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Kjobenhavn. — Bianco LunoS K gl. Hof-Vogtrytteri.

Fortale.
9Icervcerende Brevveksling maa betragtes som et Anhang
t il de af mig i 1879 udgivne „Breve til og fra Bernh.
S ev. Jngemann".

I

denne S äm lin g optoges ingen af

Brevene mellem Jngemann og F ru Rosenorn, fordi jeg
fandt, at medens disse Breve enkeltvis medtagne i S ä m 
lingen ikke i nogen fceregen G rad

vilde udfylde deres

P la d s i denne, vilde de derimod som et lille Hele for
sig kunne for Jngemanns sidste Livsafsnit give et fyldigere
B id rag t il den Afspejling af Hans Personlighed og digterifle Udvikling, som Var tilsigtet ved hin Brevsamling.
Kammerherreinde Jngeborg Christiane v. Rosenorn,
fodt äs W orm fljold, havde vcrret gift med Stiftamtmand
i Aarhus P . O. v. Rosenorn, efter hvis Dod hun tog
Ophold i S o ro , hvor Sonnen blev Elev paa Akademiet.
I

denne Dame havde Jngemann fundet en sympatetisk

S jcel, i hvis Selskab Hans Aand fik heilige Jmpulser.
M ed

hende

havde Hans L>je gennemvandret Stjerne-

himlen, som Han

idelig

hende

paa

havde

Han

omtaler

i

Vandringer

sine Breve;
i

med

„Filosofgangen"

talt om sine digteriske Jndskydelser, og naar Han for

hende havde lcrst sine Udkast,
M und

ikke

blot

begejstret

erholdt hän fra hendes

Samstemning

Domme og selvstcendige Bemoerkninger.

men

sunde

D er stal i F ru

Rosenorns Voesen habe vceret noget meget prim itivt og
scerdeles forfristende, og bette gjorde godt i det stille S o rg .
Det vor derfor et stört S a v n for Jngem ann, da denne
Veninde forlod den gamle Klosterby.
punkt (1837)

P a a bette T id s 

havde Jngemann nylig med „D ronning

Margrethe" afsluttet sin romantiskhistoriske D igtning, og
Hans Genius sogte ny Form er og ny Jmpulser.
Hans Hustrus

M en

beständige Svaghed lagde et bist Tryk

over det stille Hjem.

„Havde jeg blot Lucie transpor

tabel", denne Klage lyder som et Omkvoed i Brevene.
D e rtil kom, at Han ved jccvnlig og loenge ad Gangen at
blive konstitueret i

den davcerende Direktors,

Sted folte en Pinlig

Hcrmmelse

Waages,

i Aandslivets Flugt.

S o ro liv e t var blevet Ham trcettende og ensformigt og
altfor sncevert, og Han folte det dobbelt, da den Personlighed var draget dort, i hvis Omgang störe Livsmagter
havde slaaet med Vingerne for Ham og baaret Ham op.
Lcengselen ester Kobenhavn, „Jntclligentsens Brcendpunkt",
efter det rigere Menneskeliv,

og Savnet

af

fordums

Dages vennehulde Omgang, denne Folclse gaar fra forst
af gennem Brevene og kulminerer i Brevet af 16de Ok
tober 1841 (N r. 14), hvor Jngemann taler om Akademiets
Lcererpersonale som en ulykkelig S äm lin g af In valid er
og trangbrystige Mennester, hvorfra Han med faa andre
maatte flygte for ikke ligeledes at gaa til Grunde.

Om-

sider scenkede en mild Resignation overfor det umulige
sig dog i Hans S jc rl; og da det politiske Rore i Kobenhavn under Christian den 8de paa Jngemann kun gjorde
Jndtryk as et Filisteri, der vilde kvcele Poesien og alt
cedelt aandeligt L iv , blev Han, efter endnu at have folt
sig ungdommelig opildnet ved den blussende Nationalaand i Aarene 1848— 50, tilsidst forsonet med Tanken
om at skulle ende sine Dage i

den lille B y ved den

venlige Skovso, i hvis fredelige Asyl Hans Aand under
indadvendt Betragtning, fremkaldt eller i al F ald ncrret
ved Salm erevisions-Arbejdet, fordybede sig i „Mellem tilstanden" for derefter udelukkende at fceste Blikket paa
„det forste og det sidste".

Disse vekslende Stemninger,

Hans Sjcels Vaande under Ensomheden og de med Hans
Digtervirksomhed inkommensurable Direktor-Pinagtigheder,
der tilsidst bleve permanente, Hans Lcengsel efter aandelige
Jmpulser og paa den anden S id e Folelsen af, at Virkeligheden med fit Filisteri kun indeholdt Dodsmomenter
for det aandelige L iv ,

Fordybelsen i det hinsidige og

Beskuelsen af dets sejrende Frembrud, dette er i Hovedsagen Jndholdet af de fortrolige Udtalelser,

som her

foreligge fra Jngemannn overfor en Kvinde, som altid
havde et forstaaende Dre for Hans Ord, og i hvis Breve
den trofaste Veninde og den tcenksomme Lceserinde ere
sorbundne, hvorhos de aabenbare den fint dannede Dame,
der stundom fremsorer Jagttagelser og Domme sra de
hoje Kredse, hvori hun bevcegede sig.

F r u Rosenorn

Var nemlig fra Iste Jan u ar 1845 Overhofmesterinde ved

Christian den 8des H of og beklcrdte denne S tillin g hos
Enkedrvnning Caroline

Am alia

t il

sin

Dod

d. 22de

A p r il 1859.
Saalcrnge Enkedronningen levede,

syntes det ikke

betimeligt at lade denne Brevveksling udkomme, da enkclte Itrin g e r i Brevene

maatte have vakt smertelige

Erindringer hos den hoje Fyrstinde fra de for hendc
saa tunge A a r 1848— 50.

Dette er Gründen t il,

at

dette lille Anhang til den storre Brevsamling forst nu er
kommet frcm.
T i l Underretning for Lceserne bemcerkes, at Anmoerkningerne med * ere tilsatte af mig, hvorimod de af Jngemann et P a r Stedcr vedfojede Anmoerkninger ere forte
ncd med et f.
Kvislemark Prcrstegaard i Oktober 1881.

Udgivere«.

1.

Soroe d. IS Sept. 1837.

Kjcere gode F ru Rosenorn!
T illa d mig at sende Dem medfolgende Smaasange,
som jeg troer v il finde Gjenklang i Deres kjcerlig fromme
S in d , nagtet de ncermest ere bestemte for B o rn ; men
Born skulle vi jo dog A lle i en v is Forstand voere, og
den glade Folelse af Barneforholdet til den störe evige
Fader veed jeg De kjender og holder fast paa. N a a r
den Stem ning indfinder sig hos mig, foler jeg mig allerlykkeligst, og det kommer mig da for som hiin störe Fader
saae m ildt dertil og betragtede selv Menneskenaturens
mindst glcedelige Phcenomener som störe Bornestreger,
hvorover Han med sin uendelige Kjcerlighed flog Streg.
A t vi her savne Dem m eget behover jeg da ikke at
sige Dem. Det vilde glcede os meget künde Haabet gaae
i Opfyldelse om at see Dem her i nceste Maaned. Jeg
har voeret doven i Som m er, om jeg v il bedre mig i det
Stykke til V in ter veed jeg ikke endnu. V i har faaet en
ny vakker Fam ilie her i Waages*).
Jeg havde ncrr faaet Lyst t il at blive Secretair i
Ordenskapitlet; det var en Sinecure for en P oet, der
behovede Hovedstadslivct til Jncitament t il sine Tider.
Men den academiske Virksomhed her er dog undertiden
*) G . H . Waage var Akademietö Direktor.
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nogen, og en blot Sinecure ubehagelig; medens jeg tcenkte
loselig derpaa, blev Posten besät.
Deres gamle kjcrre B o lig er nu forandret t il et
kjedsommeligt Kasserer-Contoir. Den nydelige Have har
jeg ikke seet i Som m er og ingen Nattergal Hort fra
Boenken paa Hoien. E n lille Lilliecon val, som engang
har kiget Stjerner deroppe, Hörer til mit Herbarium. —
M in Stjernekundskab gaaer det nu tilbage med, hvor
ufuldkommen den var; jeg — samlede dog kun iblinde og
künde neppe uden H jelp finde Polarstjernen end sige
tcenke paa at gjennemtroenge hiin rige Naturvcrdens M y 
sterium. D o g t il en oploftende Idee og Billedet for en
Verdensanskuelse ledede hiin Fam len efter den lebende
Traad i den cosmiske N atur-Labyrinth, og derfor takker
jeg min taalmodige Lcererinde.
De hjerteligste Hilsener fra Lucie og
Deres hengivneste
B . S . Jn gem an n .

2.

Khvn. 2sde Sept. 1SS7.

Kjcere Professor Jngemann!
De har saa ubeskriveligen glcedet mig ved Tilsendelsen af Deres herlige Bornesange og ved Deres venlige
B re v , saa jeg forgjceves bilde lede efter O rd som ret
künde udtrykke Dem min Taknemlighed. Jeg troster mig
ved at De er saa vant til at forstaae en halvqvcedet Vise,
og en gloedelig Erfarin g har oste lcrrt mig, at De ogsaa
forstod mig, i hvor ufuldkomment jeg end fortolkede min
M ening. Det v il De, ikke sandt?, ogsaa gjore nu. Og
ligeledes v il De vide hvor usigelig gjerne jeg kommer til
S o ro e endnu i dette Efteraar — selv om det ikke skulde
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lykkes mig at bringe det til Udforelse. Veed De ogsaa
hvilken der er mig den kjcereste af Deres deilige M orgen 
sange, som jeg allerede var ret fortrolig med, inden jeg
modtog dem af Deres Haand. Det er den som i Tankerne
stiller mig hen paa R ig i, hvor De nok veed jeg saa inderlig
gjerne H ö re r S o le n opgaae*). Jeg loenges efter man
skulde faae M elodier til alle disse skjonne barnlige Sange.
Jeg skulde da ret indove dem paa Harpen, og lade min
S tin e indstudere Sangen, naar hun rigtig faaer lcert at
bruge sin Stemme. — M in Harpe har jeg igjen faaet
frem, og med den Deres Psalmer. Det klceder ikke godt
at bede om mere, naar man allerede har faaet saa meget:
dog maa De tilgive mig, at jeg spgrger om jeg ikke snart
tor vente en lille Forogelse af den saa herlig begyndte
S ä m lin g „Aftensangs-Psalm er". — V a r det muligt, kjcere
Ven , saa skriv dem medens De endnu er i det yndige
fülle S o ro e , hvor De langt bedre end her, har „G u d s
rige Herlighed for D ie !"
N a ar Psalmerne ere digtede, saa skulde De komme
her til Byen. S a a künde De paa en anden Maade
fremme den gode S a g . P rofa nt! sige vel de Erke Catholske, de saakaldte Heilige — men dog vist til udbredt
G a vn , dersom det künde lykkes Dem , at rense Smagen
paa Scenen, hvor de franste Letfcerdigheder ere noer ved
at anmasse sig udelukkende Herredomme. Jeg har ikke
villet tage fast Logeplads i V in ter, fordi jeg ikke vilde
udscette mine Pigeborn for at see og höre, hvad de hellere,
saalcenge som muligt, maa blive uvidende om.
N a ar jeg yttrer en saadan M ening for de engang
hcerdede Damer, ellers meget scedelige og forstandige, saa
*) S igte r til JngemannS Skildring i „Reiselyre" as en Solopgang
paa R ig i.

1»
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svare de mig: „ J a , det er sandt nok, naar man saaledcs
v il tcrnke over det; men man Hörer kun den smukke Musik,
og loegger ikke Mcerke til Texten." — E r det ikke ynkelig t? — Parterret tcenker dog lidt mere og bruger sin
dissonnerende Recension, som jeg forleden var Vidne t il
ved Ambassadeuren, hvis meget flaue W inne neppe v il
kunne opretholdes ved Anders melodiste M usik og en
original, smukt udfort Dekoration af en Scene paa
Scenen. Hvorledes gaaer det Dcres S ofter ved den begyndte K ulde? H un holder sig vist godt indpakket. —
M ed de bcdste Onsker for hendes, for Deres og for vores
dyrebare Lucies Velgaaende, og med inderlig Tak for det
Venstab De A lle have viist, og ville bevare mig fjern eller
noer, anbefaler jeg mig Dem
hengivenst
C h r is t ia n e v. R o s e n o r n .

3.

D . iste April 183S.

