekommer mig i bedste Fald gaadefuld. I samme Bidrag burde der i An
ledning af Wades Omtale af, at han ved sit Besøg hos Mynster havde diskuteret
den skotske Prædikant Hugh Biair (1718-1800), have været henvist til, at
denne Mand allerede 1806 var Mynster vel bekendt, idet han citerer et Stykke
af ham i sin berømte Afhandling „Bemærkninger om den Konst at prædike“
(Mynsters Blandede Skrivter I, 112, jvfr. Bibliotheca Mynsteriana, 1854,
S. 121, Nr. 3309-10).
Det har ofte været følt som et Savn, at der ikke fra N. F. S. Grundtvigs
Haand foreligger udførligere sammenhængende Livserindringer, om end han
paa forskellige Steder i sine Skrifter har meddelt større og mindre Bidrag til
Forstaaelse af sit Liv og sin Udvikling. Det er da en fortræffelig Idé, at de
ovennævnte Grundtvig-Forskere, Dr. Henning Høirup og Steen Johansen
har villet sammenstille saadanne Fragmenter og supplere dem med et Ud
valg af, hvad andre har fortalt om deres personlige Indtryk af Grundtvig.
Det er sket i Bogen Grundtvigs Erindringer og Erindringer om Grundtvig (1948,
303 S., Gyldendal).
Første Halvdel bringer Grundtvigs egne Udtalelser, særlig fra de kendte
Skrifter „Mands Minde 1788-1838“ (1838) og „Kirke-Speil“ (1871), men
ogsaa udvalgte Partier andetstedsfra, fra hans Dagbøger, andre skriftlige Op
tegnelser, forskellige Skrifter o. 1. Større Vanskelighed har der aabenbart
været forbundet med at samle andres Minder om Grundtvig. Man har natur
ligvis ikke kunnet medtage alt af denne Art, og man finder da ogsaa her blot
et - skønsomt - Udvalg af Erindringer af Mænd som Fr. Hammerich, Fr.
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Barfod, D. P. Smith, J. C. Lindberg, H. L. Martensen, Vilhelm Birkedal o. fl.
Derimod undrer man sig unægtelig i høj Grad over, at enkelte meget betyd
ningsfulde og karakteristiske Erindringer om Grundtvig er forbigaaet. Jeg
tænker særlig paa de interessante Minder fra Grundtvigs yngre Dage 1825 ff.
af Biskop G. P. Brammer (i Biskop, Dr. theol. G. P. Brammers Ungdoms
liv, fortalt af ham selv, udg. af Johs. Kok, 1884, S. 151 ff.), som viser den
beundrede Kirkemand fra en noget anden Side, end han i Almindelighed
skildres af sine Tilhængere, og derfor er af ikke ringe korrigerende Værdi for
Helhedsbilledet. Videre burde afgjort i det afsluttende Afsnit være medtaget
Præsten J. H. Monrads meget ejendommelige Skildring af Grundtvigs sidste
Tid. Ikke mindst hans Gengivelse af Indtrykket af Grundtvigs Jordefærd
er en Kilde af høj Rang (Stig Bredstrup, Jørgen Herman Monrad, 1927,

s.5iff.).
Det forekommer mig at være en Mangel ved Bogen, at der ikke er givet
en samlet Oversigt over alle de Personer, af hvem grundtvigske Erindringer
er meddelt. Ogsaa dette Bind er ledsaget af en i al Kortfattethed god og hen
sigtsmæssig Kommentar. For første Afsnits Vedkommende er den dog noget
ujævn, idet man hist og her savner nærmere Oplysninger, saaledes baade
med Hensyn til Personer og til de Bøger, Grundtvig læste i sin Barndom
og Ungdom (S. 24 ff., 88), og som ikke nu kan anses for at være almindelig
bekendte. Heller ikke dette Bind er beklageligvis nok forsynet med Navne
register. Hvornaar kan man naa saa vidt i litterær Kultur her i Landet, at
intet anstændigt Forlag vil tillade Udsendelsen af en historisk Bog uden
Register?
Endnu et vigtigt Hjælpemiddel til Studiet af N. F. S. Grundtvig maa
omtales i denne Sammenhæng, den af Steen Johansen udgivne Bibliografi
over N. F. S, Grundtvigs Skrifter. I. Indtil 1836 (1948, XII + 320 S., Gyldendal).
Om nogensinde, er i dette Tilfælde en Bibliografi paa sin Plads. Grundtvigs
egen Produktion er uhyre, og den stadig voksende Litteratur om ham, hans
Skrifter og Indflydelse næsten uoverskuelig. Det er derfor særdeles fortjenstfuldt, at man - med Støtte af Carlsbergfond og Forlaget - har taget fat paa
at udarbejde en omfattende og dog dybtgaaende Oversigt over dette omfangs
rige Forfatterskab.
Udgiveren betegner i Fortalen beskedent sit Arbejde som et „Forsøg“,
det maa i saa Fald kaldes et meget vellykket Forsøg, og naar han næsten
gør Undskyldning for, at han har valgt den kronologiske Opstillingsmaade,
maa han netop prises derfor. Ved at følge Grundtvigs Skrifter, store og smaa,
efterhaanden som de fremkom, bevarer man den nøje Tilknytning til hans
Livsgang, der maa danne det naturlige Udgangspunkt for Beskæftigelse med
hans Tanker.
De færreste gør sig vistnok et klart Begreb om den Sum af Arbejdstimer,
der er anvendt paa en Haandbog af denne Karakter, men just ved Bibliogra
fiens selvopofrende Arbejde spares efterfølgende Forskere for meget tidrøvende
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Besvær. Naar hertil kommer, at de meddelte Enkeltoplysninger, som en Række
Stikprøver har overbevist Anmelderen om, synes at udmærke sig ved en høj
Grad af Nøjagtighed og Fuldstændighed, er der al Grund til at glæde sig
over Fremkomsten af dette Værk. Naar det forhaabentlig inden Forløbet af
et Par Aar foreligger afsluttet, vil der være lagt en solid Grundvold for Stu
diet af den grundtvigske Tankeverden, som aabenbart stadig øver stor Tiltrækning paa adskillige Kredse.
Bjørn Kornerw.

Aage Kabell, Kierkegaardstudiet i Norden. Kbh. 1948. 329 S. (H. Hagerup).

Det er ikke blot Grundtvig, der i de senere Aar i saa høj Grad har til
trukket sig Opmærksomheden, ogsaa Søren Kierkegaard udøver en stadig
stigende Tiltrækning paa de mest forskelligartede Mennesker og Kredse.
Særlig efter Aarhundredskiftet er han blevet gjort til Genstand for Studium
og taget til Indtægt fra mange Sider. Ligesom der nu er dannet et GrundtvigSelskab, saaledes er der ogsaa (den 4. Maj 1948) blevet stiftet et Søren Kierkegaard-Selskab. Hans samlede Værker er kommet i andet Oplag, den monu
mentale Udgave af hans efterladte Papirer er nylig blevet afsluttet med et
20. Bind, hans Skrifter udbredes mere og mere i Oversættelser nu ogsaa til
Brug for det latinske Amerika, og Aar efter Aar kommer det ene Arbejde
efter det andet til Belysning af hans Livshistorie, Tankeverden og Indflydelse.
Skønt der ikke endnu er forløbet et Aarhundrede siden hans Død, er Kierkegaard-Litteraturen allerede vokset op til et saadant Omfang, at selv kyndige
Kierkegaard-Forskere har vanskeligt ved at bevare det fulde Overblik og
Gang paa Gang løber Fare for at overse endog vigtige Bidrag. Det var derfor
et meget heldigt Greb, at det filosofiske Fakultet ved Københavns Univer
sitet som Prisopgave for 1944 valgte Emnet: „Søren Kierkegaard-Studiets
Historie. En historisk og kritisk Fremstilling af dets Faser indenfor dansk,
norsk og svensk Forskning.“
For en Besvarelse af denne Opgave vandt en yngre Litteraturhistoriker,
Aage Kabell, Prisen, og han har nu udgivet sin Afhandling i let bearbejdet
Skikkelse under den ovennævnte Titel. Det er i flere Henseender et fortjenstfuldt og nyttigt Arbejde, der her er publiceret. Man faar først og fremmest
gennem det et næsten overvældende Indtryk af Kierkegaard-Litteraturens
uhyre Omfang og nuancerede Karakter, og interessant eftervises det, paa
hvilken Maade Studiet og Kierkegaard-Interessen har udviklet sig i de for
skellige Perioder. I fire Hovedkapitler skildrer Forf., hvorledes Samtiden
(særlig efter 1854) stillede sig til den mærkelige Tænker og Kirkestormer,
hvorledes det egentlige Studium af ham i Grunden først begynder med Georg
Brandes’ berømte, men ensidige, Bog fra 1877, og hvorledes dette Studium fra
1890’erne gror frem i roligt Tempo, medens der tilsidst forsøges et Rundskue
over de „Resultater“, Forskningen er naaet til paa de forskellige Omraader.
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Det er et meget betydeligt Arbejde, der er nedlagt i denne Bog, og mang
foldige Skrifter og Artikler, som længe har ligget i Glemsel, opstaar paa ny
af deres Grave for i hvert Tilfælde for et lille Øjeblik at give deres Bidrag til
Belysning af Emnet. Fremhæves maa videre som et Hovedfortrin ved Bogen
den Selvstændighed i Opfattelse og Dom, som Forf. mange Steder lægger
for Dagen. Han er i Besiddelse af det for en Forsker saa værdifulde Mod til
at gaa mod hævdvundne Opfattelser og til ikke at lade sig imponere af kano
niserede Skikkelser. Eksempelvis kan saaledes fremhæves hans rigtige Værd
sættelse af Biskop H. L. Martensens Standpunkt i den berygtede Sandheds
vidnestrid, hans Paapegen af mange Teologers forunderlige Lyst til at ville
inkorporere Søren Kierkegaard1, hans retfærdige Bedømmelse af H. P. Barfods Udgave af de efterladte Papirer set paa Baggrund af Tidens almindelige
Editionsteknik, hans Kritik af Udgaven af de „Samlede Skrifter“, særlig den
ujævne Kommentar, hans Omtale af Georg Brandes* og Træls-Lunds Ar
bejder om Søren Kierkegaard m. m.
Maa den foreliggende Bog karakteriseres som en talentfuld Præstation,
saa kan den paa den anden Side ikke frikendes for betydelige, stærkt iøjne
faldende Svagheder. I første Række gælder dette Fremstillingsformen. Dis
positionen, skønt i Hovedtrækkene forsvarlig, er ikke rigtig egnet til at give
det fulde Overblik over et saa omfattende Emne, og dette modarbejdes yder
ligere af, at Forf. ikke i særlig Grad synes at besidde den vigtige Evne til at
skelne mellem væsentligt og uvæsentligt. De Synspunkter, han ønsker at gøre
gældende, næsten drukner i den uhyre Stofmasse, og Fremstillingens stadige
Sammenblanding af alle mulige Enkeltheder, Citater, Henvisninger o. 1.
efterlader hos Læseren et flimrende uroligt Indtryk.
Hertil kommer Mangler af anden Karakter. Behandlingen vidner Gang
paa Gang om en misforstaaet og upaakrævet Overlegenhed, der giver sig
Luft i utiltalende flotte Udtryk. Hvorfor skal f. Eks. en nobel Skikkelse som
Stiftsprovst J. Paulli S. 94 indføres under Betegnelsen „en Herrens Tjener af
højkirkeligt Format“ - tilmed et ulogisk Prædikat, da højkirkelig er en Arts
betegnelse og ikke antyder Størrelsesordenen. Forøvrigt forveksles J. Paulli
S. 152 med hans Fader, J. H. Paulli (jvfr. Registeret). Polemiken mod en
Række Skribenter, der ikke har fundet Naade for Forfatterens Øjne, frem
træder i en Jargon, som maa virke unødigt saarende. En Sætning som følgende
S. 300: „Dette Punkt (□: om Kierkegaards Økonomi) er taget ud af nær
værende Værks i øvrigt saa faste Komposition, dels paa Grund af en para
digmatisk Evne til at skille mellem Forskere og Legendarikere, dels fordi
det er af mere Betydning for Problemet K., end man først kunde tænke“
synes at rumme en forunderlig Blanding af Arrogance og Uklarhed og er i
bedste Fald temmelig gaadefuld.
1 Jvfr. Hoffdings Ord: „medens Teologer og Halvteologer i Hundredaaret
efter hans Fodsel kalkede Profetens Grav . . .“ (Harald Hoffding, Erindringer,
1928, S. 50).
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Ogsaa Forfatterens Sprog og Stil lader meget tilbage at ønske. Det
vrimler med maniererede, vulgære eller direkte urigtige Udtryk, som man
helst vilde have undværet i en Bog af denne Art. Gloser som usikker, uædel og
uakademisk falder let en Anmelder i Pennen, naar han skal karakterisere
denne Forfatters Prosa. Nogle Eksempler fortjener at anføres: hvad menes
der med S. 50 at kalde J. F. Hagen „daværende Promotor ved det teologiske
Fakultet?“ Efter Sammenhængen skulde man vel snarest tænke paa Dekan,
men Hagen var endnu ikke Medlem af Fakultetet. S. 55 kaldes F. Zeuthen
„Søn af Præster“ - har han flere Præster til Fædre? S. 301, 302 tales der om
„de kristne Bekendelsesskrifter“, men Citaterne viser, at der tænkes paa
Bibelen, ikke paa Symbolerne. S. 66 hedder det om „Fædrelandet“, at „Bladet
ruller sig ud i fuld Størrelse“, og samme Side, at Redaktionen havde „syltet
Artiklen“. S. 68: hvorfor skal den norske Præst Lammers kaldes „norrøn“?
S. 87 „der vilde være skabt en rar Kontinuitet“, S. 88 karakteriseres et Skrift
af Strodtmann som „samme usandsynlige Bog“, S. 97 en anden Forfatters
Argumentation som „lidt svagelig“. Hvad skal man mene om en saadan
stilistisk Lækkerbisken som denne (S. 156): „langt omhyggeligere er [Ra
phael] Meyers Værk, som man ogsaa kunde vente det fra en Haand, der
havde opholdt sig tre Aar i Rom for at afskrive Pavebreve“? S. 130, 135
og flere Steder kaldes Udgaven af Kierkegaards efterladte Papirer med et
uheldigt Udtryk „Papirudgaven“. Søgt er Anvendelsen af Adverbiet „vidtløfteligen“ S. 249, jvfr. ogsaa Sætningen S. 107 „den i det norske teologiske
Tidsskrift sig samtidig saa vidtløfteligt producerende Fred. Petersen“. S. 167
„Testimonier plejer van at være“, S. 181 „opspalte“ for spalte, S. 267 „en
utrolig Afhandling om Kofoed-Hansen“, S. 202 og 203 vitterligt urigtigt
„Diplomatorium“ for „Diplomatarium“ o. s. v. o. s. v.
I Betragtning af Emnets meget store Omfang bør man vel ikke gaa for
strengt i Rette med Forf., fordi han har overset en Del Bidrag til KierkegaardLitteraturen, som nok burde have været omtalt eller i hvert Tilfælde opført
i den indledende Bibliografi. Men da han lægger Vægt paa en saadan Fuld
stændighed, at han jævnlig fremdrager og citerer de mest ephemere Dag
bladsartikler, kan der blandt det forbigaaede være Grund til at nævne føl
gende: den ejendommelige, selvstændige Tænker O. Thune Jacobsens Gen
nem Modsætninger, 1905, S. 90-193, A. B. Drachmanns Kronik i „Politiken“
1913 4. Maj, N. Teisen i Dansk Kirketidende 1914 S. 705-11, 721-29, P. N.
Petersen og især Morten Larsen i Liselundbogen 1914 S. 7-15, 56-86 samt
Bengt Hildebrands Artikel „Till släkten Kierkegaards historia“ i Personhistorisk Tidsskrift 1933 S. 92-111. - Bogen slutter med et Navneregister,
der er ujævnt og meget ubehjælpsomt affattet.
Trods alle let kendelige Mangler og Svagheder er den foreliggende Over
sigt over Soren Kierkegaard-Studiet dog et Arbejde af Værdi, og der kan
næppe være Tvivl om, at det ofte vil blive raadspurgt.
Bjørn Kornerup.
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Den lille Portrætkunst siden 1750. Under Redaktion af Louis E. Grandjean
og Albert Fabritius. Kbh. 1949. Med 87 Tavler. (Gyldendalske Boghandel,
Nordisk Forlag).
Problemet: Skal et Portræt ligne? blev nylig et Indslag i Døgnets lettere
Debat. Det gik, som det sædvanligvis gaar i Diskussioner: hverken Ja- eller
Nej-Sigere kunde fatte, at der overhovedet var et Problem. Zolas une œuvre
d'art est un coin de la création vu a travers un tempérament citeres mere, end Sand
heden deri respekteres.
I den Bog, der her omtales, skulde der kunne ventes Enighed, og dog
vilde det være muligt ved at citere et Par Steder (S. 19 f og 57-59) i Bogen
at tilvejebringe Grundlag for en god og givtig akademisk Drøftelse.
Det første Citat falder i Bogens Indlednings-Afsnit, skrevet af den ene
af Redaktørerne, Dr. Albert Fabritius. Han anstiller nogle Betragtninger
over Emnet: Portrættet og Personalhistorien. Han har tydeligt nok haft Mod
paa at tale om Portrættet i Almindelighed, men som god Redaktør holder
han sig inden for de Linier, Titlens Hegnspæle markerer. Han skriver med
den ham egne fortættede Kombination af Viden og Veloplagthed over for
sit Emne. Han siger udmærkede Ting, fastslaar bl. a. Th. A. Müllers For
tjeneste: at have - i Bogen om Holbergportrætterne - inddraget Portrætter
under den historiske Forsknings metodiske Regler. Det er naturligt, at Ind
lederen i en Bog, som beskæftiger sig med baade portrætmæssig Kleinkunst
og med Fotografi, stiller disse to Genrer op mod hinanden. Han giver her
Th. A. Müller fuld Tilslutning ved at fremhæve Kunstnerøjets subjektive,
eventuelt forskønnede, Opfattelse kontra det fotografiske Linse-Øjes ubarm
hjertigt skarpt afdækkende Syn. To samtidige Billeder - et af hver Art af samme Person understreger klart Synspunkt og Problem. Dr. Fabritius
siger det ikke, men den Betragtning synes at ligge mellem hans Linier, at
rent historisk maa det fotografiske Øje have Fortrinet for det menneskelige,
den fotografiske Plade for Blyant og Pensel.
Paa et Par Sider i Museumsinspektør Torben Holck Coldings Afsnit
om Miniature-Malerierne findes nogle Betragtninger, der maa tages som Ud
tryk for en diametralt modsat Opfattelse. Blot et Par Linier vil vise det:
„For en eftertid, der ikke har kendt modellen, kan det nøjagtige afrids af
hans ansigt have historisk interesse i en snæver kreds“, men „den uindviedes
fantasi kan ikke derved vækkes“. Med hvilken Vurdering Historikeres, Ar
veligheds-Biologers og Familie-Medlemmers lille Kreds vel maa tænkes
placeret vis a vis den kunstinteresserede Alménheds meget større Cirkler.
Modsætningen synes lidt haardt trukket op, uforsonligere end Virkeligheden.
Men Synspunkterne kan gradueres i det uendelige. En Maler som Whistler
har, polemisk over for Fotografien, hævdet, at Fotografen aldrig kan blive
Kunstnernes Konge, fordi han kun fanger det ene Udtryk, Modellen har
paa, mens Maleren i sit ene Billede kan afspejle Fællesnævneren for en Række
skiftende Udtryk. Whistler vilde nærmest være enig med den sidste ærede