Kjcere Veninde!
Omtrent samtidig med dcnne lille Epistel stulde min
„Renegat" proesentere sig for Dem , og jeg beder Dem
undstylde, at Han igrunden er en S ly n g e l eller hvad jeg
dog Heller med Hans eenfoldige Tjener v il antage —
„kun gal". A t jeg har tcenkt paa Heinr. Heine og det
unge Tydstland v il De see. Hovedinteressen v il naturlig viis gaae over til den tyrkiste S u lta n , og jeg haaber,
man v il give mig Ret i at finde mere Gehalt i en saadan T yrk end i alle Renegater.
A t min T yrk imidlertid har hoilig Uret i at söge den
absolute Sandhcd i et mennesteligt Vcrsen istedetfor i Guddommen selv, er unegteligt; det er een af hine cedle V ild -

farelser, der dog oste kan gjore de bedste Mennester nlykkelige; hvis den Sandhed, vi söge, ikke laae udenfor Lidenstabens og Omstiftelighedens Regioner, vilde vistnok Mennestelivet i det Heke vcrre en sorgelig Iro n ie oder den S an d hedskjoerlighed, der dog ene giver det Vcerd og Betydning.
Jeg er overbeviist om, at D e fuldelig v il see hvorledes jeg har meent det, om det ogsaa v il blive m isforstaaet af Mange. Modsoetningen af en despotist Liberal
og en en liberal Despot var mig et P a r Billeder, der
naturlig udsprang af Ideen og dens Udvikling, men som
m uligt ogsaa v il mistydes af Partiaanden.
F o r om
m uligt at hindre det, strev jeg Forerindringen og appellerte til den Sandhedskjcerlighed, der dog meer eller
mindre kan findes i ethvert Partie.
Jeg er bange, vi faae ikke den Glcede at trceffe Dem
i Kjobenhavn, men haaber vist, at De erstatter os dette
Tab ved at see Skoven gron hos os i Sorge. Binteren
var lang, streng og adstillende for hvem der ikke boede
under T a g sammen, Sommeren haaber jeg stal blive des
mildere og samlc gode Venner. Jndret det endelig saaledes at De faaer Nattergalcn at höre her. Hvad den
F u g l synger er der dog altid Noget i, selv om det kun
er Phantasier om hvad der synes forsvundet eller aldrig
fuldelig indtraadt. S e lv hvor Naturen kun phantaserer
og ikke forstaaer sig selv, er der dog vist altid nogen
Sandhed stjult i Tendentsen, ligesom i Barnets Famlen
mod Stjernerne og i vore Dromme om det, vi aldrig
gribe. E r det ikke underligt at jeg v il anbefale Dem de
soranste Nattergales Sange, som De selv dog kjender
ligesaagodt som jeg. M e n ifjor horte De dem jo ikke,
og De künde jo have glemt dem i Kjobenhavn eller Hort
nogen derinde i B u u r, som sang bedre. Jom fr. M eyer
vced De paastaaer for A lv o r at de tydste have et langt

6
bedre S la g ; mon ikke nogle B i-E rin d rin g e r skulde blande
sig i det Omdomme? Saaledes gaaer det mig med mange
Ting, med Toner og Blomster, med Trceer og Udsigter.
Hvad der fkal give Tingene L iv og Interesse for P h a n 
tasien maa vcere oplevede cller forvcntede Livsmomenter,
der ligesom fceste sig t il dem og bcvidst eller ubevidst
indvirke paa Stemningen.
Dcrsom det samme er Tilfcrldet med Dem , v il jeg
bringe Dem en H ilfen fra Deres lille H ave, som en
Kasserer nu har Noglen t il, og som jeg forleden kigedc
ind t il gjcnnem det Vindue, hvorfra de saa gjerne horte
Trceerne suse. Jeg saae vel kun Snee, hvor Deres
Blomster for stod, men under Sneen slumrede vist mangen
Blom st, der vilde bringe Dem sin H ilfen med mangen
venlig Erindring, hvis den künde.
Lucie har vceret meget fiittig i Vinter, fra hende og
mig selv den venligste Hilfen, saavel som fra min Softer.
Deres
B . S . Jn g em an n .

4.

Aarhuus, 29de April 1838.

Kjcere Ven!
M ed Vemod tcrnker jeg paa at De og Deres elskede
Lucie nu ere i Ncerheden af mit Hjcm i Kjobenhavn,
medens jeg sidder her hiinsidcs Havet! — O g naar jeg
kommer tilbage, saa er De bortc! — K u n i Erindringen
fkal jeg endnu nyde S o ro c s Glceder: troligen gjemmes
de der, men hvor gjerne saae jeg ikke Virkelighedcn bringe
mig dem tilbage, om og kun for Oieblikke. — M en
Heller ikke i A a r fkal jeg lyttc t il de foroeste Nattergales
smcltende S a n g . . .
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. . . Jeg haaber Theodor har vceret saa heldig at
trceffe Dem, og fortalt Dem hvor uendeligen meget De
har bidraget til at gjore mig og mine unge Reisefceller
vores heldige Soreise Herover, interessant og nydelsesriig.
M in Glcede under Forelcrsningen af Deres Renegat,
var en vedvarende inderlig Tak til Dem for denne fände
Aands-Nydelse. Denne Folelse deelte mine opmoerksomme
Tilhgrerinder med mig.
V i fandt det A lle et forunderlig moersomt Trcef at
vi begyndte Forelcesningen paa selve Stykkets forste
Scene: paa Dcekket af et Fartoi, som laae ncer Havnen,
med slappe S e il. Ogsaa vore S e il svulmede efterhaanden
og drev os ftedse raskere frem, under Stykkets stigende
Interesse og livfulde Handling.
Det kan vcl vcere, som De felv synes at troe, at de
Ultra-Liberale ikke ville takle Dem for denne Fremstilling
af deres Fcerd, der er kun alt for trceffende skildret.
Sikkert er det godt og gavnligt at en saadan S kildrin g
troeder frem, der kan aabne Oinene paa dem der endnu
ikke ere aldeles hildede og forblindede af vor T id s U ltraVcrsen. Det fä n d e Liberale har vistnok en hoist agtvcerdig Tendents; men hvad der gaaer oder Grcendsen af
det S a n d e , maa fore tilbage t il det man v il bekjoempe:
Despotie, og i dets frygteligfte Skikkelse Folke-Despotie,
eller Anarchie.
G ud lade os ikke opleve denne Ulykke i vort lille
velsignede Fcrdreland! — V ores gode Konges gjenvundne
Helbred glceder mig som G a ran ti for den indvortes Fred.
Jyderne maa nok savne Ham i A ar. H vo r v il man ikke
anstrenge sig i Kjobenhavn for at vende den glimrende
S id e ud, t il naadig Beskuelse af S torfyrst Thronfolgeren.
K an ikke denne störe Begivenhed bevcrge Dem og Lucie
t il at soretage endnu en Kjobenhavnsreise? — S a a v il
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jeg ogsaa gloede mig til den Fest. Derom ville vi täte
naar vi sees i Sorge. D er skal jeg gjentage Dem min
her saa kortfattede, inderlige Tak for Deres venlige Brev,
og for Renegaten.
F o r dennegang kun endnu de hjerteligste Hilsener t il
vores dyrebare Lucie og den eiegode Frne G rü ner, med
hendes Soster og Datier.
Skjondt fjernet i Rummet, er Dem A lle i Hjertet
ncrr Deres taknemlig hengivne
C h r is t ia n e v. R o s e n o r n .

5.

Soroe, 7de Juni 1840.

Kjcere F ru Rosenorn!
M in hjerteligste Tak fordi De saa venlig har erindret
den P riv a tliv e ts Constellation, der ligesom ironist har
sat min fredelige poetiste Tilvcrrelse i Forbindelse med
vor 28de M a is politiske Skaaler og Debatter*). Denne
gang troer jeg dog Dagen er gaaet forbi uden stört
demokratist R ore, skjondt Stoffet maastee aldrig har
vceret betcenkeligere sammendynget. Den udanfle Kulde,
Bitterhed og U ro i vore indre politiske F orh old paralytiserer alt poetist L iv iblandt os og virker selv lam 
mende ind i min afsondrede Sphcrre. M en stört bedre
gaaer det nok ingensteds, i vor nye nodvendige PhilisterOvergangstid, med de poetiste Gemytter. Atterbom striver
i et Brev, jeg stk igaar fra Upsala: «Uär i Uanäot dar
man, kör äet närvaranäe, rin^o krostsloe, att
nsä
8in karpa nr pilträäet. Den absoluteste Opoosio, i korm
*) 28de M a i var Jngemanns FodselSdag og Aarsdagm for Stcrnderinstitutionen.
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at doil kLniZaats IiibsraIi8M ook äst lumpna8ts 1?iäninKS-vLssiiäs, soin nä§on8in kunvits, törtrxeksr vS8 dar
pZ. stt 8ätt, dvarom man j Oanm ark kürwoä1i§sn sj
kan Zöra 8iZ körs8täUnin§» *). Det gaaer Ham med sin
romantiske Retning i mange M aader som mig; med sin
fredelige N a tur foler Han sig igjennem hele sit L iv i en
direkte eller indirecte S t r id med Upoesien i Tidsaanden
og i min Tendents saavel i „Renegaten" som i „ S a lo mons R in g " hvori Han seer en Fortsoettelse af min
postmka Kamp mot «läss-dlidilisinsn» sympathiserer Han
med mig.
Det glceder mig at De künde lide min Kroningssang.
Skjondt Sangen heelt igjennem holder sig t il det faktist
Sande, v il Sandheden i den Tone, den angiver, dog
ene beroe paa den Stem ning, der om 3 Uger her bliver
den herflende**). Uden et noiagtigt politist Barometer
kan Ingen i vor T id digte Folkeviser, som t il en bestemt
D ag stal tiltale Mcengden. M en det kan let trceffe, at
hvad der er sandt i Gründen og burde vcere det overhovedet, bliver en J r o n i paa sig selv inden det faaer
Tilvoerelse i Tiden.
M ed Lucies Helbred er det omtrent som da De var
her. Den hjerteligste H ilfen t il Dem og Deres saavel
fra hende som fra Deres hengivneste
Jn g em an n .
*) AtterbomS Brev finde« i „Breve til og fra B . S . Jngemann"
N r. 181.
**) Nem lig ved Christian d. 8des og Caroline Am aliaS Kroning.
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6.

Norholm, Lide Septbr. 1840.

Kjcrre Professor Jngemann!
Jeg takker Dem af mit ganske Hjerte for Deres venskabelige Brev, og al den Trost De deri saa godhedsfuldt
soger at meddele mig*). . . . Jeg v il i V in ter savne
mine smaae Forretninger i Dronningens A syl, og de
frydelige M ode r jeg der künde have med hende. Dersom
jeg her boede ncermere ved Varde, som er halvanden
M i i l herfra, saa vilde det ret friste mig at forsoge paa
at faae et A syl indrettet der; men nu er Afstanden mig
for stör . . . Hauchs Tragedie glceder jeg mig t il at faae
at lcese, saasnart den udkommer. H er er i Noerheden en
Com missionair for Boghandlere i Khvn., som erholder
temmelig snart hvad der udkommer: saa De Hörer, at vi,
i litera ir Henseende, ikke just leve i nogen Udorken. E t
meget godt Bibliothek findes her paa Stedet, men neppe
gjetter D e, hvad jeg deraf har valgt mig til Studium i
V in ter — det er en Lcerebog i Mathematik, hvoraf jeg
onsker at faae saa meget som nodvendigt t il bedre at forstaae Astronomien som Videnskab. M in B ro der er min
Veileder paa dette ubckjendte Gebeet. H a n , saavelsom
min S tin e bede sig venskabeligen erindrede.
H v is det
ikke trcetter Dem beder jeg Dem ved Leilighed at Hilfe
mine gode Venner i Soroe. Fornem lig maa jeg bede
Dem , altid at ville bevare i venskabeligt M in de Deres
hjertelig hengivne og taknemlige
C. v. R o s e n o r n .
*) I Anledning as en Slcrgtnmgö Dod.
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7.

Soroe d. 26de Tecbr. 1840.

Kjoere F ru Rosenorn!
Forst i bisse vore Feriedage har jeg faaet R o t il at
underholde mig med kjoere fravoerende Venner, uden hvert
Oieblik at afbrydes med staaende eller lobende Directorforretninger. Jeg har nemlig siden sidst i October maattet
sungere for Waage, der endnu sidder i Committeen for
det nye R itu a l i Kjobenhavn. Kommer Han nu ogsaa i
Committeen for Underviisningsvcrsnet, som man formoder,
kan jeg have Udsigt til at sungere for Ham hele Vinteren,
hvorved al rolig samlet T id til videnskabeligt og litterairt
Arbeide beroves mig. Under saadanne Omstoendighedcr
bliver mit Dnske om en m ulig Forflyttelse t il Kjobenhavn
oste ret levende; dog dertil er der stet ingen Udsigt. E n
Vinterfugl sang for noget siden om, at De tcenkte paa
at bosoette Dem i S o ro e igjen, naar Theodor havde
taget sin Embeds-Examen og maaskee forlod Kjobenhavn;
dersom der vor noget S a n d t i den Qvidder, vilde det
bidrage en heel Deel til at forlige mig med S tillin g e n
her, selv under slige interimistiske Bcsvoerligheder. — Tak
for det sidste venlige B re v! Den Livslyst og Glcede ved
denne Verdens Herlighed, jeg i mit sidste B rev*) onskede
at meddele Dem , var kun en Modvcegt mod den ncesten
tungsindige Stem ning, jeg troede at bemcerke i Deres
cllers saa livlige S in d ; men De veed nok, at jeg igrunden
selv holder fast ved den Livets Romantik, der altid minder
om, at vi her ere fremmede Fugte. Det Nyeste, jeg
poetisk har besaitet mig med, kan De neppe gjcette hvor
jeg har sogt S to f t il — i det kolde golde — Grönland.
D og det er endnu kun nogle saa Billeder af bette Folks
) Dette Brev findes ei.
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Li» og Phantasie. Saaledes noder vor T id s vistnok
nodvendige men kun lidet poetiske Philistere mig til at
reise udenlands, medens jeg ikke kan faae min Lyre besät
med politiste og statsoeconomiste Stroenge. V i har nylig
loest C a rl Bernhards nye Rom an: „gamle M in d e r".
Omstyrtningen af det Struenseeste M inisterium med alle
deri indviklede Characterer ligger dog udentvivl for ncer
til en klar og dybtgaaende Frem stilling, og her maa
Digteren voere formeget Diplom at t il at kunne afslore
Hovedfigurernes Jndre. Enkedronning Ju lia n e M a rie kan
ikke engang fremtrcede og selv Guldberg trceder kun frem
som en Skygge. Det er saa delicat behandlet, at man
neppe engang skimter M ath ildes Forh old til Struensee
— den hele Revolution sremstilles som en blot Folge af
et B ru d paa F o r m e n og dens Hovedhjul bliver en
underordnet Hofdame - Jntrigue. Bogen gjor imidlertid
megen Lykke og har isoer i 2den Deel interessante P a k 
tier. Heiberg har ret vittigt skildret os en dod Philisters
S jcrl, som ester megen forgjceves Sogen om det Himmerige, Han er saa vis paa, omsider sinder sig ret vel tilmodc i Helvede, som kun er en Copie af det ideelose L iv
paa Jorden.
Hertz's ny Digtsamling synes mig ubetydelig.
O g nu en glcedelig og velsignet J u u l og saa godt
et nyt A a r som muligt. Hjerteligst H ilfen fra Lucie og
mig saavel til Dem selv, som t il Deres B ro ke r og Datter.
B evar fremdeles i venlig Erin drin g Deres
hengivne
B. S . Jn gem an n .
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8

Norholm, 3ite Decbr. 1840.