ANMELDELSER

179

Taler. Formodentlig vilde alle tre kunne enes med Alexander Smith, som
sagde: A good portrait is a kind oj biography.
Det tjener Dr. Fabritius til Ære, at han, stadig god Redaktør, har ladet
Synspunkterne komme rundeligt til Orde. Vilde man være meget spids
findig, kunde man endda gøre opmærksom paa, at i Bogens Tekst er Foto
grafiet altsaa sat i Modsætning til det kunstneriske Portræt, mens det i Titlen
er inkluderet i Kunsten. At Fotografiet og det kunstneriske Portræt hver har
sine Fortrin, som biography i Alexander Smithsk Forstand, vil næppe nogen
nægte. De forliges da ogsaa godt i Bogen og om dens Plads.
Der er givet Miniature-Portrættet, Portrætstikkene, Silhouetten samt
Portrætfotografiet hver et Afsnit. Desuden har den videnskabelige fotografiske
Ekspert Professor Chr. Winther skrevet et Exposé om Portrætfotografiets
Teknik. Det er vel det Kapitel, som ligger Bogens Centrum fjernest og specielt
længst fra dette Tidsskrifts Interesse-Sfære.
De Omraader, der er behandlet, er naturligt nok dem, der har spillet
en Rolle her i Landet, mens f. Eks. Medaljør-Kunst ikke er omtalt. Den
indtager - bortset fra Den kgl. Mønts Omraade - en uvæsentlig Plads i Dan
mark, modsat hvad Tilfældet er i Sverige, hvor den dyrkes i stor Udstræk
ning. Plaketter og Medaljer med Portræt-Relieffer er dér stadig meget almin
delige. De giver mangen en jævnt borgerlig högtidsdag dens specifikt svenske
Solennitet.
Museumsinspektør Torben Holck Colding skriver om Miniature-Por
trættet, varmt og vidende. Vi faar hos ham megen Kundskab om Miniaturens
Kunstnere, af hvilke flere kun slog deres Navn fast som Skildrere paa dette
specielle Omraade, om Aarstal, Teknik o. m. a. Det samme gælder om de
to følgende Afsnit. Kontorchef O. H. Clementsen har - naturligvis - be
handlet Portrætstikkene. Dem kender han bedre end nogen anden, og han
kan dem fra A til O, forlæns og baglæns, og aabner med Glæde for alt, hvad
han ved. Man faar klart og overskueligt fortrinlige Oplysninger, bl. a. den,
at der nu er identificeret - en beskeden Omskrivning af, at Kontorchef
Clementsen har identificeret - 113 af Chrétiens Stik og 179 af Flints. Det
er en betydelig Fremgang: i samme Forfatters Bøger om de to Kunstnere
blev 1921 redegjort for 81 Chrétien-Stik og 1924 for 155 Flint-Stik.
Med Vemod fordyber man sig i Kontorchef H. G. Olriks velsagtens
sidste Arbejde. Bogen udkom faa Dage før hans Død. H. G. Olrik har skrevet
om Silhouetterne, der blomstrede i den Periode, han gennemkrydsede med
sine energiske elektriske Søgelys. Han har samlet mange og værdifulde De
tailler, elskværdigt grupperet i en virkningsfuld Staffage.
Meget af, hvad Person-Historikeren paa de nævnte Omraader har kunnet
ønske at bruge, har hidtil været at finde spredt. Men hvad det sidste Afsnit
angaar, Magister Bjørn Ochsners om Portrætfotograferne, saa gælder det her,
at den rige og højst velkomne Viden, som Afsnittet er bogstavelig talt strut
tende fuldt af, forud overhovedet ikke fandtes tilgængelig noget Sted. Bjørn
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Ochsner har i de faa Aar, han har været Inspektør for Det kgl. Biblioteks
Billedsamling, skabt sig et ypperligt Overblik over denne, men han har til
lige tilvejebragt et Grundlag til Tids-Bestemmelse, Klassificering, og til en
vis Grad ogsaa Identificering af en stor Del af de delvis tidløse Fotografier,
som flyder rundt. For delvis tidløse har mange Portræt-Fotografier været.
Haar- og Skæg-Moder har givet et vist Grundlag til Bestemmelse af Tids
punkter, Dragt-Moder ogsaa, men dels skiftede Moder tidligere ikke saa ofte
som nu, og dels har der hos mange af de Fotograferede været større Respekt
for Smag og Vane end for en kortfristet Mode. Nu giver Magister Ochsner
i sit Afsnit Førstegrøden af skarpsindige Studier i Marken og Kombination
af utallige Enkeltlinier paa godt skjulte Steder, og han kan derved til Modernes
Vidnesbyrd føje en Række andre Indicier af teknisk og mange flere Arter.
Naar han sammenholder alt, bliver der tit i Tidsbestemmelserne en Sikkerhed
paa indtil faa Aar, ja, paa meget mindre. Naturligvis kan der ikke tilveje
bringes almene Kriterier til direkte Afgørelse af et Billedes Identitet, men i
mange Tilfælde, hvor Usikkerhed har hersket, kan nu en Formodning sand
synliggøres eller en Tvivl bekræftes af indirekte Vidnesbyrd. Det er helt ny
Jord, denne Forfatter har gravet i, og han har gravet dybt. For at bruge et
andet Billede, der gaar i Højden: Myreflittigt har han samlet Naale til en
Tue af højst respektabel Størrelse.
Forhaabentlig er det fremgaaet, at Flid og Lærdom ogsaa er stor bag
de øvrige Afsnit. Den Gavn, Personalhistorikeren og andre personhistorisk
interesserede vil høste i disse, vil være meget velkommen, men i det sidste
Afsnit virker baade den nye Mand og det nye Stof med det Overraskendes
Styrke og skaber Mulighed for Orden paa et Felt, hvor der - uden Over
drivelse sagt - har hersket et fælt Kaos. En Stabel gamle, u-identificerede
Fotografier har hidtil været som en Jungle at trænge igennem. Her er med
sikre Hug ryddet Vej, og der er skabt Lys i det erfaringsløse Mørke.
Til den lille, tætte Bogs værdifulde Tekst kommer et stort Antal BilledGengivelser. De er fortrinligt valgt, er netop det, Illustrationer skal være:
illustrerende. De understreger Typer og fortroliggør med Særpræg. Forlaget
har ladet hver enkelt fremtræde paa Plancher i Papir, der svarer til Origina
lernes Behov. For Resten er det at beklage, at Læseren paa de fleste af de
ikke-fotografiske Illustrationer maa savne Oplysning om Originalens Størrelse.
Bogen fremtræder i den nye ministerielle Retskrivning. Det virker pud
sigt at se Former som „de blev benyttede“ jævnsides med „de skulle prøve“.
Har man sagt å, maa man vist ogsaa sammen med b i den Sammenhæng
sige: benyttet.
Maaske vil en lille personlig Bekendelse om denne Bog ikke blive be
tragtet som malplaceret: den har efter den første Gennemlæsning i ca. 3
Uger ligget paa Skrivebordet og ventet paa Omtale. I den Tid er den vel
en halv Snes Gange blevet raadspurgt som Haandbog, og den har hver Gang
givet fyldestgørende Svar.
T. Vogel-Jørgensen.
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Den danske Lægestand. Tolvte Udgave ved Povl Engelstoft og V. A. Fenger.
Redaktionssekretær Jesper Engelstoft. Kbh. 1949. (839 s. ill.) (Jacob Lunds
Forlag).

I vort lands personhistoriske litteratur indtager de såkaldte etatværker
efterhånden en pæn plads; der er periodevis tilbagevendende biografiske
præsensværker over jurister og læger, såvelsom over diplomater og organister,
grosserere og assurandører osv., og der er mere omfattende historiske sam
linger over præster og sagførere, læger og farmacevter, forfattere og kunstnere.
Som anmelderen andetsteds har haft lejlighed til at fremhæve, kan etat
værkerne groft deles i to grupper, hvis væsentligste forskel er begrundet deri,
at henholdsvis ønsket om at levere en pålidelig historisk redegørelse for den
pågældende etats personelle forhold og ønsket om at tjene penge på et godt
salgsstof har været afgørende for tilrettelæggelsen. Det er et beklageligt faktum,
at der i flere perioder af smarte forlæggere er blevet udsendt en række etatværker, som ved hjælp af pågående kolportører har kunnet sælges til ret høje
priser på afbetalingsvilkår til et ellers ikke særlig velsitueret publikum, der
har følt sig fristet ved at se sig selv på tryk. Om de fleste af disse værker gælder
det, at de ikke er det papir værd, de er trykt på, og ikke tjener noget som
helst nyttigt formål. I et land, hvor „kvalitet“ er et ofte benyttet, omend også
undertiden misbrugt, slagord, er det uforståeligt, at sådanne entreprenører
ikke har set deres fordel ved at benytte sagkyndig bistand og at ofre beløb,
som i forhold til budgetternes størrelse er af beskeden betydning, på at skabe
noget, som både kunne være til glæde for køberne og for den personhistoriske
forskning. Bevægelsen begyndte i århundredets første tiår med Johannes
Madsens berygtede Portrætgalleri - den blev genoptaget i slutningen af
tyverne og hærgede landet i årene lige op til krigen, og såfremt den økonomiske
udvikling tillader det, skulle vi, som der er tegn til, kunne vente en ny bølge
i halvtredserne. Det var at håbe, at et advarende ord i tide kunne bringe
enten det købende publikum til at strejke overfor denne form for udbytning
eller forlæggerne til at levere valuta for pengene.
Og det er ikke nødvendigt, at værker, der bringer kortfattede biografier
og billeder, og er udarbejdet væsentligt på grundlag af spørgeskemaer, er
ubrugelige. Tværtimod har den anden gruppe af etatværkerne vist vejen.
Også inden for den gode del af genren er der naturligvis en udvikling at spore,
især henimod mere systematik - den måles måske bedst på den forskel, der
er mellem de to udgaver af Dansk biografisk Leksikon. Der er ikke tvivl om,
at de krav, som redaktionen af anden udgave har stillet med hensyn til,
hvad der skulle meddeles og i hvilken form, vil blive skelsættende i dansk
biografisk litteratur. Kravene til klarhed, orden og nøjagtighed er rejst med
stor styrke og kan ikke afvises.
Det er disse krav, der præger den nye, tolvte, udgave af Den danske
Lægestand. Samtidig med at stoffet stedse vokser i omfang - 12. udgave har
5544 biografier mod 3694 i 11. og 2835 i 10. udgave - har man tilstræbt
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konsekvens og fuldstændighed i de personelle som i de faglige oplysninger.
At intentionerne ikke overalt har kunnet gennemføres skal ikke skjules og
er ikke skjult for redaktionen selv; det skyldes forhold, som man ikke kan
være herre over - man kan beklage det, men ikke i større grad ændre det.
Grunden er naturligvis væsentlig at søge i, at materialet indsamles gen
nem spørgeskemaer. Nu viser den overvejende del af biografierne med al
ønskelig tydelighed, at spørgeskemaerne har været rigtigt affattet - det kan
jo ikke nægtes, at dette er betingende for et biografisk værks succes - således
at ulighederne skyldes, at de adspurgte enten har udfyldt skemaerne mangel
fuldt eller undladt helt at besvare dem. Man kan undre sig over, at der inden
for en stand med en så lang akademisk uddannelse, som det her drejer sig
om, er så lidt forståelse, som tilfældet viser. Dette forhold er der naturligvis
intet at stille op med; mener en mand, at hans personelle og faglige forhold
er offentligheden uvedkommende, ja, så kan ingen tvinge ham til at ændre
denne opfattelse.
Forholdet fører lige midt ind i eet af de mest brændende problemer for
enhver redaktør af den slags værker. I hvor stor udstrækning har en redaktør
lov til imod en mands ønske at bringe personelle oplysninger om ham? og
i hvor høj grad skal redaktionen bøje sig for et bestemt ønske om hel eller
delvis udeladelse af visse oplysninger? Dette sammenstød mellem privatlivets
fred og redaktørens vilje til at gøre sit arbejde så komplet som muligt har,
såvidt anmelderen bekendt, aldrig været genstand for nogen retsafgørelse.
For anmelderen står det således, at man til en vis grad er nødt til at
bøje sig overfor et bestemt krav om udeladelse af visse oplysninger. En re
daktør bør naturligvis aldrig kunne overtales til at bringe forkerte oplys
ninger, men han kan være nødt til at fortie en ting, selvom fortielsen også
i sig selv er en slags forvanskning af fakta. Er forholdet derimod det, at den
oplysning, f. eks. om et tidligere, nu opløst, ægteskab, som den pågældende
nægter tilladelse til at bringe, kan fås gennem almindeligt tilgængelige kilder,
eksempelvis ved at have stået i en tidligere udgave eller i et andet biografisk
værk, i avisernes personalnyt, osv., så skulle det efter anmelderens skøn være
tilladt at bringe denne oplysning, selvom den pågældende protesterer, når
det iøvrigt falder inden for den i forvejen fastlagte principielle ramme for
værkets udarbejdelse. Det forekommer mig, at ægteskabet - og det er jo navn
lig på dette punkt, uoverensstemmelserne opstår - er en offentligretlig hand
ling og som sådan i det her omhandlede forhold også må være unddraget den
beskyttelse, som bestemmelserne om privatlivets fred normalt yder borgerne.
Anmelderen er imidlertid ganske klar over, at dette er lægmands be
tragtninger, og kan ikke tilbageholde ønsket om, at nogle af vore personhistorisk interesserede jurister kunne formås til at udtale sig om dette kildne
problem.
Når man derefter yderligere må beklage, at trykket, navnlig billedtrykket, lader en del tilbage at ønske, bør man vistnok fremhæve, at vi, takket
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være den redaktionelle indsats, har faet en udgave af Lægestanden, som på
adskillige områder står over sine forgængere. Hjulpet af sin søn, Jesper En
gelstoft, der vel som redaktionssekretær har haft en væsentlig del af anstren
gelserne med at fremskaffe stoffet, har Povl Engelstoft i samarbejde med
hofmedikus V. A. Fenger udført et fortræffeligt personhistorisk arbejde, som
sammen med hans indsats ved den nye udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon
yderligere vil bidrage til højnelsen af de biografiske værkers standard.
Albert Fabritius.

Carl S. Petersen : Afhandlinger til dansk Bog- og Bibliotekshistorie. Kbh.
1949. (XIII-331 s.) (Gyldendal).
For nogle mennesker betyder afskedigelse på grund af alder fra et gen
nem et langt liv røgtet embede en alvorlig afslutning, ikke alene på embeds
gerningen, men i det hele på deres åndelige liv og habitus, for andre derimod
synes det, som om aflastningen er velkommen, de åndelige kræfter blomstrer
op, og energiens spore understøtter deres kraft - for dem betyder otiet tid
til at gå igang med de opgaver, embedsgerningen hindrede dem i at løse
tilbunds; de får eftermodningens sene, men kostelige gave. Til de sidste hører
unægtelig forfatteren til de foreliggende boghistoriske afhandlinger - efter
afskeden fra sit embede som overbibliotekar ved Det kongelige Bibliotek i
1943 gik Carl S. Petersen, i fællesskab med magister Daniel Preisz, i gang
med udgaven af Oehlenschlägers breve. Der er her anlagt en kommentar
af et omfang og en dybde, som sjældent på vore breddegrader - i virkelighêden en kommentar til sekelskiftets tidshistorie, dets litterær-, person- og
kulturhistorie, en fundgrube for enhver, der beskæftiger sig med den unge
Adams tidsalder. Og nu, da han ifjor rundede de 75, påtog han sig at samle
sine bibliotekshistoriske afhandlinger til det bind, som venner og fagfæller
havde ønsket at have stående som et varigt - og brugbart - minde om hans
virke.
Dårligt ville det have lignet forfatteren, om han havde indskrænket sig
til at læse korrektur på sine tidligere arbejder - nej, han har taget emnerne
op stykke for stykke, har prøvet sine kilder påny, sammenholdt og sammen
lignet, uddybet og udvidet. Resultatet er i virkeligheden på flere punkter
blevet „nye bidrag“ til dansk bogvæsens historie, omend han selv kun karak
teriserer afhandlingerne om Gersdorffs bibliotek og om Holberg i Samtidens
bogsamlinger som så omarbejdede, at „de kan passere for nye“.
Samlingen indledes med Christian IV’s Boggave 1605 til Københavns
Universitet, der for et par år siden fremkom i Nordisk tidskrift för bok- och
biblioteksväsen. Den har vel ikke undergået større ændringer, men indtager
dog en så central stilling i forfatteren bibliotekshistoriske produktion, at den
dårligt kunne udelades - det er jo, som der heller ikke lægges skjul på, i virke-
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ligheden det kongelige biblioteks ældste historie, der her tages frem, og af
handlingen påviser, hvorledes Christian III var dette biblioteks egentlige
fundator; en systematisk gruppering af bøgerne efter udgivelsesåret gør det
aldeles indlysende, at den samling på godt 2000 bind, som den unge Chri
stian IV gav fra sig til Universitetet for langt den overvejende dels vedkom
mende må være tilvejebragt af hans bedstefader - et resultat, som kun støttes af
rentemesterregnskaberne, der, som forfatterens studier viser, i Christian III’s
tid har en særlig konto for bogkøb og indbinding, som forsvinder ved Fre
derik II’s tronbestigelse. Den i hvert fald i sin ungdom lidet studerede Fre
derik II havde andet at bruge penge til.
Efter dette besøg i det kongelige bogkammer bevæger forfatteren sig et
trin ned ad rangstigen og behandler to adelige bogsamlinger, Peder Juels
og Joachim Gersdorffs. Om dem begge gælder det, at de er af betydelig
interesse i mere end biblioteks- og bogmæssig henseende ; de er i virkeligheden
synteser, der i et samlet billede viser os det høje kulturelle stade, som den
danske adels bedste mænd indtog i tiden før det store sammenbrud for den
gamle adel, på hvilket der endnu ikke er givet nogen slutgyldig forklaring degenerationen var et fejlgreb, økonomisk tilbagegang gør det ikke alene.
Om man ikke vidste det før, så ved man det nu, at den danske adel bragte
andet og mere end den franske syge med sig fra Paris, og man far bekræftelse
på, at de mænd, der styrede land og rige i tunge perioder af vor historie, var
højt kvalificerede mænd med hele tidens brede humanistiske dannelse. Deres
bogskatte viser os, sammenholdt med fremmedes udsagn, at deres sprogkyndighed var omfattende, og at deres indstilling var rummelig, som deres
horisont var vid.
Rentemester Peder Juel til Hundsbæk er af forfatteren biograferet med
ligprædikenen som grundlag, men med inddragelse af meget andet stof; på
få sider har han her givet en velgørende nøgtern skildring af denne mand,
der udmærkede sig ved sin virksomhed som resident i Stockholm, og som
var en så fortræffelig brevskriver. Gennemgangen af Juels regnskabsbog har
vist, hvor magtpåliggende det har været Juel at følge med i de aktuelle be
givenheder, samtidig med, at hans interesse for den nationale fortid mani
festerede sig tydeligt i hans bogvalg og i hans anvendelse af runeskriften.
Skildringen af Gersdorff er alt vel overvejet samlingens bedste stykke
- fortrinlig disponeret, glimrende gennemført og vel afrundet, som den er,
viser den forfatterens bedste egenskaber. Ved sin gennemgang af rigshof
mesterens omtrent 8000 bind store bibliotek og andre adelige bogkataloger
har Carl S. Petersen kunnet supplere Ellen Jørgensens afhandling om den
teologiske litteratur i det 17. århundredes adelsbiblioteker og vise, at den
middelalderlige teologi ikke var slet så upåagtet som af Ellen Jørgensen
antaget, og han opponerer ikke uden grund imod Lauritz Nielsens lidt hastige
slutning om Borkvard Ruds særstilling indenfor de adelige bogsamlere og
mod hans opfattelse af, at samlerinteresse kan have influeret på det 17. århun-
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dredes biblioteksdannelse. Carl S. Petersen slutter sig her til Bruun og Ellen
Jørgensen, men ret beset er modsætningen dog vist lidt hårdt trukket op; der
kan næppe være tvivl om, at bogsamlingerne i det 17. århundrede først og
fremmest var brugsbiblioteker, samlet ikke for at have så og så mange ud
gaver af klassikerne eller reformatorerne, men for at kunne vælge mellem
teksterne, have materiale til et studium; men at århundredets mænd på den
anden side skulle have været ganske uden sans for at have en enkelt ting, som
ikke nemt kunne erholdes af andre, er vel på den anden side lidet troligt.
Det har blot ikke, som i det 18. århundrede, været almindeligt at samle blot
for samlingens skyld.
Forfatterens gamle kærlighed til Holberg manifesterer sig ved to af
handlinger - den første om de to forskellige tryk af Danmarks og Norges
Beskrivelse 1729, den anden om Holberg i Samtidens Bogsamlinger. Denne
sidste, der oprindelig tryktes i Festskrift til Francis Buli, er værdifuld som et
førstehånds forsøg på at redegøre for de mere almindelige træk i det 18. år
hundredes bogsamlinger. Til belysning af Holbergs udbredelse og yndest
giver den måske nok mindre, end man havde ventet - det var jo i forvejen
velkendt, at Holbergs skrifter „gik godt“, og forfatteren er selv den første
til at indrømme afgrænsningens vilkårlighed. Her som ved de øvrige afhand
linger er der imidlertid god grund til at hæfte sig ved det rent metodiske,
hvor forfatteren har vist, simpelt hen hvordan det skal gøres. Hans optagethed
af sit stof, hans grundige fremgangsmåde, der ikke viger tilbage for selv alvor
ligt tidsrøvende undersøgelser af materialet giver i forening med den enorme
belæsthed, som ikke mindst hans noter bærer vidne om, hans studier en vægtig
karakter, der både metodisk og indholdsmæssigt vil være af betydning for den
fremtidige forskning.
Afhandlingen om den unge Oehlenschläger paa Bogauktion er vel i sig
selv en mere begrænset specialundersøgelse, men set i sammenhæng med den
føromtalte kommentar til Oehlenschlägers Breve får den perspektiv.
Samlingen slutter med den vigtige afhandling om den Collinske manu
skriptsamling, hvori forfatteren fastslår, at det er Edvard Collin, ikke, som
før antaget, hans fader, der har grundlagt denne for dansk litterærhistorie
enestående vigtige samling, ivrigt støttet af sin søn zoologen Jonas Collin.
Det er med glæde, at man konstaterer den usvækkede åndskraft, den
utrættede energi og livfulde optagethed af emnerne, som præger det fore
liggende bind. Det bringer på flere måder nyt stof frem og behandler gammelt
stof på en ny og mere indtrængende måde, samtidig med at forfatterens brede
historiske interesse, hans vide humanistiske horisont hæver de specielle emner
op i den større sammenhæng og gør det hele til et lærerigt kursus i historie
skrivningens vanskelige kunst. Gælder dette biblioteks- og boghistorie, så
gælder det også personhistorie. Billedet af en mand er ikke afrundet, før man
har set, hvad hans bogsamling rummer, og dansk adelsforskning vil have
god brug for Carl S. Petersens afhandlinger.
Albert Fabritius
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Bogen om Luis Bramsens Efterkommere. En Familieoversigt gennem mere
end ioo Aar. Samlet og udgivet af Bo Bramsen i Anledning af i oo-Aars Dagen
for Geheimeetatsraad Ludvig Bramsens Fødsel 1847 - 9. September - 1947.
Privattryk (Kbh.) 1949 (205 s. - ill.).
Forlagsdirektør Bo Bramsen, som for nogle år siden udsendte en nydelig
oversigtstavle over Luis Bramsens efterkommere, har nu udvidet denne til
en statelig bog, der fremtræder som en blanding af stamtavle og familieportrætalbum. Teksten er kortfattet med fornuftigt affattede biografier; af genea
logiske data meddeles dog kun fødsel, død og vielse, derimod ikke dåb og
begravelse. Idéen med billederne er overordentlig morsom og vellykket materialet er ordnet således, at teksten er anbragt på venstresiderne, eet
ægtepar på hver side, og på den modstående højreside har man så store por
trætter af ægtefællerne og små af børnene, fortrinsvis barne- eller ungdoms
billeder. Man kan diskutere værdien af barnebilieder i større antal i et stam
tavleværk - som regel er det en temmelig unyttig belastning af bogens øko
nomi, idet disse ganske uudviklede fysiognomier jo kun sjældent er i stand til
at sige betragteren noget. I det foreliggende tilfælde - hvor værkets strengt
private karakter endda motiverer flotheden - kan der dog være nogen mening
i det, da en sammenligning mellem barnebilledet på forældrenes blad og den
pågældendes billede som voksen ikke overalt er uden interesse. Til fysiogno
miske studier over den så omdiskutable familielighed er der her samlet et
smukt materiale, anrettet på en så nydelig måde, at både forfatter og bog
trykker (J. Jørgensen & Co.) har ære af det.
I indledningen redegøres for Luis Bramsens forfædre i den lige mands
linje. Disse undersøgelser, der fører slægten tilbage til oldefaderen Niels Jepsen
Bramsen, er udført 1893 af F. C. Sommer. Det var at ønske, at Bo Bramsens
næste genealogiske opgave kunne blive en nærmere udredning af disse ældre
led
Albert Fabritius.

Henrik og Gunnar Fangel Christensens Anetavle ved Olav Christensen. Haders
lev 1947. (32 s. - dupl.).
Kommunefuldmægtig i Haderslev Olav Christensen har for et par år
siden udsendt en anetavle for sine to sønner, som kort skal omtales på dette
sted. Det lille uprentiøse arbejde rummer vel ikke personer, der i større grad
har gjort sig bekendt, men så meget mere grund er der til at fremhæve det
omhyggelige førstehåndsarbejde, som her er udført. Anetavlens medlemmer
er næsten udelukkende fra den lavere bondestand, kun mormoderens forfædre
er noget mere socialt blandet. Forfatteren mener, at sammensætningen er
typisk for en borgerlig dansk anetavle, men om han har ret heri er måske
tvivlsomt; iøvrigt har vi næppe materiale nok til at afgøre spørgsmålet. Tavlen
viser imidlertid en meget stærk bundethed til sted og socialt milieu.
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Der meddeles kun de rent genealogiske oplysninger, overalt belagt med
henvisninger til kirkebøgerne, og Olav Christensens arbejde, som vistnok er
hans første, viser stor forståelse for det væsentlige, ligesom de kortfattede sta
tistiske oplysninger, der indleder skriftet, er fornuftigt anlagt.
Albert Fabritius.

H. Friis-Petersen : Familien Friis fra Ribe gennem 400 Aar. Trykt som Manu
skript for Familien. Aarhus 1949. (219 s. - ill.).
Skønt den foreliggende stamtavle over en af de større danske borgerlige
slægter Friis udtrykkelig er betegnet som manuskript for familien, og således
i og for sig unddraget anmeldelse, skal den dog kort omtales for at henlede
opmærksomheden på dens fremkomst.
Stamtavlen, der fører tilbage til Ribe-storkøbmanden, rådmand Niels
Hansen Griisbech, rummer mange personligheder, som har gjort deres navn
kendt i vort lands historie; rektor i Ribe Christen Nielsen Friis (1584-1653),
professor i Kiel Morten Lauridsen Friis (1684-1750), borgmester i Ribe Hans
Nielsen Friis (1587-1650), professor Christen Lodberg Friis (1699-1773), gods
ejer Christen Hansen Friis (1688-1749), provst Mouritz Trap Friis (1737-1808),
skuespillerinden Susanne Margrethe Friis (f. 1888), overdyrlæge, dr. phil. Hjal
mar Friis (f. 1889) og professor Aage Friis (1870-1949) er kun navne blandt
flere.
Stamtavlen er udarbejdet af den for sin tidligere genealogiske virksom
hed og sit fortræffelige arbejde med studentermatriklen velkendte grosserer
H. Friis-Petersen i Aarhus. Hans navn borger for det omhyggelige og grundige
arbejde; at opstillingsprincippet er indrykningssystemet kan anmelderen kun
beklage, og det skal heller ikke nægtes, at man kunne have ønsket navneregistret mere udforligt. I trykmæssig henseende står udstyret desværre ikke
på højde med indholdet.
I et særligt afsnit har grosserer Chr. P. Friis givet en oversigt over siægtens nok så brogede heraldiske forhold.
Albert Fabritius.

Glahn-Samfundet. IV. Bind. 4. Hæfte, 1948 (s. 129-68). - Tillæg IV til
Familien Glahns Slægtebog ved Hans Egede Glahn. Med 6 Stamtavler ud
arbejdet af Gunnar Glahn. Kbh. 1948.
Af sin efterhånden statelige skriftrække har Glahn-Samfundet udsendt
et nyt hæfte, som indledes med en fyldig redegørelse for slægtens heraldik,
leveret af den ivrigt heraldisk interesserede læge F. B. Fabricius. Forfatteren,
som her har registreret 24 forskellige signetaftryk af tre forskellige våben i
ikke få variationer, er gået til sin opgave med megen systematik og viden og

188

ANMELDELSER

giver i nogle afsluttende bemærkninger en række gode råd til dem, der i
fremtiden vil have deres eget signet. Et par mere principielle ting i afhand
lingen kan der måske være grund til at hæfte sig ved. Når det (s. 129) om
slægtens ældste våben siges, at farverne ikke kendes, men at de sikkert har
været blåt skjold med hvide (= solv) fugle på gron jord, så havde det for
mentlig været forsigtigere at skrive, at tinkturerne kunne have været som
angivet; de borgerlige våben må jo, så længe der ikke foreligger skraverede
gengivelser, og når de ikke, hvad der kun sjældent vil være tilfældet, fore
kommer malede, betragtes som uden farver - det kan siges, at dette jo er
imod heraldikens væsen, men det er jo også våbenforingen selv hos en brav
præstemand eller embedsmand, som aldrig har deltaget i en turnering. Det
er langtfra sikkert, at den borger, som har ladet stikke et signet for at kunne
forsegle sine breve og dokumenter med sit eget mærke, har tænkt sig dette
farvelagt, og foreligger skravering ikke, kan en farveangivelse kun blive mere
eller mindre berettiget gætteværk af eftertiden. I de afsluttende bemærkninger
tilråder forfatteren at anvende stikhjelmen, da trallehjelmen efter hans op
fattelse er mindre korrekt for borgerlige våben. Dette er formentlig ikke
rigtigt. For det første fastsætter privilegierne af 11. februar 1679 for de ikke
adelige kongelige betjente (og det er faktisk de eneste foreliggende bestemmel
ser om borgerlige våben) udtrykkelig trallehjelmen med fire traller som an
vendelig for deres våben - for det andet bør det næppe være bestemmelser
eller sædvane af denne karakter, der skal lægges til grund ved valget, men
stilhensyn, og det kan ikke nægtes, at den gotiske stikhjelm kan komme til
at virke pudsig i forbindelse med f. eks. et udpræget barokt skjoldemærke.
Foruden en række mindeartikler indeholder hæftet en interessant stati
stisk beregning over levealderen hos slægtens mandlige agnater, udarbejdet
af kontorchef Hans Egede Glahn i samarbejde med cand. polit. H. ColdingJorgensen. Det fastslås herigennem, at slægtens levedygtighed synes at have
ligget over gennemsnitsdødeligheden hos befolkningen i almindelighed for
tiden før omkring 1890, og derefter praktisk talt svarer til normalen; heri
er dog næppe noget overraskende, dels må jo nemlig de få mandsstammer,
der overlever de tre generationer, alene af den grund opnå en større gennem
snitslevetid, dels er det vistnok givet, at en slægt, som gennemgående har
levet under socialt betryggede kår også tenderer mod større levedygtighed.
Som tillæg følger en meget velkommen ajourføring af slægtebogen, ledsaget af seks oversigtstavler.
Albert Fabritius.

SMAA MEDDELELSER
FREDERICIA SLÆGTEN ARMANDS TILHOLD I LA MOTTE
CHALENÇON

I Landskabet Dauphiné ligger Byen Die, som har givet Navn til Stift
amtet Diois, samt en Landsby La Motte, som til Adskillelse fra andre Lands
byer af samme Navn benævnes La Motte Chalençon efter Landsbyen Chalençon,
der ligger 4 km længere mod N.V.
Af en „Revision des feux“ (Skatteliste over Arnesteder) fra 1474 beroende
i Grenobles Arkiv fremgaar det, at der i hvert Fald saa tidligt hverken i
Chalençon eller La Motte Chalençon boede Medlemmer af den i Titlen an
givne Slægt Armand. Den synes først at være kommet til Egnen med Jean
Armand, som iflg. Skrivelse fra Arkivaren i Valence Hr. de Font Réaulx er
opført i Tinglysningsregistret som følger:
„1584. 4 janvier Jean Armand, Chalençon achète une terre à Chalençon.“

Hvorfra Slægten er kommet kan ikke oplyses endnu, da der synes at være
flere Muligheder, men Arnayon cr sandsynlig1. Derimod hører vi mere om
Slægten i „Terrier de la terre et seigneurie de la Motte Chalençon“ (Jordebogen) 1599 og følgende Aar, hvori nævnes:
Estienne Armand og hans Kone Allaise Romand samt
Herculles Armand og hans Kone Susanne Lieutaud.

Det næste — og eneste — Glimt af Slægten i samme Landsby findes derefter
i „Les registres de l’état civil“, som begynder 1639 med en Lacune 1650-68,
hvori nævnes Jacob Armand og hans Kone Madeleine Nicolas, som i de føl
gende Aar, nemlig i 1640’erne, er antegnet ved deres Børns Daab. Det lader
sig imidlertid ikke efterforske, om ovennævnte Estienne, Herculles og Jacob
1 I Arnayon, 5 km fra La Motte, levede ifl. et uregistreret Sagførerarkiv, to
af Navnet Jean Armand i 1549; den ene gift med Antonie Roulet, den anden
med Simone Lavache. La Motte Chalençon var 1573 blevet generobret og plyndret
af de reformerte, der havde dræbt praktisk alle Mænd. Det var derfor naturligt, at
Nybyggere udefra købte Jord og genrejste Byen og Vin- og Agerbruget.
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alle 3 er Sønner af førstnævnte Jean Armand eller om kun de 2 førstnævnte
er det, og Jacob derfor Søn af en af disse som jeg formoder.
Den i Louis E. Grandjeans Bog „Fra Dauphiné til Fredericia“ Slagelse
1941 pag. 9 omtalte Jean Armand, der var gift med Marie Clévans og som
blev tvunget til inden sin Flugt1 at afsværge sin reformerte Tro, se Bibi. de
Protst. franc. Manuskript No. 81 folio 159:
Jean Armand et sa femme ont de même renoncé a l’hérétié de Calvin
et embrassé la foi catholique R(omaine). Les dits ans et jour que déssus present
les soussignés avec moi. Roux curé. 6.10.1685.“2

blev Stamfader til den til Danmark emmigrerede Slægt Armand eller som
den er blevet kaldt i de sidste 3 Generationer: Hermann. Naar Grandjean
Pag. 12 antyder, at det er Jean Armand, som er død 17.1 1731 i Berlin, maa
dette nu anses for sikkert, idet han formentlig har boet som gammel hos sin
Søn Joseph Armand, der netop boede i Brandenburg am Havel. Ved hans
Død i Berlin opgives han af Konsistoriet for den franske Kirke i Berlin at have
haft en Alder af 82 Aar, hvilket vil sige at han var født i La Motte Chalençon
1649/50 altsaa det Aar, da Lacunen i Kirkebogen begynder.
Naar henses til, at Jean Armands Søn, Jean Armand II, efter hvad der
ligeledes er fundet efter at Grandjeans Bog er udkommet, fik en Son, som blev
døbt Jean Nicolas, se Bibi. Wall. de Leyde:
“baptisé à l’église réf. franc, de Berlin 25 janvier 1704 né le 21 janvier
1704 Jean Nicolas fils de Jean Armand originaire de Dauphiné et Marie
Cocy sa femme originaire de Picardie“

maa det være berettiget at antage, at Jean Armand I, fodt i La Motte Chalen
çon 1649/50 er en Son af Jacob Armand og Madeleine Nicolas, som desuden
havde Døtrene Cathérine, fodt 1641, og Marie født 1643 og antagelig Søn
nerne Marin og Louis, der iflg. et excerpt3 fra Tandlæge Kaaber i Gudhjem
blev dræbt i Kampen ved Bourdeaux den 29. August 1683, hvor Løjtnant
Charnier havde samlet 300 Reformerte fra hele Omegnen. La Motte laa kun
20 km derfra. Her var det, at Marskal de Saint-Ruth med 4 Dragonregi1 I „les actes d’abjuration“ for Pastoratet La Motte Chalençon, Manuskript
No. 442 i Bibi. de Prot. Franc., for Aaret 1686 opføres samme „Jean Armand et sa
Famille“. Han er ikke grebet paa Flugtforsøg og domt til Galejerne, se Note 1, S. 191.
Endnu 1692, da et Barn dobtes i La Motte, er han i Frankrig og forst 1697 horer
vi om ham i Schweitz.
2 Afsværgelsen staar i direkte Forbindelse med Dragonaderne, da det vides,
at Dragonregimentet Chevilly - kendt som det brutaleste af dem alle - blev sendt
til La Motte i 1683 og at der kom andre Dragonkompagnier dertil i 1685; de blev
til det ønskede Resultat var opnaaet.
8 Fra Jules Michelet: Histoire de la France, VIII bind om de reformerte.
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menter nedsablede de Reformerte, saa at de fleste dræbtes ifl. Intendant
Le Brefs Indberetning til Kongen 1683—87, se Manuskript No. 444 i Bibi.
du Protst. franc.
Om Forbindelse mellem Slægterne Armand og Nicolas i La Motte
findes iøvrigt endnu et Vidnesbyrd i den i Landsbyen bevarede „Livres des
mutations“ Folio 339, hvor det hedder:
„Hoirs de Charles Nicolas porté à Joseph Armand en 1683 Total en 2
articles une vigne et une maison.“
Altsaa en Arvelod vedrørende en Vingaard og et Hus.1
Broderen til Jean Armand, som kom til Fredericia, nemlig Joseph Armand
født 1689 i La Motte, forblev i Tyskland i Brandenburg am Havel og blev
Stamfader til en tysk Familie Armand. Han var ifl. Brev fra den franske
Kirkes Konsistorium i Berlin gift med Susanne Mourier og antagelig Fader
til den Jean Louis Armand, der blev født i Brandenburg 5.10.1749 og som
blev Tobaksinspektør ved den fyrstelige Tobaksfabrik i Zerbst og med hvem
Stamtavlen i Dr. R. Béringuiers Bog begynder2. Da nu ogsaa Jean Armand
i Fredericia navngav en Søn Jean Louis, er der vist ikke Tvivl om, at det er
den i Kampen ved Bourdeaux 29.8.1683 dræbte Louis Armand, som er blevet
mindet ved Opkaldelse hos de to Fætre. En falden Frihedskæmper mindes
længe i sin Slægt. Meget tyder paa, at Brødrene Jean (Fredericia) og Joseph
(Brandenburg) havde en tredie Broder Jean Louis Armand „de Bourdeaux
assisté à Géneve 1703“, men om hvem jeg iøvrigt ikke har kunnet finde yder
ligere Oplysninger.