Kjcere Professor Jngemann!
Inden det gamle A a rs sidste Oieblikke nedsynke „ i
Timeligheds G ra v " — maa jeg endnu engang bringe
Dem min hjerteligste Tak for hver Glcede, Trost og Opmuntring De med saa meget Venskab har stjcrnket mig i
dcts forgangne Dage, deriblandt ikke mindst for Deres
nyligen modtagne venlige Brev. Jnderligen glcedede De
mig ved den saa lcenge foroustte gode Tidende det indeholdt om Deres dyrebare Lucies begyndte Bedring. G ive
G ud i sin uendelige Godhed, at denne lykkeligen be
gyndte Bedring maatte tiltage og varigen befcrstes i de
kommende Dage! E t bedre Nytaarsonske kan jeg ikke
bringe Dem; men som Ledsagere vilde jeg gjerne medsende et Par ikke Heller uinteressante Bi-O n sker: nemlig
om en ret heldig Anscettelse for Dem i Kjobenhavn, med
fornodent litterairt O tiu m , for at De med Lyst og uden
Forstyrrelse künde lytte til Begeistringens Jndstydelser,
hvad enten dissc stulle lede Deres Digterblik t il G rö n 
lands iisklcedte Fjelde, eller Palmelundene i Osterlide.
A t det poetiske S to f stedse mere maa savnes i vort
politiserende og oeconomiserende N o rd , kan jeg levende
föle; men for Digteren staaer jo hele Verden aaben, og
Hans Synskreds indsluttes ikke engang indenfor vor lille
Jordplanets taagebegrcendsede Sphcere. Det har De beviist os i begge Deres sidste Programmer*). I det jeg
onsker Dem Anscettelse i Kjobenhavn, kjcere Ven! har jeg
tillige besvaret den lille usynlige Augur som har spaaet
om min Tilbageflytning til Soroe. E n F l y t n i n g er
*) „ S t j e r n e b i l l e d e r n e s S y m b o l i k "
iidgivne i 1840.

og „ S k y h i m l e n " ,

begge
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mig en uhyggelig Forestilling: künde jeg have blcvet i
S o ro e , dengang jeg nodtes til at flytte derfra, saa var
jeg vel forblevet der t il S lutningen af nun jordifke P ilgrimsvandring. M e n siden min Anscettelse ved Asylet,
hvor jeg bilder mig ind at künde gjore nogen Nytte, om
G ud v il forunde mig sin Bistand, troer jeg at have en
G ru nd t il at beholde mit Hjem i Solvgaden. Forresten
vide vi kun lidet hvad Tiden v il bringe; paa Aarets
forste D ag 1840, vilde jeg ikke have troet at jeg skulde
tilbringe dens sidste her, i Vesterhavets brummende Ncerhed . . .
H vo r jeg beklager Dem for den langvarige DirectorVcerdighed! O g jeg beklager os Andre med, som derover
maa savne hvad Deres Muse ellers vilde fljcenke os. M aatte
dog det Gode vindes, at R itu a l-S a g e n ved Waages B i 
stand fortes t il et lykkeligt, siedbringende Resultat. Jeg
maa tilstaae, at jeg ikke saa ganske kan scette mig ind i
de subtilere theologiske S p o rg sm aal, at jeg kan finde
Anstod i de foreslagne F oran drin ge r; men vel kan jeg
fole det som en Ubillighed mod de Proester, der som
Fenger siger, stedse mere have faaet den gamle Alterbog
kjoer, at de skulde nodes til at bruge en ny. H vorfor
skulde det ikke künde tillades de Proester som onskede det,
at beholde den gamle Alterbog i deres Levetid? — Det
er dog vist i Almindelighed mere Prcesterne end M enighederne der kunne have Jndvendinger i denne Henseende.
T i l vedvarende venligt M in d e anbefaler sig
Deres taknemlig hengivne
C. v. R o s e n o r n .
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9.
Kjoere F ru Rosenorn!

Soroe d. 27de Febr. 1841.

Endelig efter 4 Maaneders D ire k to r-P la g e r er jeg
ved Waages Hjemkomst bleven Hans Forretninger qvit
in dtil videre og kan nu efterat ogsaa mit ExamensArbeide er endt, vederqvoege mig lid t i R o. E n lille
Underholdning med Dem paa Papiret v il jeg begynde
med; men Pennen er alt for miserabel — saa, nu er den
bedre — Jndledningen var ingen bedre S k rift voerd: den
var tun en halv Glcrde over Befrielsen; thi saalcrnge jeg
bliver her i S o ro e , kan jeg nu vente saaledes at blive
misbrugt oste og loenge, hvis jeg ikke kan faae det anderledes indrettet. H elft rystede jeg det academifle S to v
ganske af mig og drog til Kjobenhavn for at blive der,
og er det gvdt, skeer det vel ogsaa tilsidst . . . M a n
taler om en heel Om calfatring af S oro e Academie, hvorved maaskee baade Capitaler og Docenter komme til K jo 
benhavn. Det skulde gjore mig ondt hvis Reformen blev
til et S la g s Oplosning, skjondt den ncervcerende Jndretning synes mig uheldig og jeg selv i ethvert Tilfcelde
helft v il herfra. Hjerteligst Hilfen fra Lucie og Deres
hengivneste
Jn g em an n .

.

10

Norholm, iste April 1841.

Kjcere H err Professor!
M in hjerteligste Tak for Deres venskabelige B re v
tillade De mig at sige Dem S e lv ; det voldte mig en tredobbelt Glcede: forst ved den frydelige Forsikkring det
indeholdt om Deres elsiede Lucies tiltagende Fremgang
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t il bedre Helbred — som G ud vilde end mere fremstynde
og befceste! — derncest lceste jeg saa gjerne Deres I t tringer angaaende en forandret Embedsstilling, og istemmer ganste Deres Dnste, at Kjobenhavn maatte aabne
Dem en behageligere Virkekreds, end den Skolelivet i
det fülle S o ro e kan byde Dem, iscer naar De saa ganste
stal inddrages i dets mindste saavelsom starre Bryderier.
V i — Deres talrige og stjonsomme Lcesere og Lceserinder,
stulde sormeligen protestere mod et saadant M isb ru g af
Deres kostbare T id og Krcefter. E n af mine Tanter, og
af Deres ivrigste og takncmligste Beundrerc, gjorde mig
nylig det F o rflag , at vi stulde tage Exempel af den nu
saa hyppige P ra x is og famle Underflrifter til en Petition
t il Forfatteren af vore meest yndede foedrelandste R omaner, indeholdende indstcendig Begjcrring om, at det
maatte behage Ham, ret snart at imodekomme vore loengselfulde Forventninger eftcr mere. Horte De blot hvor
M ange der saaledes raabe M eer! M eer! saa vilde De i
Naade boie Deres Aand og P en t il Bonhorelse. M en
desvcerre — de plagende Director-Forretninger begunsüge
ikke vore Duster: maatte De dog snart besries dcrfor!
G id De og Lucie, istedetfor at vcere bundne til Skole og
S o p h a , künde blive mine Veivisere paa Reisen ind i
Tydstland.
. . . Det glcedede mig at see, af sidste Postdags
Aviser, at Digteren Andersen lykkelig overstod sin S y g dom. M o n ikke Hans Jldebefindende havde ligesaamegen
psychist som physist G ru n d ? Den lunkne Modtagelsc og
starpe K ritik som modle M a u r e r p ig e n , kan maastee
have afftceret Ham ubehageligt, og som Lcegedom sor bette
Onde v il jeg nu ret onste Ham Held til, og Anerkjendelse
af, Hans nceste Aandsproduct, som stal udvikles under
Olym pens klare Himmel. — S n a rt faae vi nu at see
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nogle af Resultaterne af P alu d an -D kü llers Digter-Reiser
— gib de maatte bringe Ham Held og W re, og os Andre
Glcrde. — Veed De, at 3 af Deres fordums Clever nu
skulle modtage Stem pel som Ju rister? Den dygtigste
bliver naturligviis Regenburg, men ogsaa min Theodor
og Gustav Schmidt, haaber jeg ville gjore deres Lcerere
W re. F o r A lt det min S o n har vundet ved Deres omhyggelige Veiledning takker jeg Dem af et erkjendtligt
Hjcrte; ligesom jeg stedse, med den inderligste Taknemlighed, foler og erkjender hvorledes ogsaa min Aand hcrvedes
til klarere Anskuelse af Menneskeliv, Historie og Poesie
ved Deres oplysende Veiledning. M in Tak derfor, som
for Deres hoit skattede Venstab, v il aldrig doe, men leve
uforgjcengeligt under alle de Tilvoerelsens Omstiftninger
som Alstyreren kan have forbeholdt den, som kalder sig
Deres taknemlige Veninde
C h r is t ia n e v. R o s e n o r n .

11.

Soroe d. I9de April 1841.

Kjcere F ru Rosenorn!
Ligesom jeg idag for 14 Dage siden stod reisefcrrdig
for at gaae ned til Dagvognen, modtog jeg Deres sidste
venlige Brev, og jeg lcrste det paa Veien t il Kjobenhavn
med stör Fornoielse. A t det vedbliver at gaae godt frem
med Lucies Helbred kan De flutte deraf, at jeg »den
Wngstelighed künde foretage denne Udflugt. Jeg sandt
hende ogsaa, G ud stee Lov, liv lig og efter hendes Omstcendigheder brav ved min Hjemkomst. F o r de mange
venlige Attringer i Deres B rev kan jeg ikke noksom takke
Dem. M it Haab om at komme til Kjobenhavn vandt
vcl ikke syndcrlig Styrke ved at talc med Vedkommende

2
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derom. M a n er vel meget velvilligt stemt for mit Onste;
men h v o r le d e s ? er endnu et meget vansteligt S p org smaal; jeg holder imidlertid fast ved Haabet, og er det
godt, gaacr det vel ogsaa i Opfyldelse engang.
De
mange velvillige Opfordringer til Fortscettelsen af mine
dansk-historiste Skildringer ere mig glcedeligc Tegn paa
det Liv, hvormed disse Arbeider ere modtagne. E n F o rtscettelse maastee i en anden F orm Hörer ogsaa t il P la nerne for min Frem tid, som dog T id , Omstcendigheder,
Stem ning og saa meget Andet raader for . . . Kjcerligst
Hilfen fra Lucie og Tak for Brevet, hun striver maastee
selv med denne Post.
Deres hjerteligst hengivne
Jngem ann.

12.
Kjcere F ru Rosenvrn!

Soroe d. 3lte

Mai 1841.

Nogle Dage for vi modtoge Deres kjcere venlige
B rev havde vi modtaget en varm H ilfen fra Dem ved
F ru Benzon.
Ester Vinteren i Sygestuen og Wngsteligheden for
Deres Theodor, som jeg nu haaber fuldkommen rast,
künde De vist have meget godt af Reisen, som jeg derfor
onster snart maa scettes i Vcerk. M in og Lucies Romerreise er endnu kun som den altid har voeret et Onste,
hvis mulige Opfyldelse svcever som et Drommebillede i
en ubestemt Fremtid. Forst maa jeg have hende rigtig
rast og mobil — og stjondt jeg har det bedste Haab nu,
er Tiden dog uberegnelig — saa bliver Sporgsm aalet
om disponible T id etc., men Haabet om en saadan mulig
Udflugt er for smukt til at give S lip paa. I Tirsdag s
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fulgte jeg Thorvaldsen til Skibsbroen ved Prcestoe og
saae Ham hjertelig bevceget forlade Fcedrenelandet gjennem
cn ALreport af danfl Bogelov og med en Krands i
Haanden, som de Prcesto-Piger havde rakt Ham ander en
Afskedssang, hvis O rd jeg vel ikke horte, men som klang
mig smukt og rorende paa M elodien af „Danmark deiligst
Vang og Voenge". Sangen var forfattet af Cora N y gaards Forlovede paa Nysoe. Dagen for Reisen havde
den Gamle modellieret og afstobt en Retfcerdigheds-Gndinde i Basrelief; Leerhovedet var kommen temmelig ubeskadiget ud af Formen. H an restaurerte det og gav mig
det. H an agter vel om et A a r at komme tilbage for at
blive her; men Han er 70 Aar, og selv Hans mirakuleuse
Frugtbarhed og ungdommelige Reproductions - Periode
paa Nysoe kan lettelig vcere den sidste mcerkelige Opblussen af Hans Livslam pe i denne Verden. I enkelte
Meblikke saae Han mig ud som Han ftirrede ind i en
hoiere Verden og var fcerdig med denne. H ans egen
Statne som jeg forstegang saae fuldendt, er beundringsvoerdig og maaskee den allerskjonneste af Hans Statuer.
E t nyt lille Basrelief af Ham saae jeg, med den — saavidt jeg veed — aldeles originale Idee: at N arcis fremstilles fordybet i Kjcerligheden til fit eget betegnede S p e ilbillede i Vandet, medens Am or ftaaer ved S iden og udleer Ham. Den Am or var just ikke smuk; man paastod
Han lignede mig — og enig med Ham var jeg rigtignok
forsaavidt M ythen ligesaavel har sin comiske som sin
tragiske Side. Tusind Tak til de venlige Onsker i Anledning af min tiltagende Alderdom. E n Glcrde har jeg
havt i det nye A a r, som jeg ret fljonner paa, da den
giver mig Haab om en mere udstrakt Virksomhed. A t
nemlig min Maade at anskueliggjore vor M iddelalders
L iv nu ogsaa og i hoi G rad v il tiltale det stamme2*
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beslcrgtede England har jeg nu seet hele 4 Auspicier for i
scrrdeles venlige Ittrin g e r i kko ^.tlas Vol. X V l M a i 1
1841 N r. 781, k b s kite rarv vaüetto N r. 1262 March 27
1841, kbo LlorninZ kost A p r il 24 1841 og 1°ko kim os
M a i 1841, som M is s Chapman har sendt mig, og mit
Haab om at disse Skrifter skulle blive virkelige Folkeboger her hjemme bekrcrftes fremdeles; saaledes har Pastor
Hagen bereitet, at man ved et M aigilde i Medoln, efter
en egen Skik der, har tcendt cn Lampe, som skulde betyde Bondernes Fornoielse derover.
Den Bondelampe
bor jeg vistnok scette meer P r iis paa, end den Belysning
der bliver mig tildeel fra den fornemme K ritiks Studerelamper.
Jeg soger nu i Som m er at leve mig ind i en andcn
Periode af vor Historie, for maaskee t il V in ter at kunne
repoducere dens Billeder. Folke-Udgaven af Waldemar
S e ic r er nu snart fccrdig fra Pressen. A f „Kong Erik og
de Fredlose" har Reitzel ikke kunnet skaffe mig et Exem
p lar til at lade en ny Udgave trykke efter, ikke engang
hos Antiqvarerne. D e rtil bliver der dog vel Udvei, og
det er mig ligeledes et godt Tegn. Psalmerne begynde
ligeledes at tiltale Flere. Pastor Vexels i Christiania
har optaget en Snees af dem i en Säm lin g, dog hist og
her med vilkaarlige LEndringer, hvilket Sidste jeg ikke
kan indromme Nogen Ret t il, uden forud indhentet
Samtykke.
Jeg skulde ikke have fortalt Dem saa Meget om
mine egne S ä g e r, hvis jeg ikke vidste med hvor kjcerlig
Deeltagelse De sulgte mine Bestrcebelser og gav Agt paa
deres synlige Frugter. Kunde jeg nu til Vinter saae fast
J o d i „Jntelligentsens Scede" künde der maaskee endnu
komme Noget ud af min Alderdom. Her er forreslcn
saa deiligt i S o ro i dettc F o raa r, at Naturen synes at
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ville sänke G lo dcr paa mit utaknemlige Hoved. N aar
De kommer tilbage fra Reisen haabe vi at sec Dem her
og v i glcrde os da ret t il at höre hvad De har oplevet.
Det Bekjendtskab jeg fornemmelig v il onske Dem er
L. Ticcks i Dresden; feer De Ham, maa De endelig bringe
Ham vor kjcerligste Hilfen. M ed Lucies Helbred haaber
jeg det skal fremdeles gaac frem i Som m er, stjondt det
just ikke er Tilfceldet i disse Dage. H un hilser Dem og
alle Deres med mig paa det Kjcerligste.
Deres hjertelig hengivne
Jn g em an n .