Ved et Besøg i La Motte, som har været en befæstet Landsby og hvor der
endnu i Byens Midte findes Ruiner af et meget gammelt Fæstningstaarn,
fandt jeg Estienne Armands Hus, som var anført i Jordebogen fra 1599.
Det er efter Byens Forhold meget stort og benævnes „le grand logis“. De
fleste af Husene er meget gamle, da de er solidt byggede af Sten fra Floden.
Naar jeg nu efter mine Undersøgelser i Arkiverne i Frankrig og mine
Besøg paa Stederne, hvor Slægten har haft sit Tilhold, og efter indgaaende
Samtaler med min Niece Fru Tove Grandjean skal resumere mine Betragt1 Dømt til Galejerne var iøvrigt samtidigt Jean Armand og Pierre Nicolas,
antagelig fordi de var grebet i Flugtforsøg. Det er ikke den her omtalte Jean
Armand fra La Motte, men antagelig en Slægtning.
2 Der er endnu Tvivl om denne Joseph Armand, idet Bibliotekar ved Deut
schen Hugenotten Verein i Berlin Hr. Richard Fouquet med Brev af 14.4.1937 til
Tandlæge Fr. Armand Kaaber, Gudhjem, oplyste, at en Joseph Armand * 1706
t 26.12.1776 nedsatte sig i Potsdam 1738. Denne sidste er en Søn af Isaac Armand
og Magdeleine Magnan, sidstnævnte * 1683, som kom fra Orange. Det maa med
gives, at denne Joseph snarere er Fader til Tobaksinspektøren Jean Louis Armand
i Zerbst. Kilderne giver dog ingen Bekræftelse.
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ninger over Slægtens Afstamning i Frankrig, mener jeg at turde med nogen
lunde Sikkerhed fastslaa, at Slægtens første kendte Mand maa være:
A. Jean Armand som 4.1.1584 købte Jord i Chalençon, og at dennes Sønne
søn er:
C. Jacob Armand nævnt i 1640’erne og gift med Madeleine Nicolas, hvis
Søn igen er:

D. Jean Armand født 1649/50 i La Motte, død 17.1.1731 i Berlin, gift med
Marie Clévans, der atter havde Sønnen:
E. Jean Armand født 1672 i La Motte og død 1.6.1747 i Fredericia. Gift
i° 17.5.1702 i Magdeburg med Marianne Coucy, 2° efter 1711 med Susanne
Elisabeth Perrin.

D. og E. hidtil kaldt Jean Armand I og II er udførligt omtalte i
Grandjeans Bog pag. 22. Dog skal jeg yderligere oplyse, at Marianne Coucys
Mor hed Marie Bécard og at Marianne Coucy selv var født 21. 1. 1687 i Mann
heim og vistnok død 171 r, se Deutsches Geschlechterbuch Bind 39 pag. 164.
Slægten de Coucy er en af Frankrigs ældste Adelsslægter, der fylder en
Snes Sider i „Dictionaire de la Noblesse“. Jeg har ikke kunnet paa vise nogen
direkte Forbindelse med Adelsslægten og maa nøjes med at henvise til Dr.
R. Bérenguier (Die Stammbäume der Mitglieder der Französischen Colonis
in Berlin, 1887 pag. 75), hvori nævnes, at Slægten Coucy selv har hævdet at
nedstamme fra Adelsslægten de Coucy. Rigtigheden af denne Familietradi
tion kunde Dr. Bérenguier ikke bevise. Heri er nu intet mærkeligt, da Hugenotterne stadig klagede over, at deres Modstandere ødelagde ikke blot Kirke
bøgerne men ogsaa Gravstederne, saa at de mistede Mulighederne for at
bevise deres Byrd.
I Magdeburg, hvor Coucy Slægten holdt til, fik den ifl. Deuts. Geschl.
Buch kgl. Tilladelse til at stave Navnet Coqui.
"
Otto Hermann
JOHAN HERMAN WESSEL

I Biografierne over Johan Herman Wessel er det ikke oplyst, hvor han
opholdt sig i i o-Aaret, efter han i 1761 havde taget Studenter Eksamen i
Christiania og anden Eksamen i 1762, og indtil han i 1772 udgav Kærlighed
uden Strømper i København. Man har formodet, at han i hele denne Periode
opholdt sig i København. Efter Traditionen i Slægten Tillisch maa det imid
lertid være godtgjort, at han har været Lærer i Stavanger engang imellem
1762 og 1772.
Efter denne Overlevering i Familien Tillisch var J. H. Wessel i nogen
Tid i Løbet af disse Aar, hvilke og hvor længe vides ikke, Lærer for den i
December 1761 afdøde Amtmand og General vej mester Henrik Wilhelm
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Tillisch’s Børn i Stavanger. Disse var født i Aarene 1754 til 1760, i hvilket
sidste den senere Oberst Georg F. Tillisch kom til Verden. Denne mindedes
Livet igennem den Indflydelse, som Wessel havde haft paa hans Livsindstil
ling, saaledes som det ogsaa fremgaar af nedenstaaende Vers til hans 82 Aars
Fødselsdag i 1842, der fejredes hos hans Søn, der da var Præst i Borup Sj. Ver
sene er sandsynligvis forfattede af Skolelæreren der Ole Christian Normann.
H. W. Tillisch var gift med Helene Margrethe von Krogh ( 17351767), som 1765 ægtede Stadsmajor i Stavanger, Oberst Michael Leigh
Smith (1720-73).

Oberst Tillisch's Skaal i Borup den 13. Oktober 1842.
Mel.: Velkommen i din Ungdomsstund.

I Femte Fredriks fjerne Old
Ved Dovres Kæmperad
En Lærling, lærenem og bold
Hos Herman Wessel sad,
Der prentede ham ind:
Altid med roligt Sind
At skue Livet fra dets lyse Side.
Tre Gange Kongestolen har
fra den Tid skiftet Drot,
og Livet for hin Lærling var
saa rigt paa ondt og godt;
men aldrig glemte han
som Yngling og som Mand
i Vee og Vel hin Wessels gyldne Lære.

Nu mer end fire Snese Aar
han har af Livet set;

saa mange Vintre paa hans Haar
uskaansomt have sneet;
dog endnu i vor Kreds
han sidder vel tilfreds.
Hans Skaal. Gid der han saa maa sidde længe.

Henry Tillisch.

FREDERIKKE LOUISE KRØYS.

I Stamtavlen „Slægten Leth fra Stege“ omtales s. 27 Frederikke Louise
Krøys, hvis forældre er ukendte og i note 32 på samme side meddeles, at
hun efter folketællingen 1787 var i pleje i Fredericia samt at landsarkivet

>94

SMAA MEDDELELSER

for Nørrejylland på forespørgsel havde svaret, at hun ikke var døbt i nogen
af byens kirker i 1778-80.
Da hun i folketællingen 1855 angiver at være født i „Frederits“ og da
mange af slægten nedstammer fra hende, spurgte jeg påny landsarkivet,
som nu fandt hende døbt 16. febr. 1781 med navnet Lovisa Margaretha
Fridericha i St. Michaelis kirke, datter af Margaretha Elisabeth Schuc
hardt og udlagt barnefader løjtnant Friderich Joachim Creutz.
I følge Hirsch 1 blev Creutz 9. aug. 1780 sekondløjtnant à la suite ved
bornholmiske infanteriregiment2 og dimitteredes 2. jan. 1783 uden at der
tindes oplysninger om hans senere skæbne.
Hos Hirsch fandt jeg ogsaa Margaretha Schuch ardts forældre og brødre,
men de følgende udførlige oplysninger har arkivar H. Kistrup skaffet mig.
Hendes forældre var Adolph Christopher Schuchardt, sekondløjtnant
og landmåler, f i Nebsager hos selvejer Peder Rasmussen, begr. dér 6. okt.
1793 °g Charlotha Elisabeth v. Borgsdorff, f. 1731, begr. i Fredericia
24. april 1775 (St. Michaelis).
Af skiftet efter Adolph Christopher Schuchardt3 ses, at der i ægteskabet
var 2 sønner og 4 døtre.
Den ældste søn Johann Conradt Schuchardt var f. i Fredericia 26. febr.
1763, d. 2. marts (St. Michaelis), f 5. okt. 18194; 5 g. m. Anna Elisabeth
Dorothea Ring4, f 17. okt. 1816, enke efter overkrigskommissær Frederik
Jørgen Fønss, f 23. marts 17984.
Ved faderens død var J. C. Schuchardt løjtnant i slesvigske rytterregi
ment og landmåler; han avancerede hurtigt, men gik i 1809 af med obersts
karakter6; senere blev han overkrigskommissær. Han ejede Nøragergaard og
Villestrup og blev en stor godsspekulant, som tilhørte Snapstingets inderkreds s.
Da Fru Schuchardt døde i 1775 blev hjemmet formentlig opløst, faderen
rejste til Nebsager og børnene måtte klare sig selv; hver af døtrene arvede
10 rd, 2 mk. 6 sk. efter ham, en af dem var gift med en musketer i Aarhus,
men de andre tre måtte tjene deres brød.
Margaretha Elisabeth Schuchardt blev født i Fredericia, d. 11. marts
1761 (St. Michaelis), men ellers vides kun lidt om hende. Hun er ikke funden
viet - til 1815 - eller død til 1861 i Fredericia, ikke funden død i Toksværd
sogn i årene 1804-1861, ej heller i Kastrup sogn 1804-1815 og ikke i Køben
havn 1815-1860. I folketællingen 1801 for Toksværd by findes hun ikke og
er ikke viet i Toksværd kirke 1804-1853.
1 Hirsch: Fortegnelse over danske og norske officerer 1660-1814. Kgl. Bibliotek.
2 Bornholmiske infanteriregiment eksisterede fra 1741-85, men i 1775-1785
garnisonerede dele af regimentet i Fredericia. Oplysning fra Hærens arkiv.
3 I Stjernholm Amts Skifteprotokol.
4 Richter: 100 aars Dødsfald.
5 Hirsch: 1. c.
4 Huno Matthiessen: Snapstinget. Kbhvn. 1946 p. 149.
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Hun konditionerede i 17931 på Sparresholm, Toksværd, sogn på Sjælland,
som 1789-1799 ejedes af konferensråd Johan Friederich Heinrich, der
først var hospitalsmedicus på St. Croix, men senere dirigerede den guineiske
og vestindiske handel2; han fik i 1789 rang med generalmajorer.
Grethe Schuchardt har rimeligvis været nødt til at tjene fra hun var
ganske ung og ladet datteren blive i Fredericia, indtil hun blev voksen.
Men efter hendes konfirmation, som ikke fandt sted i Toksværd, måtte
vel også hun ud at tjene. Imidlertid blev hun 13. nov. 1803 på Sparresholm
(Toksværd), 22 år gammel, gift med forpagter Frederik Ludvig Hastrup.
I samme kirkebog findes følgende indførsel: „Ved Frederikke Cecilie
Hastrups Daab 21. Juli 1804 var Jomfrue Schuchardt af Toksværd Fadder“.

Frederikke Louise Krøys livsbane var usædvanlig. Født af en ugift moder
tilbragte hun sine barndomsår i Fredericia hos den gamle skomager Jens
Brøger og hans aldrende hustru, muligvis også hos andre plejeforældre.
Efter at være konfirmeret har hun formentlig tjent, indtil hun blev gift med
forpagter Hastrup på Sparresholm, hvor hun tilbringer 2 år og derefter i
10 år er herregårdsfrue på Rosenfelt. I 1815 bliver hun skilt, og man ved så
intet om hende før 1822; hun boede da i Frederiksberggade i København
og senere i Sværtegade, hvor hun 1. juni 1826 bliver gift med overkrigskom
missær Anthon Christian Bødtcher. I 1837 blev hun enke og 15. april
1855 dør hun, 74 år gi. og blev begravet i det Bødtcherske familiegravsted
på Assistents kirkegård.
Sit navn har hun selv forandret, thi i 1787 hed hun Creitz; moderens
navn Margaretha har hun ikke villet bære.
Fr. Tobiesen

DOMPROVST GUDES FORNAVNE
1820 d. 23/4 fødtes i Rude ved Holsteinborg Ludvig Jacob Mendel
Gude, Søn af daværende Birkedommer i Holsteinborg Birk Albert Peter
Gude (1789-1870) og Hustru Louise Henriette Thomsen (1792-1825).
Navnet Ludvig fik han efter sin Morfader Agent Ludvig Henrik Thomsen
(1749-1767) og Navnet Jacob efter sin Farfader Justitsraad, Inspektør ved
Vaisenhuset Jacob Gude (1754-1810).
Det jødiske Navn Mendel maa derimod nok undre, men Forklaringen
gives i hans Faders Skrivelse af 16/10 1868, som findes blandt min Morfaders
efterladte Papirer:
Den lyder saaledes:
Ludvig ombedes at ville opbevare Etatsraad Nathanson og Cancelliraad
Landopmaaler Procura tor Delbanco’s Portraiter, da disse 2 Mænd - i min
1 Skiftet efter faderen.
2 K. Carøe: Doktorer og Licentiater 1479-1768, Kbhvn. 1909.
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Ungdom have viist mig megen Godhed og Venskab ogsaa meget bidraget
td, at jeg saa tidlig kom i Embeds Virksomhed - og hvorfor jeg er Deres Minde
Taknemmelighed skyldige.

I Aarene 1803-4 og 5 boede mine sal. Forældre i Skouboegade i en Gaard,
som tilhørte Nathanson*1,*der dengang var en ung velhavende Kjøbmand,
af brillant Forstand, men uden mindste Dannelse, som Jøder paa den Tid vare.
Min Fader, der var en intelligent, videnskabelig Mand fattede Godhed
for ham og gav ham Smag paa Dannelse og Videnskab, som han greb med
største Lyst og Begjerlighed og gjorde i faa Aar utrolige Fremskridt med sit
hurtige Nemme og store Læselyst.
Da min Fader1 var afgaaet ved Døden, tog han sig meget af min Moders
Affairer og viste os Børn særdeles Venskab og Opmærksomhed, især da han
var blevet Associé af det saa bekjendte Handelshuus Meyer og Trier.
Saaledes havde min Søster frie Pladser i den af ham allene abonnerede
Loge i iste Etage og jeg hans Ridehest, som han næsten aldrig brugte, til
min Disposition.
Han var da i stor Anseelse og blev sendt af Regjeringen til London
for at negotiere et Statslaan.
Han var overordentlig godgjørende - saaledes forærede han mig 100
hollandske Ducater til at foretage en Rejse til Wien - og anvendte mange
Penge paa Kunstnere og Digtere.
Saaledes understøttede han Foersom til hans Oversættelse af Shakespeare
- og har jeg hørt Baggesen, til hvem ingen Penge kunde forslaa, oplæse sine
Digte i N’s Salon.
Professorerne Eckersberg og Lorenzen malede ikke faa Malerier for
ham og navnlig den sidste, der malede Scener af Holbergs Comedier, der
som bekjendt ere stukne i Kaaber.
Han gjorde et stort Huus og havde et Lyststed i Frederiksberg Alle og
et i Kollekolle, kaldet Jægerhuset.
Han var og engang til et Middags Selskab, hvor der blev opvartet med
virkelig Skilpadde, og hvor iblandt flere Gæster var daværende Statsminister
Kaas, der dengang ejede Bemstorf Slot.
Han stod i Forbindelse med flere Hofpersoner og andre Fornemme og var det ved hans Indflydelse jeg blev Cancellist i det kongelige CabinetsSekretariat med 600 aarlig Løn. Han bidrog ogsaa til at jeg saa hurtigt blev
forflyttet fra Holsteinborg til Slagelse.
Men desværre forandrede Tingene sig.
1 Jvfr. omtalen af Nathanson i Clausen og Rist: En kjøbenhavnsk Embeds
mand. Jacob Gudes Optegnelser (1754-1810). S. 167-172.
1 Just i tsraad, Inspektør ved Vaisenhuset Jacob Gude (1754-1810/ og Hustru
Helene Marie f. York f 1828.
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Ved hans overdrevne Godgjørenhed og kostbare Levemaade, mislykkede
forvovne Speculationer og F. af 1813 om Pengeforandringen ved Rigsbankens
Oprettelse gik Handelshuset Fallit 1820.
Samme Aar var det, Du blev født - og fandt jeg mig derfor foranlediget
til at vise ham den Opmærksomhed - i hans ikke gode Stilling at opkalde
Dig efter ham med Navnet Mendel, da han i sine Velmagtsdage havde gjort
saa meget for mig.
Hvad N har gjort for den jødiske Menighed og især dens Skolevæsen
er noksom erkjendt og bekjendt.
Han fremstod derpaa som Forfatter til
1. Danmarks Handel, Skibsfart, Penge og Finantsvæsen og
2. Udførligere Oplysninger - om Handel og Finantsvæsen med flere Skrifter.
Senere blev han som bekjendt i en Række af Aar Rédacteur af Berlingske
Tidende.
Hans Virksomhed og Dygtighed blev almindelig anerkjendt og døde
han som Etatsraad, Ridder og Dannebrogsmand 88 Aar gi.
Cancelliraad Procura tor Delbanco ogsaa af den mosaiske Tro, var en
videnskabelig dannet Mand, og som dengang ansaaes som en af Kjøbenhavns
første Sagførere. Han, der var Omgangsven af Nathanson, viste mig altid
særdeles venskabelig Opmærksomhed og antog mig til Fuldmægtig paa sit
Contoir i 3 à 4 Aar med Løn 100 rd pr. Kvartal, og var det især hans Anbe
faling der bidrog til, at jeg blev kaldet til Birkedommer paa Grevskabet
Holsteinborg.