13.

D . 9de Sept. 1841.

Kjcrre F ru Rosenorn!
Dersom dette B rev trceffer Dem, bringer det Dem
min hjerteligste Tak for det venlige B re v fra Hamborg!
A t De ikke, som vi, har havt stadig Regn i Tydskland 7
Uger efter Syvsoverdagen, fortalte Justrd. Nygaard, der
havde vceret i Sachsen, og det glcededc mig paa Deres
Vegne. Den Syvsovervcede gjorde stört Afbrcek i min
Jyllandsreise og jeg saae kun Aarhuus- og RandersEgnen. Steenalt var mit Hovedqvarteer; derfra besagte
jeg Stovringgaard Kloster, Lovenholm og Rosenholm,
hvor jeg traf 2 af Moltke Rosenkrandses Dottre og blandt
Andet havde den Fornoielse at höre Dem omtalt med
Kjcerlighed; det Samme var Tilfceldet i Aarhuus, som
overalt hvor man kjendcr Dem.
P a a min mutige Forflyttelse til Kjobenhavn synes
der eudnu ikke at toenkes og i V in ter blive vi nok her for
det Forste, ligesom det er meget uvist om der nogensinde
andensteds v il findes en passende P la d s til mig. Efter-

22
haanden som de kjcere gamle Venner og i den sidstc T id
selv Musen her forlader os, bliver Siedet dog med al
sin Skjonhed mere og mere trist. Det Var rart künde vi
sec Dem her i October inden Bogelovet ganske falder af
Skoven. M in M usa haaber jeg kommer igjcn til Vin ter;
künde saa Lucic tillige taale at nmle og künde vi af og
til see Dercs venlige deeltagende D ine vilde vi formodentlig finde Vinterlivet her ligesaa behageligt som for
nogle A a r siden — hvad der ogsaa har gjort mig kjed
af det her er det Directorskab, jeg aldrig er sikker for og
den — paa Hauch ncer — nccsten totale M an gel paa
Interesse for Poesie og Konst. P a l.- M ü lle r og Harder
gjore dog ogsaa heri Undtagelse og for en Deel Adjunct
Hansen, der har indrettet en maanedlig Udstilling af
Lithografier og Kobbere. — I det Hele sinder jeg Tiden
med a l dens nye L iv philisteragtig Prosaist og jeg tvivler
paa Poesien v il kunne trivcs i den. Hertzes EventyrDram a t il Formcrlingen „Svanehammen" har vi dog
nylig lcest med Fornoielse, P a l.-M ü lle rs „V en u s" var
ogsaa interessant; men Deeltagelsen derfor er nok ikke
betydelig. Andersen er kommen hjem sra Constantinopel
og Grcrkenland, Han jager vistnok sor meget efter Berommelsc men man har Heller ikke glemt at fortrcedige
Ham strax ved Hjemkomsten ved en staansellos Blottelse
af alle Hans Skrobeligheder.
Hermed et litte gront B la d sra det smukkeste Sted i
Deres gamle Have. Tusind Levvel. Behold mig i venlig Erin drin g og h ils Deres Reiseselstab sra
Dercs hjertelig hengivnc
Jn g e m a n n .
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14.

S oroe d. I6de Octb. 1841.

Kjcere F ru Rosenorn!
V i gloede os nu ved at vide Dem og Dxres i god
Behold her hjemme i Landet og i saa fuld Bcsiddelse af
det meget Skjonne og H eilige, De har seet. Tak for
den livlige Beskrivelse af Reifens Hovedpuncter og dens
herlige Jndtryk paa Dem. N u trcenger De sagtens til
lid t H vile ; men for Dem, der har floiet over Alperne,
maa vel en Soroe-Reise nu vcere som en T o u r til Christianshavn. Det var deiligt skulde De med den Anskuelsc
overraske os her endnu i bette Efteraar.
A t det, Gud skec Lov, gaaer jcevnt frem med Lucies
Helbred, v il De fee af hendes Brev. H un reifer nu hver
Dag udenlands i Sophaen og over sig i Italiens!. T i l
en Bosccttelse i Kiobenhavn er der endnu ingen Udsigt.
Köngen yttrede forleden „at vilde Han digte, vilde Han
boe i S o rg e ". A t Mcnneskeliv mere ncerer Digterlivet
end en stille fredelig og skjon N atu r, moerker man bedst
naar man i en Snees A a r har levet hernede. D ronningen onstede mig nogle Vintermaancders Ophold i
Kjobcnhavn. Det lader sig dog ikke forcne med Embedet
her og vilde dcsuden kun dlive en Adspredelse men ingen
R o mcdfore til Arbeide, og Vinteren er netop min A rbeidstid, naar Lyst og J v e r er forhaanden.
Smaabesog af den lyriste Muse har jeg dog af og
til, men hvad storre S äger angaaer blivcr det ved P la n e r
og Udkast.
F r a Hauchs fkal vi Hilfe Dem venligt. De var her
igaar Astes. Hans Tragoedie*) stal uok spilles i nceste
Maaned.
*) „ S v e n d G r a t h c " .
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I Bredsdorffs Sted er her nu kommet en vakker
ung Geolog Steenstrup, Han agter snart at gifte sig.
H an bliver dog neppe fornoiet hernede; thi man har —
mod S ta tu ie r og Reglement — bebyrdet Ham med Elementar-Skolc-Underviisning, hvormed man drcebte Bredsdorff, og som kun en forstenet Skolemand men ingen
Videnskabsmand med noget L iv kan holde ud i Lcengden.
Kielscn ligger paa Hospitalet i Kjobenhavn af Svcekkelse
i et Kncr (maastee Ledcvand) Han har forgjceves sogt om
at blive sri for Skole-Underviisning, som Han ikke lcenger
duer til; men Oeconomien er nu streng. Petersen er
frcmdeles invalid og Ju n g ligeledes. Adjunet M on rad
er reist t il Vestindien for m ulig at standse den Svindsot,
der desvoerre vist alt har faaet M a g t med Ham. W ilh .
Rothe soger ivrig at komme hersra og Aug. Rothe tager
nu fat igjen paa det Skole-Arbeide, der har vceret ncrr
ved at odeloegge Ham. Harder gaaer som Konstner t il
grunde her, og Waage er hjertelig kjed af Regimentet
her. Boicsen langes efter Kiobenhavn, jeg ligeledes.
Deres hengivne
Jn g em an n .

l5 .

Juledag 1841.

Kjoere F ru Rosenorn!
M ed hjertelig Tak for Deres sidste venlige Brev
bringcr jeg Dem idag mine Snsker om Glcedc i Ju len
og et nyt lyksaligt A ar. S a a nydelsesrigt som det sidste
bliver det vcl neppe i ny Virkelighed, dog rigere endnn
kan det blive, da det foruden sit eget Jndhold har hele
Reiselivsbillcdet frisk og levcnde i Behold og dertil udeu
nogen af dets Besveerligheder.
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Tak for Dercs gode Dnster om en forandrct ydre
S tillin g for mig. M it forrige B rev til Dem var noget
trist: men klage bor jeg ingcnlunde ovcr de cgcntligc
Embedsforretninger her, som meget godt lade sig forcne
med et videnskabeligt L iv og en poetist Virksomhed, naar
jeg kun kan vcere fri for lange Director-Vicariater — og
derom v il jeg i Fremtiden ligefrem ansoge, hvis S lig t
stulde indtrceffe. I den forste Deel af denne V in ter har
jeg ret stjonnet paa at haoe »No — og selv Forstyrrelsen
ifjor, der berovede mig al T id og standsede mig midt
i et Arbeide, troer jeg nu har sat mig istand til, hvad
jeg neppe ifjor havde kunnet, idet jeg ved et heelt A a r
at leve mig ind i det gronlandstc N atur- og Folkeliv, nu
med Lethed har kunnet reproducere det i en kille Roman.
— N a ar Bogtrykkeren efter N ytaar faaer Leilighed, v il
Trykningen forst kunne begyndes; paa en lille Digtsamling
er der allerede begyndt.
Ved den aandelige Reise t il Hunt P olarfo lk, hvor
Mennestelivet kan rore sig uden S ta t og alle dertil
hörende Debatter, har jeg sogt og fundet et Asyl under
Larmen af alle vore gemytlose og prosaiste Kjoevlerier.
H a r De lcrst Lytkens Tale her paa Köngens sidste Fodselsdag om de politifle P a rlie r. H an har den opstillet
de forstjellige' P rinciper med alle deres practiste Vanskeligheder og saaledes sammenmhldret det paa sin steptiste
M aade, at man künde vcere uvis om, hvilket P a r t i der
vilde vcere tilfreds eller utilfreds dermed; at Han selv er
liberal i Hjertet, maa man vel kunne mcerke, men Hans
Skepsis forer til en retardercnde Besindelse og nu har
„Fccdrelandet" angrebet og affcerdiget Ham meget haanligt,
som en P o litic u s fra det forrige Aarhundrede, der er
aldeles uvidende om hvad der nu debatteres om og derfor
inkompetent t il at täte om den nye Tidsaands Principer.
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M aatte Han nu kun ikke med sin Pirrelighed tage dennc
Affaire sygeligt!
P a llu d a n -M ü lle rs „Adam Hom o" har vi ikke villct
loese forend den kan haves heel — hvad der er udkommct
er kun en Deel af et Heelt. T i l Fremstillingen af det
nyere P riv a tliv sinder jeg Valget af den poetiste Form
misligt.
Venligst H ilfen t il Deres S o n og D atier! Glced
os snart med B re v!
M ed Lucie gaaer det, G ud sie L o v , frem — men
transportabel er hun ikke endnu.
Deres hjertelig hengivne
Jn gem an n .
16.

Äjbh. d. S0te Tecbr 18«I.

Kjcrre Professor Jngemann!
Inden Tidshjulet, i sin nstandselige F art, ruller afsted med den sidste Rest af det gode A a r 1841, maa jeg
endnu engang takke Dem ret af Hjertet, for ethvert frydeligt Venskabs-Beoiis, De skjoenkede mig under dets Lob,
deriblandt ikke mindst for Deres kjcere sidste Brev. Det
glcededc mig usigeligt deraf at erfare at D e . alter er tilfrcds, som det sommer sig for den crdle Digter, der glceder
saa mange Sjcele, — tilfreds ved Deres elflede Lucies
Fremgang til Helbredelse, den G ud stjcenke hurtig F uld endelse i det kommende A a r, saa hun maa künde taale
at rulle til Kunsthjemmet i Nom med Dem, inden dets
Udgang! — A t De er tilfreds i det stille, venlige Soroe,
og ikke utilfreds med Lcerer-Virksomheden, glceder mig
som det bedste B e v iis paa, at De har fundet den tilstrcekkelige R v til at bygge Dem et Phantasiens Tempel,
der fra fit Tryllespeil v il gjcnstraale de friste Livsbilleder
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De samlede der, ud iblandt de skuelystne Poesiens Venner,
der lcenge sorgede oder at Deres Lyres Strenge syntcs
ikke stemte.
. . . Forlcden skjoenkede De mig en Glcede i Asylet,
som jeg maa takke Dem for. Bornene sang, og sang
virkelig ret godt, og med en S la g s Forstand paa M e 
ningen, som jeg ikke tiltroede deres Alder og Fatte-Evne,
den kille nydelige Vintersang „Derude staaer en kille F u g l
ved Snee paa frosne Rüde". R et muntert istemmede de
Ordene: „ G iv T id og hvert et Trce faaer B la d ! G iv
T id , hver Blom st udspringer." V e l troer jeg, at Bornene
derved tcenkte sig det lysfunklende Juletroe med Bkomster
af Kage og W blefrugt — men hver smykker jo paa sin
V iis Fremtidstrceets gronne Grene; — jeg künde jo
uhindret tcenke niig ved samme S a n g Philosophgangcns
lovklcedtc lysegronne Boge, med nysankomne Nattergale.
Asylet maa De nodvendig besage, naar De kommer
her t il Byen igjen.
Asylmoderen loenges usigelig cfter
engang at see Dem, og takke Dem sor de deilige Sange,
der ere hende og hendes talrige Borneflok saa kjcere. —
Atter i A a r seirede jeg en sornoielig, virkelig hoitidclig
Ju lc-A ften , mellem den glade Bornevrim m el, der saa
tausc og andcegtige som vi W ld rc lyttede til Dronningens
fromme B o n for Asylet; ligesom de siden i utvungen
barnlig Lystighed hoppede omkring Trceet, til stör M o ro c
for den moderkjcrrlige Caroline Amalie. — Jeg maa dog
fortoelle Dem, at jeg hver Onsdag Asten har den F o rnoielse at vccre en Tim estid i hendes Selskab, medcns
D i. Kjerkegaard hos hende holder Forclcrsning ovcr
Christcndvmmens Historie.
H an bcgyndte allerede sit
Cursus forrige V in ter, og er altsaa rykkct srem indtil
Rcformationsperioden.
D er er lidt monotont i Hans
Forcdrag, og lidt langtrukket i Hans Taleorden. De vildc
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ikke ynde Hans hyppige B ru g af det active Participium ,
men dog kommer Han ofte med meget interessante Bemcerkninger, iscer til at fremhceve vor Herres kjcndclige
Styrelse i Tingenes Ndvikling; og det er mig altid saa
frhdeligt. Dette vcesentlige Element, det christelig religiöse,
er det jeg har savnet i den gode Professor Lütkens T ale
— desvcerre er dette L y s endnu neppe oprundet for Ham!
Jeg bemcrrkedc det iscer i S lu tn in g e n : det har altid sore
kommet mig, at de der saa fast haabe paa cn vordende
Fuldkommenhedstilstand paa Jorden, ikke have klar Forestilling om Fuldkommenhedens rette, evige Hjem. Jeg
troer som Chateaubriand »Iso boinmss passsnt, mais
I'bowwo rssts.»
Menneskelig Ufuldkommenhcd klccber
ved A lt jordisk, som det har gjort siden Syndefaldet, og
v il vedblive in d til G ud sorklarer Jorden med os. Og
in d til det steer, saa vide vi, Christus vcere priset, at Han
har flere B o lig e r i sin Himm el, hvor Han naadigen v il
optage os, naar vi troe paa Ham og stroebe at folge Ham
efter. Denne lyse F o rvisn in g troster mcre end A lt andet,
naar vore Kjcere dragc forud. M in gode kjcere Anna!
De erindrer hende vist, hun var saa gjerne i Deres
Studerekammer; snart vandrer hun den morke V e i til
Lyset, som tidlig har kästet sine S tra a le r i hendes fromme
Sjcel. Lcrgerne fynes at have tabt Haabet om at künde
curere den Vattersoet som borttcerer hende. Jeg burde
ikke slutte med en Efterretning, som maaskee v il bedrove
Dem, men jeg veed, at De som jeg betragter vor T ilvcerelse her og hisset som et samlet Heelt, ikke som afbrudte Stykker. K u n Savnet er smerteligt, for de der
stod noermest.
M ed hjerteligt Onske om et ret glcedebringendc A a r
for dem Begge, henlever jeg Deres taknemlig hengivne
C. v. R o s e n o r n .
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17.

Loroe d. 7de Febr. 1842»

Kjcrrc F ru Rosen orn!
. . . Det svcere Angreb paa S oroe Academie*) skal
vcrre af Student Rosen og det skulde gjore mig ondt,
hois Hauchs, som man troer, har vidst det og maastee
endog foranledigct det. F ru Hauch er i denne T id i
Kiobenhavn og talte om at besoge Dem.
Hvad der i hiint Stykkes Angreb paa Waage meest
indignercr mig er den incompetente Given Characteer for
Evner og „Aandrighed" af en Anonym , der jo som
saadan ikke kan haue documenteret sin Berettigelse; ligesom
det staaer i Modsigelse med Erkjendelsen af W . som cn
udmcerket Proedicant, en Gave der netop forudscettcr
Aand.
M in kille Digtsamling v il blive bragt Dem fra
Bianco Luno om en otte Dages T id . F o r at haue frie
Hcendcr, naar jeg engang kan tcenke paa en Udgave af
samlede Skrifter, har jeg ikke villet genere mig med F o rpligtelser til nogen Forlcrgger, og lader de 2 nye Boger
trykke paa eget Forlag, men i Kommission hos Reitzel.
Det nye Rore i den politiske Verden i Anledning
af Lehmanns Arrest, v il neppe vcere günstig for M od tagelsen af akdeles upolitiske Poesier, hvori desuden
„Kroningssangen" er optagcn.
N u lev vel! min venligste H ilfen til Deres S o n og
Datier.
B evar fremdeles i venlig Erindring Deres
hjertelig hengivne
__________
Jngem ann.
Dette Angreb, som scrrlig var rettet paa Direktor Waage, findeö
i „Fcrdrelandet" for 1842 N r. 769 og 771. Forfattercn, medicinsk
Student W . S . A. v. Rosen, var dimitteret fra S o ro Akademi 1836.

-
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Kbhvii. d. 22de Febr. 1842.

Kjcere Professor Jngemann!
M ed den hjerteligste Taknemlighed har jeg modtaget baade Deres venskabelige B re v , og de mig saa
godhedsfuldt tilsendte fjcelfulde Digte.
Jeg har atter
frydet mig ved de mig forud bekjendte i Säm lingen, som
man glceder sig ved Gjensynet af- kjcere Venner; blandt
de Digte jeg for ikke har kjendt, har jeg folt mig ganste
scerdeles tiltrukket af „Sjoelen og Sjcelens A an d ", og
„Bebudelsen" der i Tankerne forte mig tilbage t il en af
min tidlige Ungdoms saa kjcere Digtere, M ilto n . —
Jnderligen skulde det glcede mig om Deres Folkedandsviser ret maatte blive anvendte efter Deres Hensigt. Jeg
har den Troe at de forst vilde trcede ind i Livet, i
Mcehren S og n . Pastor Rordam *) v il sikkert faae dem
bragt i munter G ang; det falder saa ganste i Hans
Sinag, og Han deler fuldkommen Deres Onste, at Digtene
ei blot skulle nydes indad i Tanken, men virke ud i Livet
gjennem de ydre Sandser. I Asylerne er det interessant
at see, hvorledes Bornene med L iv og Udtryk synge hvad
Rordam har lcert dem. Det er Ham som har lcert B o r 
nene her i Asylet at synge Deres lille nydelige S an g :
„ G iv T id " og det er moersomt at see hvorledes Sm aavingerne rystes af hele den livlige lille Forsamling. M d .
Fcilberg vidste ikke at sige mig, af hvem M elodien var;
men jeg har Hort H r. Rordam oste sige, at Han greb af
sit Forraad, hvoras Han har en stör Deel i Hukommelsen,
de M elodier Han fandt passende med Udtrykket i Digtene.
H an formceler Aand med Aand, ikke blot Stavelser med

*) Peter Rordam, dengang i Mehrn, im i Lyngby.
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Takter. H r. Bojesen*), som har overtaget H r. Rordam s
Functioner i Asylet, viser ogsaa stör Interesse for Sangen.
Jeg har gjort Ham opmcerksom paa Deres fortrceffelige
Hoimessepsalmer: det undrede mig meget, at Han ikke
kjendte bisse for; Han har nu isinde efterhaanden at lcere
Bornene dem ved Sondags-Underviisningen, som er for
de W ldre, der allerede have forladt Asylet, og som deel
tage i bisse opbyggelige Forsamlinger in d til de ere confirmerte. P a a den M aade lcere Bornene at kjende og forstaa
alle Festdages Betydning, og blive tillige bekjendte med
Bibelens B ru g , idet de selv maa opsoge hver Sondags
Evangelium i samme. Ester Forklaringen derover, og en
A rt Catechisation oder det forrige Sondags Evangelium,
afsynges dertil passende Psalm er: og til bette B ru g ere
just Deres deilige Psalmer saa fortrinligt egnede. M d .
Feilberg gjentager saa oste sit Onske at see Dem, at jeg
ikke har kunnet undlade at fortroste hende med det Haab,
at De vist v il komme i Asylet, naar De til Foraaret besoger Solvgaden. Det har ret inderligen glcedet mig at
erfare, at vores dyrebare Lucie tcenker paa at komme her
i tilstundende M a i. Jeg beder G ud af mit ganske Hjerte,
at bette Haab maatte opfyldes! at hendes Helbred maa
gjenvinde Fasthed og Styrke, til at taale baade dennc
lille Reise, og den storre, som nu opliver hendes Phantasie
med sine tryllende Billeder. Det er vist nok at en saadan
Udflugt til Naturens og Kunstens elysceiske M arker har
K raft til at styrke og forfriske Sjcelen ei blot i de Dieblikke man der er ncervoerende, men ligesaa meget i ForudNydelsen og Efterklangen deraf. G ive G ud at Sommeren
ret maatte blive mild og klar! Det er Skade at De ikke
kuune tiltrcede Reisen i J u n i; den Maaned er lovet os
*) Peter Boise», GrundtvigS Svigerson.
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saa skjon af Herschel, «folge Hans nye Veirprofet-System;
hvorimod Han truer med Regn i August. M e n det er
cndnu ikke stadfcestet, hvorvidt Hans System er sikkrere
end foregaaende Veirprofeters. I alle Tilfoelde er Regnveiret mindre ubehageligt under Ita lie n s milde Himmel;
iscrr uaar Mailcenderens O rd holder S t il, som jeg erfarede
det, at Regnen tun falder om Natten, og lader S o le n
have M a g t om Dagen. Jeg kan sige med Sandhed, at
det forbausede mig at höre, at en Student fra S oro e
künde Ikrive saa smcedeligt om sorofk Virksomhed, og saa
uforskammet imod den faderligsindede Direktor. Ogsaa
jeg vilde, ligesaa ugjcrne som De, give den Tanke Rum ,
at en af S oro es hcederlige Professorer skulde have kjendt
det bittre Produkt, og ikke sogt at afvcrrge dets Offentliggjorelse. A t den unge og let overilede Professorinde
künde give det et uoverlagt B ifa ld , kan jeg snarere tcenke
mig muligt. Jeg har ikke seet hende under sit Ophold
her i Byen, og jeg frygter, at hun atter er taget herfra.
Professor H jo rts Forsvar har det moret mig at lcese.
M a n seer, at naar B ifa ld tjener Ham bedre end Daddel,
saa forstaaer Han ogsaa at yde Dem fortjent Roes*).
Det forekommer mig at Han i Slutningen af sin Fremstilling er gaaet lige til Roden: det har altid forekommet
mig utvivlsomt, at en S la g s Misundelse over S oroe
Academies bemidlede Tilstand laae til G rund for mangen
*) H jorts S v a r paa det i foregaaende Brev omtalie Angreb paa
S o ro Akademi, findes i „B e rl. T id ." 1842 N r. 27, 28 og 30.
H jort, som lige fra 1815 havde rettet starke Angreb paa Ingemanns littercrre Virksomhed, og hvem denne derfor regnede blandt
sine bitre Antagonistcr, fremhaver her, overfor RosenS Itrin g e r
om Akademiets hammende Jndvirkning paa Lektorernes litterare
Virksomhed, at Jngemann „snart i 20 A ar har beriget Litteraturen
med fortraffelige Digtervarker".
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Anke, og mangen stjcrv Synsmaade. — M a a jeg nu t il
S lu tn in g anbefale til Deres hoit skattede venlige Erindring
saavel mine B o rn , som disses M am a — der stedse f o r - "
bliver Dem taknemligst hengiven.
C. v. R o s e n o r n .

19.

Sor«e d. live Mart« l»«r.

Kjoere F ru Rosenorn!
Det glcedede mig ret, at min sidste lille Digtsamling
fandt saa venlig en Modtagelse hos Dem. S aavid t jeg
har mcrrket, v il jeg ingen Grund have til at fortryde, at
jeg udgav den. A t bringe Folkedands-Sangen virkelig
ind i Livet igjen er der vel neppe noget Haab om;
muligt var det dog, og er den Poesie ikke heelt udfaldet
af Folkelivet, künde den vel ved Fleres Interesse dersor
ligesom af sig selv komme tilbage; kun hvad der er heelt
uddoet hos Folket, kommer ikke tilbage. Desvcerre har
man for at hindre M isbrugen ved de saa Folkeforlystelser,
vi har tilbage for storste Delen forbudt og udryddet dem.
Dette er fordetmeste Tilfcrldet med den smukke „Som m eribyfest" og med dort Carneval (Fastelavnslegene). A f
philiströs Oeconomie og Prosaist Forftandighed ere B r y llupsgilderne nu ogsaa blevne sjcrldne, og man lister sig
almindelig ind i TEgtestanden uden S an g og Klang,
stjondt man allerede fra Cana-Brylluppets T id har seet,
at det var meget sommeligt og christeligt at forvandle
Hverdagslivets Band ved slig Leilighed til festlig V iin .
Om Bryllupsdandsen endnu er til i Rordams Egn veed
jeg ikke; i F . Fengers Egn er den ncesten afstaffet; Han har
ellers der bragt Folkesangen mcerkelig tillivc. Gjennem
Asylerne kan der mulig virkes noget for en tilkommende
3
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Generation ved Sangen. — Det skulde meget gloede mig
künde H r. Boiesen (som De mener) med Held benytte
mine Hoimessepsalmer ved Forklaringen over Evangelierne
for de LEldrc. Hkaar jeg til Pintsen, som jeg haaber,
besoger Solvgaden, er De maaste saa god at prcrsentere
mig for M d . Feilberg. Om Lucie til den T id kan taale
at reise, er endnu meget uvist.
V i v il imidlertid ikke opgive det Haab, og Heller ikke Haabet om vor storre Reise.
— Waage er i disse Dage i Kjobenhavn og jeg vaager i
egentligst Forstand over Academiet; thi jeg plages altid as
Sovnloshed i den Function af M angel paa pcedagogisk
og administrativ Koldblodighed (dog det maa Ingen
mcerke eller vide, saalcenge jeg ikke kan blive den Forretning qvit.) — Ester hvad jeg mcrrker komme mine G ronloendere ikke ud af Pressen for efter Paasken, skjondt
Bogen v il kun blive paa en 14 t il 15 Ark.
F ra S oro e veed jeg intet N y t at melde.
Debatten
om vor academiske N ullitet er man nu vel ked af. F o r
dem af mine Colleger, som ingen anden og vcesentligere
Virksomhed har havt, maa vistnok en saadan Existents
voere nedslaaende. Jeg tager mig ikke personlig den S a g
noer i Haab om, at jeg af de Fcrrreste betragtes som
Skolemester og kun af F aa som academisk Docent alene.
Jeg holder Forelcesninger for et Auditorium af 3 S tu denter i dette Semester; dog saaloenge Interessen for
Sagen er gjensidig, gaaer det, synes mig, ret livlig t. M ed
de Fcerreste maatte Meddelelsen netop kunne voere naturligst som en Expectoration i en Sam tale. Aprop.: Jeg
troenger meget til Deres Veiledning i Astrognosien og
kommer oste Dem og de forrige Tider ihu. Fik De et
lille gront B lad , jeg puttede ind i Brevet til B e rlin ? F ra
gamle kjoere Steder har for mig det mindste Nattergalduun
en eventyrlig Interesse og forekommer mig som en magisk
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Phantasusfjcer. Venligst Hilfen fra Lucie! — H ils S o n
og Datier fra os begge! Glced mig snart med et Brev!
Deres hengivne
Jngem ann.