Af Taknemmelighed imod disse tvende ædle Mænd, som jeg har saa meget
at takke for, har jeg nedskrevet ovenstaaende Linier til Deres Minde og ønsker
Deres Portraiter opbevarede.
_ „ _ .
H
D. 16. October 18681
Martin Poulsen
1 Skrivelsen, som ingen Underskrift har, er skrevet af Etatsraad Albert Peter
Gude (1789-1870) 1818 Birkedommer i Holstein borg Birk, 1822 Byfoged i Slagelse

1830 Herredsfoged i Arts-Skippinge Herreder.

SPØRGSMAAL OG SVAR
(Eventuelle Svar bedes tilsendt Redaktionen, der vil sende dem videre til Spørgeren
og offentliggøre dem i Tidsskriftet.)

SPØRGSMAAL
BROCH
Christen Jensen Broch, f. i Aarhus ca. 1617, Præst i Hammelev 1643
til sin Død 1677, Provst i Nørre Herred, Djursland. Han var gift med For
manden Ove Christensen Nimtoftes Datter.
Jeg søger Christen Jensen Brochs Forældre og mulige Efterkommere
efter Anders, Lyder, Movrits og Jens Broch, Sønner af Præstens Broder
Anders Jensen Broch, Borger i Aarhus.
Skulde nogen kunne give Svar paa disse Spørgsmaal, vilde jeg være
meget taknemlig.
E Broch

SVAR
I.

MALLING
(Spørgsmål nr. 1, 12 r. I, 1946, s. 229).

Raadmand i Aarhus Søren Michelsen Malling er født ca. 1642 i Malling
Sogn ved Aarhus, ejede Gaard ved Borgporten ifl. Skøde 20/6 1678, nævnes
1679 som kgl. Maj. Konsumtionsforvalter i Aarhus, blev Raadmand 21/5
1681, stiftede Legat paa 100 Sldr., hvis Renter tillagdes fattige Enker, død
18/2 1682 i Skanderborg (formodentlig paa Rejse); hans Hustru Anne Seyersdatter er født ca. 1647 i Aarhus, død 13/12 1683 i Aarhus. Ifl. Skifte efter
dem 25/2 1684 efterlod de sig 4 umyndige Børn, der overtog Ejendommen
ved Borgporten; disse Børn var:
1) Michel Sørensen Malling, født ca. 1675, Student 1692, begr. 24/3 1698
i Aarhus, ugift.
2) Seyer Sørensen Malling, født 16/2 1676, Student 1692, død 26/6 1754
som Etatsraad og Toldinspektør i København, var gift 2 Gange, for
andrede Navnet til Mahling.
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3) Jost Sørensen Malling, født ca. 1678, Student 1692, begr. 23/6 1696 i
Aarhus, ugift.
4) Anne Sørensdatter Malling, født ca. 1681, senere Skæbne ukendt.
I Aarhus Domkirke findes et smukt Epitafium for Søren Michelsen
Malling og Hustru med malede Portrætter af dem; ifl. dette Epitafium fødtes
i Ægteskabet 5 Sønner og 1 Datter, men da Skiftet kun nævner 3 Sønner,
maa det antages, at de 2 Sønner er døde før Forældrene.
Efter ovenstaaende synes der ikke at være nogen Mulighed for at placere
Borger i Schien Rasmus Sørensen Malling (født ca. 1663) som en Søn af
Raadmand Søren Michelsen Malling i Aarhus.
H. Friis-Petersen.

2.
SOMMERSCHILD
(Spørgsmål nr. i, 12 r. III, 1948, s. 184).
Reimer Diederich von Kalisch, afskediget Premierleutnant, Søn af den
i Greve, Sjælland, døde Leutnant von Kalisch og Dorothea Charlotte,
døde i Sønderborg den 12. August 1793, begravet den 15. August, 69 Aar
gammel, efterl. Enke Maria Christina f. Sommerschild og tre Døtre: a)
Maria Christina, gift med Christian Høeg Müller, b) Margrethe Bri
gitta, gift med Styrmand Matthias Clausen, c) Dorothea Charlotta,
gift med Rektor Johann Diedrich Dethlefsen. Enken, Maria Christina,
Datter af Kaptajn Hinrich von Sommerschild i Norge og........... , død
den 14. September 1805 i Sønderborg, begr. den 18. September, 77 Aar 11
Maaneder gammel. Om Børnene meddeles her, at Maria Christina var gift
med Møller Christian Høeck til Friedrichstal ved Longbye (Sjælland) to Børn: Louise og Reimer Diedrich, at Margrethe Brigitta, gift med
Matthias Clausen, bosiddende i Sønderborg, ligeledes havde to Børn:
Jacob og Anna, at Dorothea Charlotte, Enke efter Rektor Johann
Diedrich Dethlefsen (død den 27. November 1804) havde fem Børn:
Hans, Reimer Dietrich, Anna Christina Elisabeth, Maria Christina og

Carolina.

Christian Maibøll.

TIL MEDLEMMERNE
RIGSARKIVET
meddeler, at man fra i. april 1949 forsøgsvis vil lade læsesalen være
åben for publikum to aftener om ugen (dog ikke i tiden 1/6-31/8), nemlig
onsdag og fredag kl. 19-21, dog således, at der i denne tid kun kan benyttes
reserverede sager, medens ekspedition af nye rekvisitioner henvises til den sæd
vanlige ekspeditionstid.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
Håndskriftsamlingen har erhvervet en samling afskrifter ved Th. HauchFausbøll af de i Flensborg værende stamtavler af O. H. Moller.
Biblioteket har endvidere erhvervet en stor samling trykte stamtavler
fra Th. Hauch-Fausbølls bo for at blive i stand til i større grad end hidtil
at kunne imødekomme ønsker om udlån af stamtavlelitteraturen.

De genealogiske tidsskrifter i Tyskland er påny v< d at komme i gang;
således udkommer nu atter Zeitschrift für Niedersächsische Familiengeschichte
og desuden er i slutningen af 1948 påbegyndt et nyt stort tidsskrift: Genealogie
und Heraldik. Archiv für Familiengeschichtsforschung und Wappenwesen.
Hrsg. Gerhard Gessner. Redaktionens adresse er Schellenberg bei Berchtes
gaden. Genealogisch-heraldisches Such- und Anzeigenblatt udkommer lige
ledes fra oktober 1948 hos Degener & Co., Schellenberg bei Berchtesgaden.
Redaktionen modtager gerne til offentliggørelse i tidsskriftet oplysning
om, hvilke familier samfundets medlemmer arbejder med. Sådanne medde
lelser skulle tjene til at skabe kontakt mellem medlemmerne og modvirke,
at flere samtidigt beskæftiger sig med de samme genealogiske problemer.

Et af Samfundets medlemmer tilbyder følgende uindbundne årgange af
Personalhistorisk Tidsskrift: 1913-14, 1916-18, 1920-26, 1928-33, 1939-40.
Henvendelse til Sekretæren.

SAMFUNDETS ANLIGGENDER
På et d. 24. oktober 1949 afholdt bestyrelsesmøde vedtoges det i anled
ning af Samfundets 70-årsdag d. 22. september 1949 at udnævne överbiblio
tekarien, fil. dr. Gunnar Carlqvist, Lund, og professor, dr. theol. J. Oskar
Andersen til Samfundets æresmedlemmer.
Postmester C. Klitgaard, Hjørring, meddelte, at han på grund af sin
høje alder ønskede at udtræde af Samfundets bestyrelse, som derefter sup
plerede sig med kontorchef i Finansministeriet A. Falk-Jensen.
I årets løb har efternævnte indmeldt sig i Samfundet:
Dommerfuldmægtig E. A. Bjørck, Sorø, lærer Johs. Blæsbjerg, Hørdum,
fru Aagot Christensen, direktør Robert Christensen, frøken Tove Chri
stensen, kontorchef Gregers Hansen, grosserer Michael Hartvig, ekspedi
tionssekretær Frits Hellborn, administrator Johs. Krøier, borgmester, cand.
polit. Aksel Møller, sognepræst Paul Nedergaard, generalkonsul Poul
Scheel, Chicago, grosserer Jørgen Schou, Mogens Poll Sørensen, Odense,
fru Nanna Wessel, Tanumgaard, Sandvika, og Fritze’s kungl. Hovbokhandel, Stockholm.
Samfundet har derefter 329 medlemmer, nemlig 270 i Danmark, 42 i
Norge og 17 i det øvrige udland. Det tilsvarende tal var året forud 335
medlemmer.
Tirsdag d. 22. november 1949 afholdt Samfundet i anledning af sin
70-årsdag et overordentligt velbesøgt møde i Studenterforeningens gallerisal,
hvor bibliotekar, dr. phil. Albert Fabritius talte om dansk genealogisk og
personhistorisk forskning i de sidste menneskealdre.
Ved den efterfølgende fællesspisning, hvor Samfundet trakterede med
punch, proklameredes de to nye æresmedlemmer. Norsk Slektshistorisk For
ening var repræsenteret på mødet ved sin formand, grosserer Th. Bull, Oslo,
som bragte en hilsen fra den norske forening og meddelte, at man i dagens
anledning havde vedtaget at udnævne Samfundets formand, overarkivar,
dr. theol. Bjørn Kornerup til æresmedlem af Norsk Slektshistorisk Forening.

Samfundets bestyrelse består fra 1. jan. 1950 af nedennævnte medlemmer:
Højesteretsdommer A. Drachmann Kontorchef i Finansministeriet Arild
Falk-Jensen.
Bentzon.
Kammerherre, hofjægermester, lens Museumsinspektør H. Hjorth-Niel
sen.
baron H. Berner Schilden Hol
Professor ved Universitetet, dr.jur.
sten.
Stig Iuul.
Kontorchef i Danmarks Nationalbank
Overarkivar i Rigsarkivet, dr. theol.
O. H. Clementsen.
Bjørn Kornerup, formand.*
Redaktør, cand. mag. Povl Engels
Overbibliotekar, dr. phil. H. G. Toptoft.
søe-Jensen.*
Bibliotekar, dr. phil. Albert Fabri
Redaktør
T. Vogel-Jørgensen.
tius, sekretær.*
De med * betegnede herrer dan 1er skriftudvalget.

FORTEGNELSE OVER MEDLEMMERNE
AF

SAMFUNDET FOR

DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE
(i. NOVEMBER 1949).

Æresmedlemmer.

Kgl. Ordenshistoriograf, dr. phil. Louis Bobé.
Ridderhusgenealog, Universitetssekretær, fil. dr. h. c., Friherre Tor
Carpelan, Helsingfors.
Arkivraad, fil. dr. Johan Axel Almquist, Stockholm.
Professor, dr. phil. Halvdan Koht, Oslo.
överbibliotekarie, fil. dr. Gunnar Carlqvist, Lund.
Professor, dr. theol. J. Oskar Andersen.
Korresponderende Medlemmer.

Durchman, Osmo, Kansliråd, Bibliotekar i Styrelsen for Genealo
giska Samfundet i Finland, Helsingfors.
Hildebrand, Bengt, Docent, fil. dr., f. d. Redaktør af Personhistorisk
Tidskrift, Stockholm.
Kellinghusen, Hans, Professor, Arkivraad ved Statsarkivet i Ham
burg.
Sollied, P. R., Ingeniør, Oslo.
Medlemmer i Danmark1.

Hs. Majestæt Kongens Haandbibliotek.