20.

Soroe d. 4de Juni 1842.

Kjoere F ru Rosenorn!
M n hjerteligste Tak for det venlige B re v , jeg her
modtog d. 28de M a i og for den endnu storre Fornoielse,
De den Dag havde tiltoenkt os ved selv at komme! T i l
dette kjoere tiltoenkte Besog v il vi nu glcede os, enten det
kan skee i Sommer eller til Efteraaret. P a a nogen Udenlandsreise kan vi neppe toenke iaar. Jeg har nu tilmed
faaet Ansats til en legemlig Skavank, der gjor mig mindre
bevoegelig og — iscerdeleshed inden jeg vcennes dertil —
generer mig betydelig. Dog det er vel godt og i sin
Orden, at man joevnlig mindes om Legemets Skrobelighed
og Forgjcengelighed eftersom Tiden rykker frem til Organisationens Fornyelse. De feer, at jeg nu ogsaa sympathiserer med Deres Alderdoms-Betragtninger. Jeg er dog
langt fra at ansee Alderdommen for nogen mindre lykkelig
Livsperiode, end dens Forgjoengere, da den jo foruden
sine egne Fordele indbefatter Qvintessentsen af hele det
foregaaende L iv i sigs) og folgelig er den rigeste af alle
Livsperioder, ikke at tale om det betydelige Forspring den
har til det paradisiske Liv. M ed Virksomheden tager det
imidlertid af og med Jveren for at udrette Noget — det
mcerker jeg allerede i nogle A a r — og naar jeg har endt
f>

„K m i et S tra a sra Egerias Kilde!
Og jeg er der med Nnm a igjen!"

3«
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et Arbeide, varer det nu en god S tu n d inden jeg ret
kommer ind i et nyt. Jeg v il Heller paa mine celdre Dage
vcere mindre productiv, end blot i andre Form er gjentagc
hvad der allerede er prcrsteret.
Jeg har i denne T id lcest 2den Deel af P o u l M ö lle rs
efterladte Skrifter. H ans Oversigt over den celdre P h ilo sophies Historie har interesseret mig, stjondt den er
temmelig fragmentarisk og vel kun at betragte som M o 
mente! t il Hans mundtlige Foredrag over Videnskaben.
Venligst H ilfen fra Lucie — hun striver selv med det
Forste. M s Fam ilien og bevar fremdelcs i mild og
hjertelig Erindring Deres
hengivneste J n g e m a n n .

.
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Soroe

d. iste

October

1842.

Hjerteligst Tak sor Deres kjcere venlige Besog, som
vi kun havde onstet lcrngere. Det var en glcrdelig Oplivelse baade sor Lucie og mig og saamange andre af
Deres Venner her i Soroe. A f Poesie havde jeg Intet
at mcddele Dem. N u , da det skjonne N a tu rliv udenom
os bliver koldt og dodt, pleier det poetiske L iv hos mig
at blive productivere; hidtil har det dog indstrcenket sig
til nogle lyriske Udbrud. B la n d t andet toenker jeg ogsaa
paa Fortsoettelsen af de begyndte „Aftensangspsalmer",
som De öftere har voeret saa god at erindre mig om.
Binterlivet i Kiobenhavn künde jeg nok have Lyst
t il at deeltage i; men dertil er ingen Udsigter og forend
en saadan Forandring skeer i vor isoleredc S t illin g v il
jeg troc den ikke sor mig er onskelig.
J o mere jeg i den scnere T id Hörer Soroelivet dadlet
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af Andre, jo flere Talsmcend for det Hörer jeg i min
egen Bevidsthed og i Erindringen om de sidste 20 A a r
af mit L iv . Havde jeg kun Lucie transportabel og en
hyppigere personlig Communication med Hovedstaden sat
i Gang, maatte Drsted gjerne raabe saa hoit Han vilde
om Jammerligheden i de smaa B y e r og vor Sum pluft*).
Lad os nu i Vinter ret ofte höre gode Tidender og
Efterretninger fra Jntelligentsens Scede fra Deres kjoere
Haand! M in Hilfen til Fam ilien! bevar i venlig E rindring Deres hengivne
Jn g em an n .

22.

Kjobenhavn d. 25de Octbr. 1842.

Hjerteligen Tak, kjoere Professor Jngemann, for
Deres venlige Lin ier, og for den Godhed hvormed De
erindrer mit sidste lille Besog hos Dem og Lucie, som
skjcenkede mig faa megen Gloede. Jnderligen har De
ogsaa gloedet mig ved den saa loenge onstte Efterretning,
at De arbeider paa at staffe os end flere begeistrede Udtryk for Sjcelens hemmelige Sam taler med sin Gud og
Herre. E n heel Deel af Deres celdre skjonne Psalmer
kan jeg udenad, og de trcede ofte saa heldigen, trostende
og oplivende frem for mit Jndre, i Öieblikke hvor jeg
just trcxnger til det fyldestgjorende Udtryk, som jeg ikke

*) S igte r til H. C . Drsteds Afhandling i Schouws „D a n fl Ugeflrift"
2den Rcrkke I. N r. 19: „ I Anledning as Forslaget om en landoeconomist Dannelses-Anstalt i Danm ark", i hvilken forekommer
folgende D tring: „ S o ro selv med sin gamle Moradsgrund, sin
lavtliggende S o og sin Skovomgivelse har en fugtig indesluttet
Luft. Stedet udsver derfor en nedstemmende Birkning paa mange."
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altid selv formaaer at finde. A t det i den Henseende gaaer
bedre Aander ligesom mig, har jeg for bemerket, og jeg
troer, fortalt Dem det. Tryde slutter ofte en Afdeling
af sine kjernefulde Prcekener med Deres O r d ; Westengaard har benyttet dem i sine Overscettelser af H arm s;
og nylig horte jeg Mynster, i en trosteriig T a le , over
den Text af Epistelen: „Kjober den beleilige T id , thi
Dagene ere onde" — efter at Han havde udviklet meget
af den Nod, fom formorker Dagene, saavel for Mennesteheden i Almindelighed i en T id der endnu ikke rigtig er
grebet af en oegte religiös Aand, fom for hvert enkelt
Menneste under de vexlende Skjcrbner vi her proves ved,
udbrod Han begeistret „med en from Digters O rd ":
„ I Verden er ei Nod faa stör, G uds Naade dog er
storre; E r lukt for mig hver D o r paa Jord, staae aabne
Him lens D orre." A lle vare bevcegede; Mynster selv ikke
mindst. Jeg künde tydelig mcerke, hvorledes disse heilige
O rd havde kalt Trösten ind i Hans egen S jcel, fom har
sorget dybt over Hans S o n s Uheld. Kan De begribe
denne forunderlige Begivenhed, med den unge vakkre
M ynfters stuffede Kjcerlighed? Bispinden har selv fortalt
mig, hvorledes hun og hele Fam ilien glcedede sig over de
Forlovedes gjensidige Kjcerligheds-M ringer, og faa v il
den unge Dame paa engang paastaae, at hun aldrig har
elflet Ham.
Formodentlig har De Hort Pastor Rordam s F o rlovelse med den syttenaarige Comtesse Knuth fra Lilliendal? — hun stal hcenge ved Ham med ubestrivelig Kjcer
lighed. De vare Begge forventede her i Byen i denne
T id , dersom ikke det ugunsügc V e ir har gjort Forandring
i Planen. Rordam er sikkert blandt dem, fom inderligen
ville glcedc sig ved en ny S äm lin g af Psalmer fra Deres
Aand. Faaer jeg ikke ved Leilighed nogle af dem? Jeg
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loenges oste efter min Harpe, som er blevet tilbage paa
Norholm , for at künde ledsage Ordene med dens Toner.
Skade at jeg, i dette som i mere, aldrig bliver anbei end
en F u fle r! De veed nok, det er min Trost og Haab, at
det v il gaae bedre i et andet Liv. — Jeg tor jo nok
haabe, ikke sandt, at De altid med overbcrrende Venstab
v il ihukomme en taknemmelig Veninde.
C. v. R o s e n o r n .

23.

Sorse d. 30te Octbr. 1842.

Hjerteligst Tak, kjcere F ru Rosenorn! for Deres
sidste venlige B r e v , med de kjcerlige Vidnesbyrd om
Deres egen og Andres Deeltagelse sor min Psalmedigtning. Det er mig vistnok en stör Glcrde, naar jeg af
og til Hörer, at det er lykkedes mig at give Tanker og
Folelser F orm , som fromme og crdle Gemytter i Visse
Stemninger kunne finde grebne af deres eget bevcegede
Jndre. P a a en fortsat Psalmedigtning tcenker jeg ogsaa,
som jeg meddeelte Dem, gjerne, naar jeg ret levende foler
en Helligdagsstemning i Sindet og nogenlunde tor haabe,
at der ikke klceber for meget verdsligt S to v ved Lyrestrcengene i mit Jnderste. N aar Noget i denne Retning
ret synes mig at vcere lykkedes, fla l det vcere mig en
Glcede at meddele Dem det. I den sidste T id har et
andet S la g s Lyrik bestceftiget mig; det er salbet mig ind,
at det saa oste forhaanede Smaakjobstadsliv, der noesten
altid kun har tjent Digterne til kold S a tire , künde med
en liv lig Opfattelse af den eiendommelige Naturstjonhed
og de historiske M in der afvindes en virkelig poetifl Side,
og Aanden i de mindre Steder ved Begeistring for deres
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saa skjon af Herschel, ifolge Hans nye Veirprofet-System;
hvorimod Han truer med Regn i August. M e n det er
endnu ikke stadfcrstet, hvorvidt Hans System er sikkrere
end soregaaende Veirprofeters. I alle Tilfcetde er Regnveiret mindre ubehageligt under Ita lie n s milde Himmel;
iscrr uaar Mailcenderens O rd holder S t il, som jeg erfarede
det, at Regnen tun falber om Natten, og lader S o le n
have M a g t om Dagen. Jeg kan sige med Sandhed, at
det forbausede mig at höre, at en Student fra S oro e
künde 'skrive saa smcedeligt om sorgst Virksomhed, og saa
uforfkammet imod den faderligsindede Direktor. Ogsaa
jeg vilde, ligesaa ugjerne som De, give den Tanke Rum ,
at en af S oro es hcederlige Professorer flulde have kjendt
det bittre Produkt, og ikke sogt at afvoerge dets Offentliggjorelse. A t den unge og let overilede Professorinde
künde give det et uoverlagt B ifa ld , kan jeg snarere tcenke
mig muligt. Jeg har ikke seet hende under sit Ophold
her i Byen, og jeg frygter, at hun atter er taget herfra.
Professor H jo rts Forsvar har det moret mig at lcese.
M a n seer, at naar B ifa ld tjener Ham bedre end Daddel,
saa forstaaer Han ogsaa at yde Dem fortjent Roes*).
Det forekommer mig at Han i Slutningen af sin Fremstilling er gaaet lige til Roden: det har altid forekommet
mig utvivlsomt, at en S la g s Misundelse over S oroe
Academies bemidlede Tilstand laae til Grund for mangen
*) H jorts S v a r paa det i soregaaende Brev omtalte Angreb paa
T o rs Akademi, findes i „Bert. T id ." 1842 N r. 27, 28 og 30.
H jort, som lige fra 1815 havde rettet starke Angreb paa Ingemanns litterare Virksomhed, og hvem denne derfor regnede blandt
sine bitre Antagonister, fremhaver her, overfor Rosens Itrin g e r
om Akademiets hammende Jndvirkning paa Lektorernes litterare
Virksomhed, at Jngemann „snart i 20 A ar har beriget Litteraturen
med fortrafselige Digtervarker".
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Anke, og mangen stjcrv Synsmaade. — M a a jeg nu t il
S lu tn in g anbefale til Deres hoit stattede venlige Erindring
saavel mine B o rn , som disses M am a — der stedse f o r - "
bliver Dem taknemligst hengiven.
C. v. R o s e n o r n .

19.
Sorse d.

I4de

Marts

1842.

Kjcere F ru Rosenorn!
Det gloedede mig ret, at min sidste M e Digtsamling
fandt saa venlig en Modtagelse hos Dem. S aavid t jeg
har moerket, v il jeg ingen Grund have til at fortryde, at
jeg udgav den. A t bringe Folkedands-Sangen virkelig
ind i Livet igjen er der vel neppe noget Haab om;
muligt var det dog, og er den Poesie ikke heelt udfaldet
af Folkelivet, künde den vel ved Fleres Interesse derfor
ligesom af sig selv komme tilbage; kun hvad der er heelt
uddoet hos Folket, kommer ikke tilbage. Desvcerre har
man for at hindre M sb ru g e n ved de saa Folkeforlystelser,
vi har tilbage for storste Delen forbudt og udryddet dem.
Dette er fordetmeste Tilfceldet med den smukke „Som m eribyfest" og med vort Carneval (Fastelavnslegene). A f
philiströs Oeconomic og Prosaist Forstandighed ere B r y llupsgilderne nu ogsaa blevne sjcrldne, og man lister sig
almindelig ind i AEgtestanden uden S an g og Klang,
stjondt man allerede fra Cana-Brylluppets T id har seet,
at det var meget sommeligt og christeligt at forvandle
Hverdagslivets Band ved slig Leilighed til festlig V iin .
Om Bryllupsdandsen endnu er til i Rordams Egn veed
jeg ikke; i F . Fengers Egn er den noesten afstaffet; Han har
ellers der bragt Folkesangen mcerketig tillivc. Gjennem
Asylerne kan der mulig virkes noget for cn tilkommende
3

34
Generation ved Sangen. — Det flulde meget glcrde mig
künde H r. Boiesen (som De mener) med Held benytte
mine Hoimessepsalmer ved Forklaringen over Evangelierne
for de AEldrc. Ä a a r jeg til Pintsen, som jeg haaber,
besoger Solvgaden, er De maafle saa god at prcesentere
mig for M d . Feilberg. Om Lucie til den T id kan taale
at reise, er endnu meget uvist. V i v il im idlertid ikke opgive det Haab, og Heller ikke Haabet om vor storre Reise.
— Waage er i disse Dagc i Kjobenhavn og jeg vaager i
egentligst Forstand over Academiet; thi jeg plages altid af
Sovnloshed i den Function af M angel paa pcedagogisk
og administrativ Koldblodighed (dog det maa Ingen
mcrrke eller vide, saalcrnge jeg ikke kan blive den Forretning qvit.) — Ester hvad jeg mcerker komme mine G ronlcrndere ikke ud af Pressen for efter Paasken, skjondt
Bogen v il kun blive paa en 14 t il 15 Ark.
F ra S oro e veed jeg intet N y t at melde. Debatten
om vor academiske N ullitet er man nu vel ked af. F o r
dem af mine Colleger, som ingen anden og vcesentligere
Virksomhed har havt, maa vistnok en saadan Existents
vcere nedslaaende. Jeg tager mig ikke personlig den S a g
ncer i Haab om, at jeg af de Foerreste betragtes som
Skolemefter og kun af F aa som academisk Docent alene.
Jeg holder Forelcesninger for et Auditorium af 3 S tu denter i dette Semester; dog saalcenge Interessen for
Sagen er gjensidig, gaaer det, fynes mig, ret livligt. M ed
de Fcerreste maatte Meddelelsen netop kunne vcere naturligst som en Expectoration i en Sam tale. Aprop.: Jeg
troenger meget til Deres Veiledning i Aftrognosien og
kommer oste Dem og de forrige Tiber ihu. Fik De et
lille gront B lad , jeg puttede ind i Brevet til B e rlin ? F ra
gamle kjcere Steder har for mig det mindste Nattergalduun
en eventyrlig Interesse og forekommer mig som en magisk
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Phantasusfjcer. Venligst Hilfen fra Lucie! — H ils S o n
og Datter fra os begge! Glced mig snart med et Brev!
Deres hengivne
Jngem ann.

20.

Soroe d. 4de Juni 1842.

Kjcere F ru Rosenorn!
M n hjerteligste Tak for det venlige B re v , jeg her
modtog d. 28de M a i og for den endnu starre Fornoielsc,
De den Dag havde tiltoenkt os ved selv at komme! T i l
bette kjcere tiltcenkte Besog v il vi nu glcede os, enten det
kan fkee i Sommer eller til Efteraaret. P a a nogen Udenlandsreise kan vi neppe tcrnke iaar. Jeg har nu tilmed
faaet Ansats til en legemlig Skavank, der gjor mig mindre
bevcegelig og — iscerdeleshed inden jeg vcennes dertil —
generer mig betydelig. Dog det er vel godt og i sin
Orden, at man jcevnlig mindes om Legemets Skrobelighed
og Forgjcengelighed eftersom Tiden rykker frem t il Organisationens Fornyelse. De feer, at jeg nu ogsaa sympathiserer med Deres Alderdoms-Betragtninger. Jeg er dog
langt fra at ansee Alderdommen for nogen mindre lykkelig
Livsperiode, end dens Forgjcengere, da den jo foruden
sine egne Fordele indbefatter Qvintessentsen af hele det
foregaaende L iv i sig-f) og folgelig er den rigeste af alle
Livsperioder, ikke at tale om det betydelige Forspring den
har til det paradisiske Liv. M ed Virksomheden tager det
imidlertid af og med Jveren for at udrette Noget — det
mcrrker jeg allerede i nogle A a r — og naar jeg har endt

t)

„K im et S tra a fra Egerias Kilde!
Og jeg er der med Nnma igjen!"

3«
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et Arbeide, varer det nu en god S tu n d inden jeg ret
kommer ind i et nyt. Jeg v il Heller paa mine oeldre Dage
voere mindre productiv, end blot i andre Form er gjentage
hvad der allerede er proesteret.
Jeg har i denne T id loest 2den Deel af P o u l M ö lle rs
efterladte Skrifter. H ans Oversigt over den crldre P h ilo sophies Historie har interesseret mig, fkjondt den er
temmelig fragmentarifl og vel tun at betragte som M o 
mente! til Hans mundtlige Foredrag over Videnskaben.
Venligst H ilfen fra Lucie — hun striver selv med det
Forste. H ils Fam ilien og bevar fremdeles i mild og
hjertelig Erindring Deres
hengivneste J n g e m a n n .

21.
Soroe

d.

iste Oktober

1842.

Hjerteligst Tak for Deres kjoere venlige Besag, som
vi kun havde onfket loengere. Det var en glcedelig Oplivelse baade for Lucie og mig og saamange andre af
Deres Venner her i Soroe. A f Poesie havde jeg Intet
at mcddele Dem. N u , da det skjonne N a tu rliv udenom
os bliver koldt og dodt, pleier det poetiste L iv hos mig
at blive produktivere; hidtil har det dog indstroenket sig
t il nogle lyrifke Udbrud. B la n d t andet tcenker jeg ogsaa
paa Fortscettelsen af de begyndte „Astenfangspsalmer",
som De öftere har voerct saa god at erindre mig om.
B interlivct i Kiobenhavn künde jeg nok have Lyst
t il at deeltage i; men dertil er ingen Udsigter og forend
en faadan Forandring fkeer i vor isolerede S t illin g v il
jeg troc den ikke for mig er onskelig.
J o mcre jeg i den scnere T id Hörer Soroelivet dadlet
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af Andre, jo flere Talsmcend for det Hörer jeg i min
egen Bevidsthed og i Erindringen om de sidste 20 A a r
af mit L iv . Havde jeg kun Lucie transportabel og en
hyppigere personlig Communication med Hovedstaden sat
i Gang, maatte Vrsted gjerne raabe saa hoit Han vilde
om Jammerligheden i de smaa B y e r og vor Sum pluft*).
Lad os nu i U n te r ret ofte höre gode Tidender og
Efterretninger fra Jntelligentsens Soede fra Deres kjcrre
Haand! M in Hilfen til Fam ilien! bevar i venlig Erindring Deres hengivne
Jn g em an n .

22.

Kjobenhavn d. 25de Octbr. 1842.

Hjerteligen Tak, kjoere Professor Jngemann, for
Deres venlige Lin ier, og for den Godhed hvormed De
erindrer mit sidste lille Besog hos Dem og Lucie, som
skjoenkede mig faa megen Glcrde. Jnderligen har De
ogsaa glcedet mig ved den saa lcrnge onstte Efterretning,
at De arbeider paa at staffe os end flere begerstrede Udtry l for Sjcelens hemmelige Sam taler med sin Gud og
Herre. E n heel Deel af Deres celdre fkjonne Psalmer
kan jeg udenad, og de trcede ofte saa heldigen, trostende
og oplivende frem for mit Jndre, i Oieblikke hvor jeg
just troenger til det fyldestgjorende Udtryk, som jeg ikke

S igte r til H. C. Vrsteds Afhandling i Schouws „D a n fl Ugeflrift"
2den Rakke I. N r. 19: „ I Anledning af Forslaget om en landocconomist Dannelses-Anstalt i Danm ark", i hvilken forekommer
folgende A ttin g : „ S o ro selo med sin gamle Moradsgrund, fin
lavtliggende S o og sin Skovomgivelse har en fugtig indesluttet
Lust. Siedet udover derfor en nedstemmende Birkning paa mange."
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altid selv formaaer at finde. A t det i den Henseende gaaer
bedre Aander ligesom mig, har jeg for bemerket, og jeg
troer, fortalt Dem det. Tryde slutter ofte en Afdeling
af sine kjernefulde Proekener med Deres O rd ; Westengaard har benyttet dem i sine Overscettelser af H arm s;
og nylig horte jeg Mynster, i en trosteriig T a le , oder
den Text af Epistelen: „Kjober den beleilige T id , thi
Dagene ere onde" — efter at Han havde udviklet meget
af den Nod, fom formorker Dagene, faavel for Menneskeheden i Almindelighed i en T id der endnu ikke rigtig er
grebet af en cegte religiös Aand, fom for hvert enkelt
Mennefle under de vexlende Skjcebner vi her proves ved,
udbrod Han begeistret „med en from D igters O rd ":
„ I Verden er ei Nod saa stör, G uds Naade dog er
storre; E r lukt for mig hver D o r paa Jord, staae aabne
Him lens D orre." A lle vare bevoegede; Mynster selv ikke
mindst. Jeg künde tydelig mcrrke, hvorledes disse herlige
O rd havde talt Trösten ind i Hans egen S jcel, fom har
sorget dybt oder Hans S o n s Uheld. K an De begribe
denne forunderlige Begivcnhed, med den unge vakkre
M ynfters skuffede Kjcerlighed? Bispinden har selv fortalt
mig, hvorledes hun og hele Fam ilien glcedede sig oder de
Forlovedes gjensidige Kjcerligheds-Ittringer, og saa v il
den unge Dame paa engang paastaae, at hun aldrig har
elsket Ham.
Formodentlig har De Hort Pastor Rordam s F o rlovelfe med den fyttenaarige Comtessc Knuth fra Lillien dal? — hun skal hcenge ved Ham med ubefkrivelig Kjcerlighed. De vare Begge forventede her i Byen i denne
Tid , dcrsom ikke det ugunsügc V e ir har gjort Forandring
i Planen. Rordam er sikkert blandt dem, fom inderligen
ville glcedc sig ved en ny S äm lin g af Psalmer fra Deres
Aand. Faaer jeg ikke ved Leilighed nogle af dem? Jeg
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lcenges ofte efter min Harpe, som er blevet tilbage paa
Norholm , for at künde ledsage Ordene med dens Toner.
Skade at jeg, i dette som i mere, aldrig bliver andet end
en Fuster! De veed nok, det er min Trost og Haab, at
det v il gaae bedre i et andet L iv . — Jeg tor jo nok
haabe, ikke sandt, at De altid med overbcerende Venskab
v il ihukomme en taknemmelig Veninde.
C. v. R o s e n o r n .

23.

Sorse d. 30te Octbr. 1842.

Hjerteligst Tak, kjcere F ru Rosenorn! for Deres
sidste venlige B re v , med de kjcerlige Vidnesbyrd om
Deres egen og Andres Deeltagelse for min Psalmedigtning. Det er mig vistnok en stör Glcede, naar jeg af
og til Hörer, at det er lykkedes mig at give Tanker og
Folelser F orm , som fromme og cedle Gemytter i Visse
Stemninger kunne finde grebne af deres eget bevcegede
Jndre. P a a en fortsat Psalmedigtning tcenker jeg ogsaa,
som jeg meddeelte Dem, gjerne, naar jeg ret levende foler
en Helligdagsstemning i Sindet og nogenlunde tor haabe,
at der ikke klceber for meget verdsligt S to v ved Lyrestroengene i mit Jnderste. N a ar Noget i denne Retning
ret synes mig at vcere lykkedes, skal det vcrre mig en
Glcede at meddele Dem det. I den sidste T id har et
andet S la g s Lyrik beskcrftiget mig; det er faldet mig ind,
at det saa ofte forhaanede Smaakjobstadsliv, der ncesten
altid kun har tjent Digterne til kold S a tire , künde med
en liv lig Opfattelse af den eiendommelige Naturskjonhed
og de historiske M in der afvindes en virkelig poetisk Side,
og Aanden i de mindre Steder ved Begeistring for deres
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Deelagtighed i Nordens fcelleds Aand og L iv fole sig
hoevet i sin Bevidsthed og udrevet af den indsncerpende
Smaalighed. I dette Memed og i Forventning af heldige
Omstcendigheder, der künde vcekke Interessen sor S lig t,
har jeg digtet adskillige historifke Kjobstedssange, hvoraf
en blev sjunget af Ferd. Fenger ved Proesteconventet i
Rveskilde, og den nceste stak synges ved samme Leilighed
i Ringsted.
H an er en liv lig Rhapsod, som ret er
skikket til at bringe Sangen ud fra Papiret t il Folket*).
M ange Hilsener til Fam ilien og Dem selv fra Deres
hengivneste
B . S . Jn g em an n .

24.
Iule-Morgen

1842.