Aalborg Haandværkerforenings Bibliotek, Aalborg.
Aarhus Centralbibliotek.
Abildgaard, J., Apoteker, Nykøbing Falster.
Ahlefeldt Laurvigen, Adolph, Greve.
Andersen, Arthur, Landsdommer.
Andersen, A. E., Civilingeniør, Nørre Aaby.
1 Hvor ingen Bopæl er anført, er denne Kobenhavn.
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Andersen, K. Bruun, Landsretssagfører, Branddirektør, Ærø.
Assens Amtsbibliotek, Assens.
Barth, E. D., Overretssagfører.
Bay, Bjørn B., Prokurist, Sundby pr. Nykøbing Falster.
Bentzon, A. Drachmann, Højesteretsdommer.
Benzon, Tove, Frue, Vedbæk.
von Benzon, Aage, Vekselerer.
Berlingske Tidendes Arkiv og Bibliotek.
Berner Schilden Holsten, H. Lensbaron, Kammerherre, Hofjæger
mester, Langesø.
Bertelsen, Oskar, Tandtekniker, Viborg.
Biblioteket, Silkeborg.
Biblioteket for Thisted By og Amt, Thisted.
Biblioteket for Vejle By og Amt, Vejle.
Bie, P., Driftsinspektør.
Bilgrav, K. A., Bygningskonstruktør, Birkerød.
Bjørck, E. A., Dommerfuldmægtig, Sorø.
Bjørling, Peter, Hospitalstjenestemand.
Black, Sophus, fhv. Telegraf bestyrer, Rungsted Kyst.
Bloch, Carl, Mariager.
Blom, Erik, Dyrlæge.
Blædel, Finn H., Sekretær.
Blæsbjerg, Jons., Lærer, Hørdum.
Boeck, H., Kaptajn, Kammerjunker.
Bokkenheuser,. C. P., Oberstløjtnant.
Bonde, Aage, Bibliotekar, Aarhus.
Boolsen, Johs., Forfatter, Bangsbostrand pr. Frederikshavn.
Bornholms Amts Bibliotek, Rønne.
Brammer, Tage, Amtsforvalter, Slagelse.
Brask, Aage, Godsejer, cand.jur., Christianslund pr. Randers.
Broch, E., Lærer, Bjerringbro.
Bruun, A., Sagfører, cand.jur., Køge.
Bützow-Rohde, G., Grosserer.
Calov, Bent G., Bankbogholder, Kalundborg.
Carlsen, Olaf, dr. phil., Forfatter, Sølyst pr. Skanderborg.
Carlsen, Holger C., Ingeniør, Kærgaarden, Vorupkær pr. Randers.
Carøe, Finn, Landsretssagfører, Sønderborg.
Centralbiblioteket, Holstebro.
Centralbiblioteket for Sydvestjylland, Esbjerg.
Centralbiblioteket for Hjørring Amt, Hjørring.
Centralbiblioteket, Lemvig.
Centralbiblioteket for Maribo Amt, Nykøbing Falster.
Centralbiblioteket, Næstved,
Centralbiblioteket, Skive.
Centralbiblioteket, Viborg.
Christensen, Aagot, Frue.
Christensen, Olav, Kommunefuldmægtig, Haderslev.
Christensen, R. E., Overlæge, Faaborg.
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Christensen, Robert, Direktør.
Christensen, Tove, Frøken.
Clausen, Holga, Frue, Konsulinde, Hellerup.
Clausen, Julius, cand. mag., Bibliotekar.
Clementsen, O. H., Kontorchef i Danmarks Nationalbank.
Dahl, Aage, Sognepræst, Horsens.
Dahl, Svend, Rigsbibliotekar.
Dinesen, T., Ingeniør, Hillerød.
Dragsted, Ove, Direktør.
Ehrencron-Müller, H., Bibliotekar.
Ehrenreich-Hansen, C., Frk., Randers.
Engelstoft, Povl, cand. mag., Redaktør.
Erup, Vilhelm, Bogholder.
Esmer, Einar, Grosserer.
Fabritius, Albert, dr. phil., Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek.
Falk-Jensen, A., Kontorchef i Finansministeriet.
Felumb, Sv. Chr., Kapelmester.
Filtenborg, P., Sognepræst, Fole.
Finsen, Eyvind, Ingeniør.
Fischer-Nielsen, P., Driftsleder, Odder.
Fløytrup, E. St., Skovrider, Tranekær.
Foreningen til Udgivelse af Danmarks Adels Aarbog.
Foss, E., Frue, Aalsgaarde.
Frederiksberg Kommunalbestyrelses Haandbibliotek.
Frederiksberg Kommunebiblioteker.
Friis, Niels, Redaktør.
Friis-Petersen, H., Grosserer, Aarhus.
From, Lars P., Bogbindermester, Odense.
Fugl, M., Politimester, Frederikshavn.
Fussing, Hans H., dr. phil., Lektor.
Fyhn, Hans, Fabrikant.
Færø Amts Bibliotek, Thorshavn.
Garnisonsbibliotek, Det kgl.
Gentofte Kommunebibliotek.
Gladsakse Kommunebibliotek.
Glahn, H. Egede, Kontorchef.
Glenthøj, R. A. L. T., Sognepræst, Kirke Helsinge pr. Gørlev.
Gotschalk, J. F., fhv. Fuldmægtig i Finansministeriet, Esbønderup.
Grandjean, Louis E., Direktør.
Grum-Schwensen, A., Stads- og Havneingeniør, Fredericia.
Grønning-Rasmussen, C. O., Fuldmægtig.
Grønvald, F. C., Direktionssekretær.
Haderslev Centralbibliotek, Haderslev.
Haderup, Ernst, Civilingeniør.
Hahn-Thomsen, C., Apoteker, Nørre Alslev.
Hansen, E. Juel, Sparekassefuldmægtig, Odense.
Hansen, Gregers, Kontorchef.
Harbou, N., Dommer.
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Harries, O., Dommer, Svendborg.
Hartmann, Jørgen B., mag. art.
Hartvig, Michael, Grosserer.
Heise, Carl, Højesteretssagfører.
Heise, Torkil, Landsretssagfører.
Hellborn, Frits, Ekspeditionssekretær.
Henriksen, J. V., cand. jur., Kontorchef.
Herlufsholms Skoles Bibliotek, Næstved.
Hetsch, Stephan, Overretssagfører.
Hillerød Folkebibliotek, Hillerød.
Hjersing, Knud, Sekretær.
Hjorth-Nielsen, H., Museumsinspektør.
Holck, Harald, Kontorchef i Statsministeriet.
Honnens de Lichtenberg, G., Kaptajn.
Hornegaard, Hans, Kommunelærer, Rungsted Kyst.
Horsens Centralbibliotek, Horsens.
Hvidt, L. N., Dispachør.
Hærens Arkiv.
Høeg, Eiler, Læge, Jægerspris.
Høegh-Guldberg, Fritz, Legationssekretær.
Hørring, Johs., Landsretspræsident, Ordensskatmester, Viborg.
Hørsholm Kommunebibliotek, Hørsholm.
Ingemann, S., Godsejer, Egebjerggaard pr. Kappendrup.
Iuul, Stig, dr.jur., Professor.
Jensen, Chr., Gas- og Vandmester, Aarhus.
Jensen, C. A., mag. art., Museumsinspektør.
Johansen, Frits, Direktør.
Johansen, Johs., Snedker, Odense.
Jørgensen, Carl, Organist, Riisskov.
Jørgensen, Harald, dr. phil., Arkivar i Rigsarkivet.
Kalundborg Centralbibliotek, Kalundborg.
Kindt, G., Frue, Haslev.
Kiær, H. F., Kommandørkaptajn.
Kjølby, A., cand. phil., Forfatter.
Klitgaard, C., Postmester, Hjørring.
Koch, Poul, Intendant i Flaaden.
Kolding Bibliotek, Kolding.
Konow, Hans, Grosserer, Odense.
Kornerup, Bjørn, dr. theol., Overarkivar i Rigsarkivet.
Korse, Aug., Lærer, Broager.
Krag, O., fhv. Gesandt, Kammerherre.
Krak’s Legat.
Krogh-Jensen, G., dr. phil., Stadsbibliotekar.
Krøier, Johannes, Administrator.
Kvindelig Læseforening.
Kühle, Sejer, Kontrollør.
Københavns Kommunes Folkebiblioteker. (2 Ekspl.).
Københavns Stadsarkiv.
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Landsarkivet for Fyn, Odense.
Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg.
Landsarkivet for Sjælland.
Landsarkivet for de sønderjydske Landsdele, Aabenraa.
Langebæk, C. H., Tandlæge.
Larsen, Alfr., Grosserer, Nakskov.
Lassen, Niels B., Direktør, Aarhus.
Lindberg-Nielsen, Carl, Arkivar, cand. mag., Viborg.
Lindhard, Th., Landinspektør, Haderslev.
Linvald, A., Rigsarkivar.
Lolland-Falsters historiske Samfund, Søllested.
Louw, A. Ch., Direktør.
Lund, Hans, Højskoleforstander, Rødding.
Lyngby Bibliotek, Lyngby.
Maibøll, Christian, pens. Lærer, Jejsing.
Maribo Stiftsmuseum, Maribo.
Marquard, E., cand. mag., fhv. Arkivar i Rigsarkivet.
Marstrand, W., Civilingeniør, Akademisekretær.
Meyer, Karsten, Højesteretssagfører.
Middelfart Folkebibliotek, Middelfart.
Molbo, Erik, cand. mag., Slagelse.
Müller, Oluf, mag. scient., Odense.
Myrhøj, A. M. S., Overlærer, Kalundborg.
Møller, Aksel, Borgmester, cand. polit.
Møns Folkebibliotek, Stege.
Mørkeberg, H. H., Sagfører.
Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg, Det, Hillerød.
Nationalmuseet.
Nedergaard, Poul, Sognepræst.
Neergaard, C. H., fhv. Søfartschef ved Statsbanerne.
Neiiendam, Robert, Teaterhistoriker.
Nielsen, C. A., Arkitekt.
Nielsen, Sigismund, stud. mag.
Nissen, Harald, Civilingeniør.
Nordjydske Landsbibliotek, Det, Aalborg.
Nordsjællands Centralbibliotek, Helsingør.
Norrie, J. W. Gordon, Kaptajn.
Nutzhorn, Fr., Overassistent.
Nygaard, Povl, Genealog.
Nygård, S., fhv. Arkivar i Rigsarkivet.
Nykøbing Mors Folkebibliotek, Nykøbing Mors.
Obelitz, Bredo, Prokurist.
Odense Centralbibliotek, Odense.
Olsen, Kåre, Bibliotekar.
Ordenskapitlets Sekretariat.
Parup, P. F., Godsinspektør, Horsens.
Pedersen, Martha, Frue, Aarhus.
Pervil, Jørgen, Assistent.
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Petersen, Arne, Herlev.
Petersen, Harry, Assistent ved Statsskovbruget.
Plum, Daniel, Fuldmægtig.
Plum, Inger Marie, Frk.
Pontoppidan, A., Hærarkivar, Kammerjunker, Kaptajn, Klampenborg.
Porsvig, V., kst. Overlærer.
Poulsen, Heegaard, stud. mag.
Prange, Knud, stud. mag., Risskov.
Pust, Svend, Bibliotekar.
Quaade, Poul, cand.jur., Sekretær i Finansministeriet.
Raadhusbiblioteket.
Randbøll, Hans F., Prokurist.
Randers Centralbibliotek, Randers.
Rasmussen, K. Winkel, Fuldmægtig.
Rasmussen, S., Lærer, Vridsted.
Repholtz, Knud, Læge, Kleitrup pr. Hobro.
Rigsarkivet.
Rigsdagens Bibliotek.
Riisager, Vagn, Provst, mag. art., Harridslev pr. Randers.
Rode, E., Overretssagfører.
Rosenkilde, V., Boghandler.
Roskilde Bibliotek, Roskilde.
Rudbeck, H. N., Overlærer, Forstander.
Schou, Jørgen, Grosserer.
Schæffer, Aage, Apoteker.
Seerup, Asger, Politimester, Ringkøbing.
Seidel, Wilhelm, Kunstmaler.
Sjællands Stiftsbibliotek, Roskilde.
Slottved, Axel, dr. med., Overlæge, Kolding.
Smith, J., fhv. Amtsassessor.
Sommer, Otto Vilh., Antikvarboghandler.
Sorø Akademis Bibliotek, Sorø.
Sprechler, H. W., Direktør, Premierløjtnant.
von Spreckelsen, Otto, Revisor, Viborg.
Statens Lærerhøjskole.
Statsbiblioteket, Aarhus. (2 Ekspl.).
Statsministeriet.
Strandbygård, J. B., Civilingeniør, Aarhus.
Stricker, S. M., Hoteldirektør, statsaut. Vejer og Maaler, Christians
feld.
Studenterforeningens Bibliotek.
Sundbo, Arne, Borgmester.
Swane, J., Amtsforvalter, Vejle.
Svendborg By og Amts Bibliotek, Svendborg.
Søllerød Kommunebibliotek, Holte.
Sønderborg Centralbibliotek, Sønderborg.
Sønderjydske Landsbibliotek, Det, Aabenraa.
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Sørensen, Mogens Poll, Odense.
Sørensen, P.-B., Fabrikant.
Tegner, L. F., Direktør, Troense.
Teist, F., Højesteretssagfører.
Thaulow, Th., Kammerjunker, Oberstløjtnant.
Thiset, Olivia, Frue, Klampenborg.
Thomsen, C. J. T., Overretssagfører, Aarhus.
Thomsen, Ejnar, Professor.
Tobiesen, Fr., dr. med., Overlæge.
Topsøe-Jensen, H. G., dr. phil., Overbibliotekar.
Universitetsbibliotekets i.Afd.
Urne, Henrik, cand. jur., Sekretær i Justitsministeriet.
Weberg, O., cand. polyt., Maskiningeniør.
Weilbachs Kunstnerleksikon, Redaktionen af.
Vemmetofte Klosters Bibliotek, Faxe.
Werner, Hans, mag. art., Afdelingschef.
Willadsen, Poul, Grosserer.
Vind, O., Kammerherre, Hofjægermester, Sanderumgaard
Marslev.
Winkel, C. T., Civilingeniør.
Vogel-Jørgensen, T., Redaktør.
Vordingborg Kommunebibliotek, Vordingborg.
Wright, H. K., Civilingeniør.
Zahrtmann, H. C., Assistent ved Post- og Telegrafvæsenet.
Medlemmer i Norge1.
C., Kammerherre, Ulefoss.
Bergens Museums Bibliotek, Bergen.
Bergens offentlige .Bibliotek, Bergen.
Bull, Francis, Professor.
Daae, Anders, Apoteker, Rena.
Deichmanske Bibliotek, Det.
Drammens Folkebibliotek, Drammen.
Engelstad, Eja, Frue, Bækkelagshôgda.
Frederiksstads Folkebibliotek, Frederiksstad.
Glöersen, Jørgen, Ingeniør.
Hagen, Gunnar, Revisor.
Heibergske Samlinger, De, Alma.
Holst, J. C., Ingeniør.
Horn, K., Frk., Bibliotekar.
Hernes, Thorleif Hansteen, Drammen.
Irgens, Aage, cand. oecon., Bankdirektør, Sandefjord.
Johnson, Gudrun, Frk.
Kommunebiblioteket, Stavanger.
Krag, Hans, Drøbak.

åml,

1 Hvor ingen Bopæl er angivet, er denne Oslo.
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Meidell, S« S., cand.jur., Direktør, Vinderen.
Molde Folkebibliotek, Molde.
Munthe, W., Overbibliotekar, Vinderen.
Riiber Thaulow, P., Overretssagfører, Vikersund.
Riksarkivet, Oslo.
Rynning, Carsten, Departementssekretær.
Sandberg, J., Generalsekretær.
Schmidt, Olaus, Forfatter, Trondheim.
Solberg, Georg, Fylkesbetjent, Drammen.
Sollied, Ragna, Frk., Bergen.
Spangen, Christian, Tandlæge, Gardvik pr. Kongsvinger.
Statsarkivet, Bergen.
Statsarkivet, Hamar.
Statsarkivet, Kristianssand.
Statsarkivet, Oslo.
Statsarkivet, Trondheim.
Tillier, Odd, cand. oecon.
Trondheims Folkebibliotek, Trondheim.
Universitetsbiblioteket. (2 Ekspl.).
Wessel, Nanna, Frue, Tanumgaard, Sandvika.
Videnskabernes Selskabs Bibliotek, Det kongelige norske, Trond
heim.
Medlemmer i det øvrige Udland.

Bull, Jens, Minister, Haag.
Fritze’s kungl. Hovbokhandel, Stockholm.
Gottlieb, Eigil, Bankier, Montreux.
Gottlieb, Anna Charlotte, Frue, Stockholm.
Göteborg Stadsbibliotek, Göteborg.
Hintze, Gottfried, Huvuds ta, Sverige.
Kungliga Biblioteket, Stockholm.
Landsbokasafn, Reykjavik.
Rand, Mogens, Ingeniør, Bombay.
Riksarkivet, Stockholm.
Scheel, Poul, Generalkonsul, Chicago.
Stelling, Mogens, Fanny Bay, B. C., Canada.
Stockholms Stads Bibliotek, Stockholm.
Universitetsbiblioteket, Lund.
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET, Uppsala.
University of Illinois, Urbana, U.S.A.
University of Minnesota, Minneapolis, U.S.A.

REGNSKAB FOR AARET 1948
Kr. 0.

Saldo overført fra forrige Aar........................................................
Tilskud fra den danske Stat..........................................................
„
„ Alfred Good’s personalhistoriske Fond...................
„
„ Dansk historisk Fællesfond.......................................
Anonym Gave..................................................................................
Medlemskontingent..........................................................................
Salg af ældre Aargange og Publikationer...................................
Indvundne Renter.............................................................................

69,36
800,00
200,00
480,00
1.227,60
5.205,23
1.221,50
84,51

Kr. 0.

Trykning af Hæfterne.......................................................................
Honorarer for Bidrag til Tidsskriftet............................................
Papir og Tryksager..........................................................................
Porto.....................................................................................................
Diverse Omkostninger......................................................................
Møder...................................................................................................
Saldo overføres til næste Aar........................................................

6.049,02
919,00
131,45
256,21
243,71
73,90
1.614,91

9.288,20

9.288,20

Samfundet ejer den 31. December 1948:
Kr. 2.200,00 3^ °/0 Østifternes Kreditforenings Obligationer, 16. Serie,
i. Afd.
(heraf Kr. 1.000,00 testamentarisk Gave fra Hendes
____________
Majestæt Enkedronning Lovisa).

samt:
Kr. 400,00 4 % Husejer Kreditkasse Obligationer, 2. Afd., 5. Serie.
„
100,00 41/2 °/o Husejer Kreditkasse Obligationer, 2. Afd., 5. Serie.
„ 1.000,00 4l/2 °/o Kjøbenhavns Kreditforenings Obligationer, 8. Serie.
„ 3-998,o8 kontant.

Kr. 2.200,00 er Totusindetohundrede Kroner.

Kr. 5.498,08 er Femtusindefirehundredenitiotte Kroner 08 Øre,

indestaaende i Overformynderiet iflg. testamentarisk Gave fra Overrets
sagfører Paul Hennings’ Enke, Fru Lina Hennings, født Limpert. Kapi
talen udleveres først ved en Rentenyders Død.
København, den 21. Maj 1949.

(sign.) O. H. Clementsen.

Ovenstaaende Regnskab har vi gennemgaaet og sammenholdt med de os forelagte Bilag, og vi har intet fundet at erindre. Formuen har vi
befundet at være tilstede. Obligationerne lyder paa Samfundets Navn.

København, den 25. Maj 1949.
(sign.) Stefan Hetsch.

(sign.) A. Falk-Jensen.

REGISTER
AF

Albert Fabritius
Personerne anføres som Hovedregel paa deres Slægtsnavn, et saadant, der ikke
er opstaaet alene ved at sætte „sen“ til Faderens Fornavn, en Skik, der for Land
boernes Vedkommende varer til ca. 1828, jfr. Forordn, af 30. Maj s. A. Føres et
saadant Slægtsnavn ikke, anbringes Vedkommende paa Fadersnavnet, eller bliver
eventuelt at udelade, naar han ikke i Teksten er nærmere bestemt.
Desuden udelades de Personers Navne, om hvem intet af videre Betydning siges
i Teksten, f. Eks. Førere for Hærafdelinger, Konger og andre, i hvis Tjeneste de i
Teksten nævnte Personer staar, Forfattere, hvis Værker citeres o. s. v.
Kvinder anbringes som Hovedregel paa deres Pigenavn, kun undtagelsesvis
tillige paa Mandens Navn og i saa Fald med Henvisning fra Pigenavnet; er dette
ikke noget egentligt Slægtsnavn, bliver det eventuelt at udelade.
Er Navnene latiniserede, bibeholdes denne Form i Registret, medmindre
Teksten oplyser, hvorledes de skal gengives paa Dansk.
Nævnes en Person flere Gange paa samme Side, antydes det, hvor saadant
anses fornødent, i Registret ved et mindre Tal foroven, til højre for Sidetallet.
Fyrster sættes paa deres Navn, ikke paa Landets, medmindre dette anses mest
praktisk, da tillige derpaa.
Sammensatte Efternavne, f. Eks. Lente-Adler, sættes paa første Dels Begyndel
sesbogstav, altsaa i det nævnte Tilfælde paa L.
Partikler som von, de, des, de la, zum o. s. v. ses der bort fra; Eks.: des Vignes
sættes under V.
Begynder Efternavnet med le eller la, sættes det derimod som Regel under L.
Er Partiklen smeltet saaledes sammen med Navnet, at et nyt Ord er dannet, f. Eks.
Dupuy, anbringes Navnet paa Partiklens Begyndelsesbogstav, her altsaa D.
De efter spansk Skik sammensatte Efternavne (Moderens Slægtsnavn tilføjet
efter Faderens) anbringes under det første Led.
Lokaliteter og Institutioner, hvorom Teksten har Bemærkninger af særlig Be
tydning, er optaget i Registret.
Aagaard, Anna Mathea, g. Hammerich
52. - Frederikke Marie, g. Dorph 58,
60 f., 64. - Holger Halling, krigsass.,
52.
Aasted, slægt 160.
Aastrup, Poul Mortensen 165.
Abeken, Heinr., teolog 113.
Addi, Laurentius, sgpr. 43.
Adolf, hertug 41.
Alexander (II), storfyrst 63.
Allen, C. F., historiker 55.
Andersen, slægt 160. - H. G., digter 100,
109, 114, 136. - Theodor, teaterdirek
tør 7 f., 10, 22 f.

Andreæ, Peter, sgpr. 38.
Angelo, Aage Rørbye, direktør 75.
Anna, hertuginde, 44.
Armand, Catherine 190. - Etienne 189. Hercules 189. - Isaac 191. - Jacob
189 f., 192. - Jean 189, 192. - Jean
190, 192. - Jean (II) 190, 192. - Jean
Louis 191. - Jean Nicolas 190. - Joseph
190 f. - Louis 190. - Marie 190. Marin 190.
Arvin, slægt 160.
Aurifaber, Petrus, sgpr. 45.
Backen, rektor 165.
Baden, slægt 160.
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Balslev, Anna, g. Koch 169. - C. F.,
biskop, 169 f.
Bang, slægt 161. - Chr. Fr., prokurator
134 F. - Erland Gløersen, skolelærer
144. - Jørgen, rdmd. 161.
Bardenfleth, slægten 160.
Barfod, Fr. 174.
Bécard, Marie 192.
Becker, Peter Willemoës, historiker 63.
Bendemann, Eduard, maler 76, 103.
Bendz, Wilhelm, maler 89, 91.
Berge, Fritz v. 154.
Berner, Abel, rektor 47.
Betzonich, Augusta Marie, g. Keller 20.
- Axel Emil, forfatter 20 f. - Carl,
marskandiser 20. - Chr., underkorpo
ral 2. - Elga, g. Henriksen 19. - Elga,
g. Sinding 21. - Georg, fotograf, ku
stode 20. - Georg Emil, forfatter 1-29.
- Ingeborg, skuespillerinde, g. Wilken
20. - Johan Sebastian, væver 1 f. Johanne, skuespillerinde, g. PedersenDan ii, 16, 19 f- - Signe 19.
Bille, Peder 156.
Bindesbøl, Gottlieb, arkitekt 78, 81-86,
88, 104-06. - Severin, biskop 104 f.
Birch, Sofus, teaterejer 7.
Birkedal, Vilhelm 174.
Bjerre, slægt 161.
Bjerring, Vilhelm, politiker 73.
Biair, Hugh, prædikant 173.
Blome, Cecilie, g. Heidtman 41, 43. Diedrich 40, 43. - Hans 40 f.
Blunck, Ditlev, maler 78, 80, 103, 108.
Bockholt, Ambrosius, rdmd. 43. - Anna,
g. Reimer 37. - Blasius 39. - Catha
rina 42. - Joachim 37-40, 43. Jochim 39. - Jürgen 37, 39, 41 f., 47.
- Margaretha 41. - Sara, g. Sulffgrauen 43. - Tebbe, g. Greve 47. Ursula, g. Köning 40.
Boisserée, Melchior 109. - Sulpice 109.
Borch, Charite, g. Paludan-Müller 97,
112.
Borgsdorf, Charlotta Elisabeth, g. Schu
chardt 194.
Borneman, Margareta, g. Plezzius 39.
- Marten 39. - Fr. Chr., jurist 59, 63.
- Mathias Hastrup, jurist 56.
Bournonville, Antoine, balletdanser 103.
- August, balletdanser 77, 103.
Brammer, G. P., biskop 174.
Bramsen, slægt 161. - Luis, ghetatsrd.
186. - Niels Jepsen 186.
Brandes, Georg 171.
Brasen, Jürgen, rdmd. 41, 44 f. - Maria,
g. Wegener 45, 49. - Marx 46, 48.
Bravo, Joh., maler 104.
Brix, Mogens Steffensen, skudehdl. 134.
Broch, Anders 198. - Anders Jensen 198.

- Chr. Jensen, præst 198. - Jens 198.
- Lyder 198. - Mourits 198.
Brockdorff, Heinrich 39.
Brorson, Hans, biskop, digter 169.
Brosbøll, Carl, forfatter 138 F.
Brun, Adelaide Franc. Marie Friederike
Emilie, g. Grevenkop-Castenschiold
113. - Carl Fr. B., hofjgmstr. 113. Heinrich 50. - Margarethe, g. Schnell
41. - Vilhelm 41.
Bruun, Bertel, kbmd. 161.
Brøchner, Magd. Barbara, g. Bruun 161.
Broger, Jens, skomg. 195.

Brøndsted, Georg Koës, justrd. 58. Marie, g. Hall 60 f. - Peter Oluf, filo
log 56, 58Buchholtz, Peter 39.
Buchwald, Heinrich, amtmd. 43, 46.
Buesing, se Büssing.
Buntzen, Andreas, journalist 140 f.
Busse, Johan Heinr., kobberstk. 115.
Buti, jfr. 87.
Büssing, Margaretha, g. Brockdorff 39.
- Otto 39.
Bødtcher, Anthon Chr., overkrkomm.
195. - Ludvig, digter 79.
Cammuccini, Vincenzo, maler 88.
Canariis, Anna Margr., g. Bang 144. Frederikke Marie Nie., g. Klein 142,
145. ~ Jac. Fr. 145. - Jac. Johansen,
birkeskr. 143. - Joh. Fr., styrmd. 145.
-Joh. Nie., byfgd. 142, 144. - Johanne
Marie, g. Nielsen 144. - Margr. Elis.,
g. Freuchen 142, 145. - Peter Baden
145. - Petra Jacobine, g. Edinger 145.
Canariis-Christensen, familien 142.
Canaris, Anna Margr. 143. - Hans Jac.
143. - Jacob, tavaletkræmmer, 142 f.
-Jac. Johansen 143. - Joh. Nie., klein
smed 143. - Ludv. Johansen 144. Marie 143. - Mette Cathr. 143. Niels 143. - Wilh., admiral 142.
Cardoni, Vittoria 87, 108.
Carlson, Gudrun, skuespillerinde 14.
Carolsfeld, Schnorr von, se Schnorr.
Carstens, Asmus Jacob, maler 91, 110.
Carstensen, Georg, entreprenør 136.
Cathala, Marie Elis., g. Klein 145.
Charlotte Frederikke, prinsesse 79, 86,
97, 103, 109.
Chiewitz, Poul, forfatter 139.
Christensen, Anders, landmd. 161. Christen, stempelskærer 77, 103. Gunnar Fangel 186. - H., bgmstr.
70-72. - Henrik Fangel 186.
Christian III, konge 184. - IX, konge 8.
- hertug 46.
Christina, hertuginde 44.
Chrysow, Heinrich 45. - Johan 46. Palmenius, kpl. 42, 44 F., 46.
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Claus« Heilche, g. Holmer 48. - Grete,
g. Frame 40. - Henning 48. - Krum
Peter 40. - Rode 48 f.
Clausen, Anna 199. - Gøsel 45. - H. N.,
teolog 61 f. - Jacob 199. - Mathias,
styrmd. 199.
Clévans, Marie, g. Armand 190, 192.
Cocius, Georg, konrektor 45, 47, 51.
Cocy, Marie, g. Armand 190, 192.
Coucy, slægten 192.
Collett, B. A. 102.
Collin, Edvard 185. - Hjalmar« forvalter
141. - Jonas, zoolog 185.
Cornelius, Peter v., maler 90, 93« iiof.
Creutz« Friderich Joach.« lojtn. 194.
Cronstrand, Baltzar, ægyptolog 96, 112.
Crusius, Georg, superintendent 49.
Cypræus, Paulus, domhr. 46.
Dahl, J. C., maler 91, 110.
Dass, Peter, digter 166 f.
Delbanco, Moses, prok. 195, 197.
Detharding, Heinrich« sgpr., 48, 51.
Dethlefsen, Anna Christina Elis» 199. Carolina 199. - Hans 199. - Johann
Dicdr., rektor 199. - Maria Christina
199. - Reimer Dietr. 199.
Diepfhusen, se Doeffhusen.
Dietrichson, H. F. W.« h.r.sagf. 23.
Dixen, slægt 161.
Djørup, Michael, læge 115.
Dorn, Anna, g. Rautenstein 49. - Catha
rina, g. Könen 48. - Cathrine 37. Henning 41, 43. - Henning 42. Peter 37-39, 4‘~43, 45f- 48-50- Peter 39. - Tebbe 45. - Tebbe 46. Wybe 38. - Wybe, g. Peter 50.
Dorph, Hans Peder Koster, sgpr. 60.
- N. V., rektor 70.
Dunckel, Anne, g. Randrup 147.
Dupré, François, maler 78, 103.
Doeffhusen, Drude, g. Brasen 46. Georg 46.
Eckersberg, C. W., maler 75, 78, 81, 85,
103 f., 106 f., 109. - Erling, kobberstik
ker 76, 103.
Eddelien, Heinr., maler 96, Ii2f., 115.
Edinger, Poul Abraham Lehn, propr. 145.
- Witus, stiftslandinsp. 146.
Eitzen, Paulus ab, superintendent 40.
Elisabeth Sophie, hertuginde 41.
Engel, Anna Cathr., g. Canaris 143.
Engelstoft, Laurids, historiker 63. - Mette
Marie, g. Bomemann 63.
Esmarck, Nicolai, sgpr. 48.
Eylardi, Anton Vilhelm, hovedkasserer
149. - Axel Vilhelm, assist. I49f. Herman Anton, propr. 147. - Hermann
Anthon, gravør 147. - Marie Lucie,
g. Fribert 148. - Sophie Marie Lucie,
g. Jensen 149.
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Faber, slægt 162.
Fabricius, Jacob, provst 42. - Jacob,
sgpr. 48.
Fearnley, Thomas, maler 78, 103.
Fenger, Carl Emil, professor 64.
Fiedler, auditør 104.
Flor, Ferdinand, maler 109.
Fogelberg, Bengt, billedhgr. 96, 113, 115.
Frame, Claus 40.
Frandsen, Hans, læge, digter 164 f.
Frederik (III), hertug 40.
Frederiksen, Niels Chr., professor 69.
Freuchen, Nie., forpagter 145. - Nie.,
propr.« 142, 145. - Peter, forf. 142.
Fribert, Lars Jacob, kanc.rd. 148. - Lo
rentz, propr. 148.
Friedrich, Caspar David, maler 110.
Friis, Aage, historiker 187. - Christen
Hansen, godsejer 187. - Christen Niel
sen, rektor 187. - Christen Lodberg 187.
- Hans Nielsen, borgmstr. 187. Hjalmar, overdyrlæge 187. - Morten
Lauridsen, professor 187. - Mouritz
Trap, provst 187. - Susanne Margr.,
skuespillerinde 187.
Frische, Axel, teaterdirektør 9.
Frølich, Lorenz, maler 76.
Fugger, Johan Steffen, tømrerfrimstr. 148.
- Vilhelmine, g. Eylardi 148.
Fønss, Fr. Jørgen, overkrkomm. 194.
Galli, Pietro, billedhgr. 115.
Ganz, Margrethe, g. Rosenkrantz 154,
’57Genelli, Bonaventura, tegner 90.
Gersdorff, Joachim, rigshofmstr. 184.
Glahn, slægten 187 f.
Godenhaus, se Schadow.
Goldschmidt, Marthe, g. Tipotius 47. Meïr, forfatter 3, 136 f. - Sebastian 47.
Gram, Hans, historiker 152.
Greve, Jacob 47. - Peter 47.
Grevenkop-Castenschiold, Joh. Vilh., jægermstr. 113 f.
Griisbech, Niels Hansen, rdmd. 187.
Grundet, Jens Pedersen, rektor 165.
Grundtvig, slægt 163. - Mina 172. N. F. S. 172-75.
Gude, Albert Peter, birkedommer 195.
- Anna, g. Odefeyen 37, 43. - Claus
40. - Jacob, justrd. 195 f. - Ludvig
Jac. Mendel, dompr. 195-97. - Marx
37 fGurlitt, Louis, maler 91 f., in.
Gyldenmund, Oluf, teolog 155.
Gyllembourg, Thomasine 136.
Gødesen, Jens, biskop 151-59.
Haarløv, slægt 161. - Niels Henrik, brbr.
149. - Sara Rosalie Dagmar, g. Ey
lardi 149.
Hage, Bolette, g. Puggaard 108.
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Hall, C. C., politiker 61, 70-72, 80, 104.
Hammerich, Frederik 54, 173. - Johs.,
agent 58. - Martin, skolebestyrer 52-67.
Handberg, slægt 161.
Hanfstaengl, Franz, litograf 91, no.
Hans, prins 42. - Hasche, kspvogt 40, 43.
Hansdatter, Mette, g. A. S. Vedel 166.
Hansen, Constantin, maler 85 f., 88, 98,
115. - Hans Chr., arkitekt 83 F., 105.
- J. A., politiker 73.
Harboe, Joh. Gebhard, assist. 167 f.
Hastrup, Fr. Ludv., forp. 195. - Frede
rikke Cecilie 195.
Hauch, Carsten, digter 70.
Hauch-Fausbol,, Th., genealog 200.
Hausmann, Chr., sgpr. 51.
Hegelund, Peder, biskop 165.
Heger, slægt 163.
Heiberg, Joh. Ludvig, digter 70, 136, 168.
-Johanne Louise 70, 72, 74, 136, 167 f.
- P. A., forfatter 77.
Heidtman, Erasmus 42, 50. - Ludwig,
domhr. 41, 44.
Heinrich, Joh. Fried., kfrd. 195.
Helweg, Hans Fr., stiftspr. 69.
Hemmingsen, Niels, teolog 152.
Hempelius, Joh., sgpr. 42.
Henneccius, Caspar, subrektor 49, 51.
Henriksen, Carl, teaterdirektør 7 f., 19.
Hermann, jfr. Armand.
Hess, Heinrich Maria, maler 93, uof.
- Peter, maler 110.
Hilker, Georg, maler 98, 113.
Hjorth, F. C., nålemager 112. - Olivia
Francisca, g. Eddelien 96, 99, U2f.
Hohlenberg, Mathias Hagen, teolog 56.
Holberg, Ludvig 185.
Holck, slægt 161. - Hedevig Margrethe,
bsse 133. - Juliane, ctsse 133. - Ole,
oblt. 161.
Holm, Chr., maler 91, 93, 110. - Chr. F.,
assessor 106. - Hans 49.
Holmer, Anna, g. Hausmann 45, 51. Anna, g. Lucht 47. - Catharina 43.
- Catharina 48. - Catharina, g. Cocius
45. - Christina, g. Schmit 39. - Detloff
38. - Georg 37. - Georg 43. - Georg 48.
-Johan 39. - Johs., sgpr. 37, 39, 41, 49.
- Johan Adolf 49. - Marina 41. Marina, g. Werdinghusen 49. - Ma
ryncke 39. - Peter 43. - Peter 44. Peter 48. - Peter 48. - Rode Claus 49.
- Wybe, g. Brasen. 41
Holst, H. P., digter 23, 114, 137.
Hon, Margretha van, g. Thor Stenborch
43Hoyer, Caspar, staller 39.
Hunderup, Marie, skuespillerinde 11.
Hvas, Peder Nielsen, godsejer 133.
Hveberg, Magnus Olaus Baadh, oberst 27.

Hviid, Niels, urtegrdsmd. 143.
Høedt, Fr., sceneinstr., 70, 72, 74.
Høeg. Chr., møller 199. - Louise 199. Reimer Diedr. 199.
Høgsberg, slægt 161.
Hölderling, Timme 37.
Høyen, Else Marie, g. Westengaard 58.
Ingres, Jean Auguste Dominique, maler
78, 103.
Ipsen, Chr., konsul 103.
Ishøy, Chr. Fr. Aug., sgpr. 69.
Ivari, Erasmus, sgpr., 40.
Jacobsen, slægt 160.
Jensen, slægt 162. - J. L., maler 80, 104.
- Lars Peter Vilh., lærer 149. - Niels,
smed 149.
Jerichau, Jens Adolf, billedhgr. 96.
Jersin, Jens Dinesen 165.
Jessen, Anna Elis., g. Freuchen 145. Franz von, journalist 169.
Johan Adolf, hertug 38, 45.
Johannsen, Carl Theodor, orientalist 56,
58, 61.
Johansen, Anna Marie, g. Canariis 144.
- Peter, godsejer 144.
Jokegius, Christina 39. - Heinrich 38. Hermann, kpl. 38 f., 41. - Marten 41.
Juel, Peder, rentemstr. 184.
Juhl, slægt 161.
Jørgensen, A. D., rigsarkivar 72.
Kaas, Niels, rigsrd. 152.
Kalisch, Dor. Charl. v., g. Dethlefsen
199. - Margr. Brig. v., g. Clausen 199.
- Maria Christina v., g. Høeg 199. Reimer Diedr. v., løjtn. 199.
Kall, P.J., kammerråd 103.
Kalundt, Peter, rdmd. 37.
Kamp, Gertrudmine Claudine, g. Storch
91, IIO.

Kanaris, Konstantin, søhelt 142.
Kanneworff, Georgine Sofie Magd., g.
Møller 134. - Ludvig Harboe, sgpr. 134.
Kauffmann, Asmus, litograf no.
Kaulbach, Wilhelm v., maler 90.
Kayser, Carl Johan Henr., professor 64.
Keller, Johan, forfatter 20.
Kestner, Chr. Aug., min.res. 87, 96, 108,
112.
Kierkegaard, Peter, teolog 120. - Søren,
filosof 117-121, 137, 175-77.
Kiær, slægt 160.
Kiærschou, F. C., maler 91.
Klein, Diderich Helvig, kbmd. -4.3. Peter Hel vig, læge 142, 144. - Viggo
Kanaris, o.r.sagf. 142.
Klenze, Leo v., arkitekt 90, 109.
Klevenfeld, slægt 160.
Klubien, løjtn. 27.
Knuth, F. M., greve 80, 104.
Koch, C. F., biskop 169 f. - Carl, præst
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170. - Chrf., diakon 39. - Gabriel,
biskop 170. — Gabriel, provst 170. —
J. H., arkitekt 106. - Joseph Anton,
maler 88, 96. - Karl, maler ni.
Kock, Matthias, mundkok 43.
Kolling, Valdemar, skuespiller 14.
Kristensen, slægt 162. - Frederikke, g.
Boje 162.
Krogh, Helene Margr. v., g. Tillisch 193.
Krohn, F. C., medaillør 86-88, 108.
Krüger, Carl Reinhard, medaillør 110.
Krøys, Frederikke Louise 193-95.
Küchler, Albert, maler 78, 80, 85 f., 96,
103 f., 109, H2f., 115.
Kümmel, Heinr., ”billedhgr. 88.
Købke, Christen, maler 98, 108. - Sophie
Sus. Dor., g. Krohn 86, 108
Könen, Anna, 49. - Gert, kbmd. 48 f.
Köning, Barbara 40. - Catharina 41. Johs., sgpr. 40-42, 48. - Tebbe 42.
Køppen, Adolph, historiker 106 f.
Lange, Gunde, magister 165.
Langebek, Jacob, historiker 152.
Larsen, Anna, skuespillerinde 11.
Laurentin, Maren, g. Kanneworff 134.
Lavache, Simone, g. Armand 189.
Lehmann, Orla, politiker 108.
Lehn-Schiøler, slægt 163.
Leiner, Joh. Jac., mægler 140. - Mathilde,
sproglærerinde 140 f.
Lensche, Asmus 39. - Claus 39. - Elsabe
39Leroux, Jean, kobberstikker 78, 103.
Leth, Anne Kirstine, g. Soetman 149.
Levinsen, Niels, adjunkt 57, 61.
Lieutaud, Susanne, g. Armand 189.
Lind, slægt 161.
Lindberg, J. C. 174.
Lindstrøm, Viggo, skuespiller 9 f.
Lohe, Cornelius von der 46.
Lucas, slægt 162.
Lucht, Anna, g. Esmarck 48. - Detlev
38. - Johs., amtskr. 45, 47 f. - Johs.,
sgpr. 37 £ ~ Marina, g. Mosing 38. Nikolaus, sgpr. 50.
Ludwig, konge af Bayern 83, 89 f., 105.
Lund, Ane Christine, g. Betzonich 1. Peter Martin, provst 69.
Lunge, Vincens 156, 158.
Luth, Anna 41. - Detleff 41.
Lynge, Flemming, forfatter 9.
Lütthans, Emilie Nathalie, g. Monrad 63.
Madvig, J. N., filolog 171.
Magnan, Magdeleine, g. Armand 191.
Magnani, Anna Maria, se Uhden.
Maitland, Thomas, guvernør 107.
Malling, Anne Sorensdt. 199. - Jost
Sørensen 199. - Michel Sørensen 198.
- Seyer Sørensen, etrd. 198. - Rasmus
Sørensen 199. - Søren Michelsen 198.
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Mandixen, Claus 44, 50. - Peter, bgmstr.
50.
Marstrand, Wilhelm, maler 88, 96.
Mårtens, Ditlev, maler 109.
Martensen, Hans Lassen, biskop 59, 171,
174, 176.
Martinus de Dacia 165.
Mathiesen, Mouritz, skibstømrer 147.
Mathiæ, Wilh. v., billedhgr. 86, 108.
Mauritius, von, slægt 160.
Meidell, Nanna 163.
Meier, Hans, rektor 165.
Meldahl, Birgitte Marie, g. Møller 133.
- Hylleborg, g. Wagaard 133. - Mikkel
Tollesen, provst 133. - Tolluf Gunder
sen, brbr. 133.
Meyer, Emst, maler 96, 100, 114.
Moe, C., sgpr. 170.
Moldenit, Caspar, landskr. 49.
Moller, Anna, g. Chrysov 44. - Heinrich,
sgpr. 43. - Jacob 46. - O. H., genealog
200.
Moltzan, Anne, g. Gantz 154, 157.
Monrad, Ada Maria, g. Frederiksen 69.
- D. G., biskop, politiker 52-74. J. H., præst 174. - Ottilie 57. - Viggo,
løjtn. 67.
Morgenstern, Chr., maler 91.
Mortensen, slægt 162. - Niels, gdejer
162.
Mosing, Anna, 39. - Anna, g. Henneccius 49. - Johan 44. - Joh., diakon 38 f.,
41, 44, 49 f. - Margareta, g. Brun 50.
Mourier, Susanne, g. Armand 191.
Muus, slægt 162.
Mühlensteth, N. C., postmstr. 103.
Müller, Adam, maler 80, 96, 111-113.
- Gustav Adolph, lærer 138. - Ludv.
Chr., seminarieforst. 56 f. - Th. A.,
historiker 178.
Mynster, J. P., biskop 172 f.
Moller, Birgitte Marie 135. - Carl, for
fatter 23. - Christiansine Nicoline, g.
Betzonich 2, 16-19, 22* “ Erich, kbmd.
<33 f- - Fr. Chr., apoteker 135. - Hel
mine Henriette, g. Haarlov 149. —
Henriette Rudolphine, g. Mørk 134.
- J. P., maler 76. - Joh. Chr., snedker 2.
- Johanne Marie, g. Fugger 148. Marenus Laurentin, materialist 135. Michael Marenus, godsejer 134, 138 f.,
141. - Peder, propr. 133. - Peder
Ludvig, litterat 133—41. - Poul Mar
tin, digter, filosof 61 f. - Gllegaard, g.
Skovsted 150.
Mösing, se Mosing.
Mørk, Fr. Chr., sgpr. 134.
Nathanson, Mendel Levin 195 f.
Nebelong, N. S., arkitekt 99, 113.
Nerly, Friedrich, maler 104.
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Nicolas, Charles 191. - Madeleine, g.
Armand 190, 192. - Pierre 191.
Nicolaus de Dacia, 165.
Nielsen, Anna, skuespillerinde 70. Hans (af Guldborg) 144. - Jens, avls
bruger 162.
Nimtofte, Ove Christensen, præst 198.
Normann, Ole Chr., skolelærer 193.
Nygaard, slægt 162.
Odefeyen, Balthazar 40. - Caspar 37 f.,
42, 44, 46, 48. - Godske 38. - Helt,
kspvogt 43. - Jasper, se Caspar. Jaspar 46. - Marx Gude 48. - Melchior,
kspvogt 44. - Wybe 42.
Olson, slægt 162.
Overbeck, Fr., maler 87 f., 108.
Overskou, Thomas, teaterhistoriker 15.
Palladius, Peder 165.
Paludan-Müller, Fr., digter 98, 112.
Pauli, Johs., sgpr. 48.
Paulsen, Claudio 108. - Fritz, oberstlt.
86, 97, 107. - Pietro Alberto, kmhr. 108.
Pawelsen, Jacob 42 f.
Pedersen, Andreas 163.
Pedersen-Dan, Hans Peder, billedhgr.
19E - Johanne, se Betzonich.
Perrin, Susanne Elisabeth, g. Armand
192.
Peter, Arps 42. - Catharina 42. - Paul
5°Petersen, Anna Marie, g. Simonsen 91,
110. - Fr. Chr., filolog 56. - Heinr.
Ludv., kobberstk. 92, in. - Vilhelm,
teaterdirektør 7.
Petrus Philomela de Dacia 165.
Petzholdt, F. C., maler 86, 91, 103.
Philipsen, C.J. A. 80.
Pinelli, Bartolommeo, maler 109.
Pintziger, Anna 47. - Dorothea 49. Johs. 47, 49 f. - Maria 49.
Plezzius, Martin, rektor 38 f., 44.
Plum, slægt 163.
Pors, Mads, rektor 165.
Possalenti, Paolo, billedhgr. 85, 107.
Poulsen, Baltzer, tommermd. 143.
Prehn, Doris, husbest. 63.
Prestel, Joh., maler 87.
Primavesi, Eduard, maler 82, 105.
Prior, slægt 162.
Prossalendi, se Possalendi.
Puggaard, Annette Maria Bolette, g.
Lehmann 108. - Chrf., geolog 108. Hans, grosserer 86, 108.
Qvamström. K. G., billedhgr. 96.
Quitzau, Didrik v. 158.
Raben, Hedevig Margr., se Holck.
Randrup, Hans, værtshusholder 147. Niels Christensen, guldsmedsv. 147.
Rasch, Anna, g. Lucht 45. - Joh., landskr.
45-

Rask, Rasmus, filolog 57, 135.
Rasmussen, August, teaterdirektør 7
Rauch, Chr., billedhgr. 92.
Rautenstein, Heinrich 49.
Reedtz (-Thott), slægt 160.
Reenberg, Holger, skuespiller 14.
Reimer, Abel 44. - Joachim 42. - Jürgen
47. - Lorentz 38. - Peter 37, 40, 42,
44, 47. - Tebbe 40.
Reinhart, Joh., maler 88, 97, 115.
Reumert, slægt 162.
Ricard, Chr. Fr., departementschef 8.
Riedel, August, maler 104.
Riepenhausen, Johs., maler 88, 96 f.
Riis, Hilleborg Jensdt., g. Meldahl 133.
Ring, Anna Elis. Dor., g. Schuchardt 194.
Rode, Telse 49.
Roed, Jørgen, maler 96.
Romand Allaise, g. Armand 189.
Rosell, Emil, sergeant 28.
Rosen, Margareta, g. Buchholtz 39.
Rosenberg, slægt 163.
Rosenkrantz, Erik Ottesen 152, 154, 157.
- Iver, ghrd. 152. - Jørgen, statsmand
151-59. - Holger (den lærde) 151 f.
- Holger Ottesen 152, 155. - Mar
grethe, g. Quitzau 154, 158. - Otte
Holgersen 151, 155 c
Ross, Ludwig, arkæolog 83, 105.
Rothe, Conrad, præst 114.
Rottmann, Karl, maler 91, 93, 109.
Roulet, Antonie, g. Armand 189.
Ruben, slægt 162. - Meinert 162.
Rud, Borkvard 184.
Rørbye, Elise 102. - Emilie Henriette,
g. Collett 102. - Emma Eulalia, g.
Mühlensteth 102. - Ferd. Chr., proku
rator 102. - Ferd. Henr., overkr.komm.
75, 102. - Helga Athalia 99, 113. - Ida
Athalia, g. West 99, 102. - Johanne
115. - John, læge 102. - Julie Frede
rikke, g. Ipsen 103. - Ludv. Fr. Ad.,
godsejer 102. - Martinus, maler 75-116
- Nancy, Gerhardine g. Kali 103, 115.
Rørholm, slægt 162.
Saldem, von, slægt 160.
Saxild, Ane Elisabeth, g. Gurlitt 92, 111.
Schack, Charlotte Johanne, g. Schiøtt 103.
Schadow, Fr. Wilh. v., maler 76, 103.
Scharling, slægt 162. - Edv. Aug., pro
fessor 61.
Schaubert, Eduard, arkitekt 83 f., 105.
Schirmer, J. W., maler 97, 112.
Schiøtt, Chr. Fr., toldskr. 92, 103. - Rose
Frederikke, g. Rørbye 76 f., 80, 92-102.
- Pauline 115
Schmit, Laurentius, sgpr. 39 f. - Magdalene 41.
Schnell, Johan, diakon 41.
Schnikius, Joh., sgpr. 42.
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Schnorr v. Carolsfeld, Julius, maler 90.
109 f.
Schomaker, Johs., bgmstr. 47.
Schou, Ludvig Carl Chr. Max., kaptajn
26.
Schreiber, Catharine, g. Odefeyen 43.
Schröder, Anna, g. Mandixen 45. Herman, kantor 37, 40, 44. — Jørgen
45Schubæus, Catharina 38. - Hans 37. Johs., kpl. 37 f., 44.
Schuchardt, Adolph Chrf., landmåler
194. “ Johann Conrad t 194.
Mar
garetha Elis. 194.
Schulen, Margret, g. Moller 46.
Schwanthaler, Ludwig, billedhgr. 90
Schøler, slægt 162. - Nicolaj Peter, skole
lærer 162.
Severn, Joseph, maler 87.
Seyfarth, Gustav Vcnzel Rothkirk Kaas,
løjtn. 27.
Sibbern, Abel, g. Stolteley 46. - Anna,
g. Gude 40. - Catharina, g. Clausen 45.
- Fr. Chr., filosof, 56, 61 f. - Gabriel,
bgmstr. 40 f. - Jürgen Gabriel, rdmd.
45^
Siesbye, Oscar, filolog 170-72.
Silbergraben, se Sulffgrauen.
Simonsen, Niels, maler 91, 93, 110.
Simony, Carl, politiker 72.
Sinding, Stephan, billedhgr. 21.
Sinning, Jens, teolog 155.
Skovsted, Johan Ivar Chr., trafikbest. 150.
- Thyra Ollegaard, g. Eylardi 150.
Smith, D. P. 174.
Michael Leigh,
oberst 193.
Soetman, Jørgen Ibsen, overkrigskomm.
149. - Rikke, g. Fribert 149.
Soltou, Berendt, domhr. 40, 47. - Catha
rina, g. Spies 40.
Sommer, Margrethe, g. Schøler 162 f.
Sommerschild, Henrik, kapt. 199. Maria Christina, g. Kalisch 199.
Sonne, Jørgen Valentin, maler 78, 86, 91,
96, 98, 103.
Spies, Abel, kmskr. 40, 49.
Elias,
amtsskr. 37. - Gesche, g. Moldenit 49.
Splete, Hardevicus, sgpr. 48.
Stampe, Francisca Janna, g. Edinger 146.
Stieler, Joseph, maler 94, 111.
Stiglmayer, Johann Baptist, billedhgr. 93.
Stockfleth, Frederikke Eleon. Cathr., g.
Rørbye 75, 102.
Stolteley, Simon 46.
Storch, Frederik Ludvig, maler 91, 93.
Struckman, Nicolaus 47.
Sulffgrauen, Andreas, rdmd. 37 f. - Ca
tharina, g. Hölderling 37. - Catharine
38. - Hans 38,40. - Marcus, diakon 43 f.
Sülffgrauen, se Sulffgrauen.
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Södermark, O.J., maler, oberst 96, 113,
II5Tauber, Emanuel, rektor 135.
Tausen, Hans, reformator 165.
Tecken, Heinrich 41. - Magdalene, g.
Brasen, 41
Tenerani, Pietro, billedhgr. 114.
Terkelsdatter, Anna Elisabeth, g. Jo
hansen 144.
Thomesen, Hans, digter 165.
Thomsen, Louise Henr., g. Gude 195. Ludvig Henr., agent 195.
Thor Stenborch, Borchert, husfgd. 43.
Thorouw, Enevold 50. - Enevold, sgpr.
50.
Thorvaldsen, Bertel, billedhgr. 78, 80,
86, 9i> 93* 97» 101, 107-09. - Elisa,
g. Paulsen 86, 107.
Thorning, Frederik, maler 98, 113.
Tillisch, slægt 160. - F. F. v., minister 71.
- Georg F., oberst 193. - Henrik Wilh.,
amtmd. 192 f.
Tipotius, Matthias 47.
Tobiesen, C. L., stiftsprovst 69.
Treschow, slægt 160.
Trojel, slægt 163. - Ulriche Eleon. Svane,
g. Fribert 148.
Tscherning, A. F., politiker 72 f.
Uhden, Anna Maria 107.
Uldall, slægt 161.
Utcke, slægt 163.
Wade, Nugent, præst 172 f.
Wagaard, Peder, sgpr. 133.
Vaget, se Vogt
Wagner, Joh. Martin, billedhgr. 88, 96,
112, 115.
Vedel, Anders Sørensen 165 f.
Wegener, Johann 45-49. - Margaretha
46. - Marina 47. - Martin 48. - Wibe
49-.
Werdinghusen, Heinrich 49. - Joachim,
sgpr. 49Werliin, Chr., sgpr. 63.
Vernet, Horace, maler, 87 io8f.
Wessel, Joh. Herrn., digter 192 f.
West, Joh. Wilh., sgpr. 102.
Westengaard, Laurits Chr. Ditl., præst
58.
Westerholt, Reinold 41.
Westphal, Joach., superintendent 155.
Weywadt, Mette Sophie, g. Eylardi 147.
Vibe, slægt 160.
Wiehe, Michael skuespiller 74, 168.
Wilken, Charles, skuespiller 14, 20.
Wittmer, Joh., maler 87, 109, 115.
Vogt, Adolf, landfgd. 46, 49 f. - Anna 49.
- Catharina 42. - Catharina, g. Pintziger 47. - Henning, kspvogt 43. Peter 39 f., 42, 46 f., 49. - Wybe, g.
Blome 40, 43.
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Volf, Margr. Ottesdt., g. Canariis 144. Oehlenschlæger, Adam Gottlob, digter
Wraagius, Marcus, superintendent 42.
56 f., 136, 185.
Wulff, Carl, skuespiller 13. - Henriette Ørsted, H. C., fysiker, 56 f., 61, 136. 100, 104. - Peter, løjtn. 80, 104.
Karen, g. Scharling 61. - Sophie, g.
Dahlstrøm 61.
York, Helene Marie, g. Gude 196.
Østergaard, Vilhelm, professor 7, 22 f.
Zeller, Conrad, maler 115.

2 Række.

Bind II (1887).
Hefte 1
- 2
3
- 4

Bind III-V
(1888-1890)

Bind VI (1891)
Hefte 1
2
3
- 4

Række 6.
39 Ekspl.
47
42
43
-

udsolgt.
17 Ekspl.
18
16
14
-

Række 3.

Bind I-VI (1892-97).
udsolgt.

Række 4.

Bind I-VI (1898-1903).
udsolgt.

Række 5.

Bind I (1904)

Række 7.

Række 8.

udsolgt.

Bind III (1906)
Hefte 1
udsolgt.
- 2
4 Ekspl.
- 3 12
-

Bind IV (1907)
Hefte 1
9 Ekspl.
- 2
udsolgt.
3
6 Ekspl.
udsolgt.
9 Ekspl.
19
-

Bind VI (1909)
Hefte 1
udsolgt.
Hefte 2 17 Ekspl.
3 19
-

Bind III—VI (1912-15).
udsolgt.
Bind I (1916).
Hefte 1
1 Ekspl.
- 2 udsolgt.
3
- 4
Bind II-VI (1917-21).
udsolgt.

Bind II (1905)
Hefte 1 133 Ekspl.
- 2—3 udsolgt.

Bind V (1908)
Hefte 1
- 2
3

Bind I (1910)
Hefte 1udsolgt.
- 2 11 Ekspl.
3
7
Bind II (1911)
Hefte 1
7 Ekspl.
- 2—3 udsolgt.

Bind I—II (1922
-1923).
udsolgt.
Bind III (1924)
Hefte 1-2 6 Ekspl.
• 3-4 udsolgt.
Bind IV (1925).
Hefte 1 11 Ekspl.
- 2 16
3 19
- 4 17
Bind V (1926).
Hefte 1
7 Ekspl.
- 2 13
- 3 14
- 4 11
Bind VI (1927).
Hefte 1 33 Ekspl.
• 2
udsolgt.
- 3-4

Række 9.

Bind I (1928).
Hefte 123 Ekspl.
- 2 17
3 21
- 4 34
Bind II—III (1929-30).
udsolgt.

Af de endnu paa lager værende årgange kan medlemmer erhverve enkelte
årgange før 1931 for en pris af 2 kr. pr. årgang; enkelte hæfter sælges for
50 øre pr. stk. Ved køb af et enkelt sæt af de på lager værende årgange
leveres disse for en pris af 15 kr. — For ikke*medlemmer er prisen hhv.
3 kr. og 20 kr. — årgangene fra 1931 (af årgang 1938 er 3.-4. hefte udsolgt)
koster 15 kr. pr. årgang. Enkelte hæfter sælges ikke. — Bestillinger indsendes
til samfundets sekretær, bibliotekar, dr. phil. Albert Fabritius, Cort Adelers«
gade 3, København K.
Indholdsfortegnelse til de første 50 årgange er udsolgt, hvorimod
indholdsfortegnelse for 1930—1945 kan fås for 2 kr.
Abonnement på Personalhistorisk Tidsskrift kan kun erholdes, når medlems«
rettigheder i samfundet erhverves. Henvendelse herom sker direkte til samfun«
dets sekretær, bibliotekar, dr. phil. Albert Fabritius, Cort Adelersgade 3, Kø«
benhavn K. Foreninger og biblioteker har adgang til at blive medlemmer af
samfundet.

DR» K. CARØE:

DEN DANSKE LÆGESTAND I—V.
I.
II.
III.
IV.

Doktorer og Licentiater 1479—1788.
Kirurger 1738—1785.
Den danske Lægestand 1786—1838.
Den danske Lægestand.
Supplementsbind til 7 udg. (læger, der har taget eksamen
efter 30. januar 1838 og er døde inden 1. januar 1901). Udsolgt.

V. Supplementsbind til I—V.

Pr. bind kr. 2,—.
HENRY BRUUN :

DANMARKS AMTSFORVALTERE 1660-1848
Kr. 3.25.

FRITZ JURGENSEN WEST:

DE KONGELIGE AMTMÆND I HERTUGDØMMET
SLESVIG 1660—1864
Udsolgt.

INDHOLDSFORTEGNELSE
TIL PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT
FØRSTE 50 BIND
Udsolgt.

INDHOLDSFORTEGNELSE
TIL PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 1950-1945.
9. RÆKKE III, 11. RÆKKE VI
Udarbejdet af ALBERT FABRITIUS.
Kr. 2,-.

FORTEGNELSE OVER
LITTERÆRE ARBEJDER AF LOUIS BOBÉ
Udarbejdet af ØJVIND ANDREASEN, cand. mag.
Udsolgt.

Henvendelse sker til Samfundets sekretær, bibliotekar, dr. phil. Albert Fabritius,
Cort Adelersgade 3, København K.

«ANC01UN0 AA.«H