Kjoere F ru Rosenorn!
E n velsignet og ret glcedelig J u u l onske vi Dem
her af Hjertet. Forst nu har jeg faaet lidt Pusterum
ester flere Maaneders uafbrudte D ire cto r-S y s le r. Det
var en sorgelig Ende det tog i Waages H uus. N u har
imidlertid Sygdommen, som det synes, udraset der, og
der er kommen Fred og smuk Beroligelse i den forladte
Fam ilies S in d ved G uds Bistand og en fast Tilsluttelse
til denne eneste fände Tröster og Hjoelper.
S o m jeg
Hörer skal Köngen med K raft have draget Omhu sor den
forladte Fam ilie ved Anviisning paa Academiet. Intet
er Heller billigere end at det rige Academie forsorger den
M an d s B o rn , hvis hele Tilfredshed og L iv blev offret
for denne Stiftelse. Jeg har bedet mig fritaget for at
*) S e herom „Breve til og sra Jngemann" N r. 199, sra B ilh .
Birkedal.
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constitueres og Venter med Loengsel paa min Forlosning.
Hvad jeg til Nod kan udholde nogle Maaneder, vilde jeg
neppe udholde et Aar, og blev jeg forst constitueret, künde
det have lange Udsigter.
Det torre Forretningsliv udelukker hos mig cnhver
poetist Stemning. T i l Lykke har jeg i den sidste T id
havt endeel Correctur-Arbeide at re c re e re mig med;
det var virkelig en Afleder for de ellers piinagtige Directortanker. T i l N ytaar eller kort efter udkommer den sidste
Roman i Godtkjobsudgaven, og „Hoimesse-Psalmerne"
med et Tilloeg, hvoras De dog kjender det Meste om ikke
A lt. I Jan u ar toenker jeg at begynde en Udgave af
„samlede Skrifter". Godtkjobsudgaven af „B ald . S eie r"
(paa 2000 Exl.) er allerede udsolgt, saa det lader til, at
d is s e Skrifter virkelig v il blive Folkeboger. Det kan
naturligviis ikke blive Tilfcrldet med de „samlede Skrifter",
men jeg toenker dog fladeslos at kunne forloegge dem.
Jeg toenker paa at ledsage den dramatifle Afdeling med
Lithographier af Masaniellos og Tassos Portraiter.
Kjobstedssangene maatte jeg standse med for Directorfagerne.
O g nu tusind Levvel og de kjcerligste Hilsener fra
Lucie og Deres hengivneste
Jn g em an n .
Mange Hilsener til Deres B o rn og alle gode Venner!

25.

Sorse d. lOde Jan. 1843.

Venligst Hilfen med de bedste Onster for det nye
A a r og hjertelig Tak for alt beviist Venflab i det Gamle!
Deriblandt ogsaa for det sidste kjoere B rcv mod Aarets
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Udgang! Det maa havc forstukket sig blandt mine Directorpapirer; thi nu da jeg v il have det frem for ordentlig
at besvare det, faaer jeg alt Andet kun ikke det i Hcende.
Jeg flulde dog aldrig have indsendt det til Directionen
med cn eller anden Jndstilling, et curiost Tilfcelde, som
ncer var hcrndtes mig med Concepten t il en Kjobstedssang; jeg opdagede dog Feiltagelsen itide; den künde givet
Leilighed til en munter Episode i Collegiet.
Jeg sidder endnu paa den interimistifle Directorstol
og lcenges efter Aflosning. Det er nu atter paa 4de
Maaned jeg af den Grund er suspenderet som Poet.
Udsigterne ere ikke meget oplivende. Bournonvilles B alle t
„E rik Menveds Barndom " skulde nu vceret givet paa
Kronprindsessens Fodselsdag, men blev udsat. N aar De
har seet den, faaer jeg maaskee af Dem at vide, hvorledes
den tager sig ud, thi selv at see den i V in ter, har jeg
ingen Udsigt til. „D in a " har jeg lcrst med Interesse,
skjondt denne Maade at fremhceve en slet Historist P e rsonlighed paa den betydningsfulderes Bekostning, ikke er
efter mit P rin cip for den historiste Digtning. Eleonore
Ulfeld er vistnok ikke steet sin Ret. — De hjerteligste
Hilsener fra Lucie og mig selv til Dem og Deres Born .
Deres hengivneste
Jngem ann.

.

26.

Kjobenhavn d. I7de Febr. 1843.

Kjcere Professor Jngemann!
V i l De tilgive mig at jeg har tovet saa lcenge med
at sende Dem min hjerteligste Tak, saavel for Deres
venstabclige B re v , og venlige Luster til det nye Aar,
som for den mig saa kjcere nye Udgave af Deres herlige
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Psalmer. Jeg opsatte forst at skrive, in dtil jeg havde
seet Balletten „E rik Menveds Barndom "; dermed hengik
nogen T id , da jeg scrdvanlig maa die t il de mere P aatrcengende A lle ere tilfredsstillede; men da det nu skeete,
saa indtraf efterhaanden adflillige smaa uopregnelige
Hindringer.
. . . E t A a r er nu henrundet oder den T id vi
tcenkte os; Gud lade nu de kommende blive nye paa
Sundhed og Glcrde for Lucie som for Dem! Det varer
ogsaa lcrnge med Deres Direktors-Provestand. Hver
Dag spgrger jeg hos E n eüer Anden, som jeg troer
künde vide Noget, og hver Asten seer jeg efter BefordringsArtiklen i B e rlings A v is : A lt til ingen N y tte ! A lt hvad
jeg faaer t il S v a r er, at „det er en saare vanskelig Post
at faae vel besät". Ogsaa siger man imellem, at det jo
gaaer godt under Deres Styrelse; men dersor har man
dog ingen Ret til at tvinge Dem ind i en Virksomhed,
som sorstyrrer den der er Dem kjoerest og naturligst, og
er af endnu mere udbredt G avn og Glcrde for et storrc
A n tal andre Jndivider. M it ringe Jeg har en daglig
Glcrde og Opbyggelse af Deres skjonne Psalmer og Sange,
de forbinde sig saa smukt med Harpens Toner og finde
saaledes, gjennem Aand og Ore, Veien lige ind i Sjcrlen.
— Hvorledcs synes De om det Psalme-Udvalg, Biskop
Mynster har foretaget, som Tillcrg til den nu brugelige
Psalmebog? Grundtvig meente, at en M an d som ikke
selv er Digter, vanskeligere kan gjore et godt Udvalg.
I m e lle m o s s a g t, maa jeg fortcelle Dem, at Han fandt
noget ominost deri, at den eneste der var blevet valgt af
Hans (Grundtvigs) Psalmer, skal synges t il den Melodie
„Herre, jeg har handlet ilde" — „hvad enten Han nu
mener sig eller mig" — foiede Grundtvig t il, med et
ganskc skjelmsk S m il. Det er ret Skade at de to Mcrnd
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ikke kunne blive Venner, som dog Begge ere G u dsV en n er;
een Herres troe Tjenere. — K an det nu gaac an, mener
D e? at gaae fra Geistligheden lige til Theatret: dog jo,
der trcede vi jo , saa at sige, ogsaa ind i en hoitidelig
Kirke. Viborgs Domkirke er den smukkeste Decoration i
Erik Menved — Balletten. Processionen er meget pragtfuld, og den Gruppe som dannes i det forhoiede Chor,
da den unge Konge hyldes, omgivet af vajende Faner
og dragne Svcerd, er i den A rt det prcegtigste, meest
maleriske, jeg har seet paa Scenen. M e n , De veed jo
nok, jeg ynder ikke just at see det paa Scenen, som Hörer
Kirken og Andagten til. Ligeledes sinder jeg KvngemorderScenen ncesten for rystende, skjondt man ikke seer den
ligefrem foregaae, som i Waldemar. M e n netop fordi
Phantasien har her friere S p ille ru m , udmaler man sig
maaskee det mere rcedsomme, som Heller ikke, i mine
Tanker, Passer for Balletten. Rigtignok maa man indromme Bournonville, at Han forstaaer at hceve sin Kom
position t il et virkeligt Digter-Billede, og forsaavidt maa
Han jo have Ret til at bruge hvad der er nodvendigt til
at udtrykke Hans Idee, paa sin Maade. M e n saa skulde
Han dog igjen, ikke forvirre det skjonne Tanke-Billede;
ikke drage den cedle, hoie Jomfrue Inge, ned til en scrdvanlig Solo-Dandserinde, som dreier sig paa den ene
Fod, medens den anden svcever i Linie med hendes Hoved.
F o r Drost Peder er denne S tillin g , og de hoie S p rin g
i Lüsten, Heller ikke det rette Charakter-Udtryk. Dronning
Agnes trceder ikke ud af sin cedle Vcerdighed, og har en
fortrceffelig Reprcesentant i M d . Nielsen. Den unge Konge
og Hans Broder bliver man ncesten begeistret for, ligesom
i det Hele de yndige Bornepartier höre til Ballettcns
interessanteste. Jeg troer, De vilde ikke fortryde en Reise
til Kjobenhavn, alene for at see den barnlig skjonne
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Augusta Bournonville reproesentere Dem Billedet af Deres
egen „E rik Konge, hiin Unge". De kommer dog hertil i
Paasken — ikke sandt? E lle r v il De bie in dtil M a i,
for at kunne habe den Gloede at faae Lucie med? Gud
give hende Helbred og Krcrfter t il Reisen. Dobbelt bliver
da Glcrden at gjensee Dem, for Deres, Dem med hjertelig
Taknemlighed hengivne Veninde,
C. v. R o s e n o rn .

27.
Soroe

d. 23de

Febr.

1844.

Kjoere F ru Rosenorn!
I Deres venlige B rev til Lucie, som hun forelobig
takker hjerteligst for og med det Forste selv v il besvare,
yttrer De Interesse for en Dem ubekjendt S an g * ), som
De maaflee er saa god at vente M eer af, end den proesterer; desuagtet sender jeg Dem den.
E n voesentlig
M angel er der ved den; den savner nemlig Melodie,
og maatte egentlig behandles som et S la g s Cantate med
2 eller 3 Chor 2 eller 3 S o li- N r . og deraf maaflee et
Recitativ, for at „tage sig ud". Dette klinger i Tonen, der
svarer t il den soedvanlige Fordring til og Stem ning ved
den k o n s tig e K irk e m u s ik ; mon den T id dog ikke engang flulde komme, da den fuldelig traadte i Sandhedens
og i Andagtens Tjeneste og ikke blot betragtedes som
Konstprcestation og opfattedes som Konstnydelse? F o r
den T id kommer, kan man gjerne undvcere Text til Kirke
musiken ligesom man sjceldcn Hörer eller savner O rd ved

*) D e n s t ille S a b b a t h (Paaflelsverdags-Sang): „D ag til Hvile!
- D ag til Gloede!", som finde« blandt „Hymner og Hsitidssange"
i Jngemanns Samlede Skrifter 7de B . S . 16.
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anden Musik — desvcerre! Den künde bedst passe t il at
slutte en Passions-Cantate med, helft paa en virkelig
Paaske-Loverdag.
Den velgjorende Virksomhed, De ncesten aldeles opoffrer Dem for, maa med al sin Besvcerlighed vcere scrrdeles tilfredssüllende for Deres Aand og Hjerte.
For
Jom fr. H . künde maaskee Deeltagelsen i denne Virksomhed
med Tiden blive t il et Embede, som hun vist samvittighedsfuld vilde bestyre.
Hine qvindelige Embedsposter,
hvoraf de fleste dog alene burde vcere ALresposter, künde
blive vigtigere og skjonnere end en stör Deel af de mandlige.
Jeg er bleven sat paa en temmelig langvarig interimistisk
Fod; og Ingen veed nok hvad det skal blive t il med det
egentlige Academie her.
Venligst H ilfen til Deres B o rn og Dem selv fra
os begge. Deres hjerteligst hengivne
'
Jngem ann.

28.

Soroe d. i3de

Scptb.

1845.

Det i disse Dage udkomne Program *) t il Festen
her paa Köngens Fodselsdag v il vist interessere vor
crdle Dronning og Dem, vor kjoere fordums Soranerinde,
der ikke mindre i Paladset**), end i Oberst Pentz's skrobelige
B o lig , har Sjcel og Oie henvendt paa Jdeernes Verden
og de hoiere Livets og Universets Phcrnomener. Jeg
tover derfor ikke med at tilsende Dem bette vakkre lille
*) „O m flere as den crldre Verdens r e l i g i ö s e M ylher og om deres
Forhold saavel indbyrdes som til den hsiere Sandhed", af Hauch.
**) F ru Rosenorn var d. Iste Ja n. 1845 bleven Overhofmesterinde hos
Dronning Caroline Am alia.
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S krift af Hauch, medens jeg beder Dem have den Godhed
at overrcekke det ene Exemplar t il Dronningen i Academiets N avn — det Academie, Köngen nu ved et Rescript
til Direktionen har besluttet skal bestaae og udvides, men
som d e s u a g te t af sin egen Overbestyrelse endnu be
ständig trues med O plssn in g, fordi dets hidtilvcerende
Virksomhed ikke har udstrakt sig videre, end — man har
t illa d t .
(Denne min private Hjerteudgydelse Hörer natu rlig viis ikke med til hvad jeg ved denne Leilighed vilde
bede Dem yttre for Dronningen.) De hjerteligste Hilsener
fra Lucie — hun gaaer paa en Maade frem i Helbred
og kan i Sommer godt taale at kjore — hun gaaer
ogsaa noget loenger, men lider i denne T id af M angel
paa S o v n og H v ile , da hendes Lemmer v il sove paa
egen Haand.
Deres Sommerophold paa Sorgenfri i den Om givelse, der er Deres Aand og Hjerte faa kjoer og som
maa kunne give Hoflivet en ganfle anden G la nds, end
den, det ydre Oie soedvanlig dvceler ved — tcenker jeg
mig ret skjont og i Stilhed og Venlighed ikke uligt
Som m erlivet ved vor S o og blandt vore Skove. Endnu
i denne Sommer har jeg desvcerre mest maattet sysle
med Revision af celdre Säger; men nu er snart bette
Arbeide sluttet og jeg gloeder mig da t il at kunne toenke
paa noget Nyt.
Og nu de hjerteligste Onsker om fremdeles Lykke og
Velsignelse i Deres noervcerende betydningsfulde S tillin g
og mange venlige Hilsener t il Dem og Deres faavel fra
Lucie, som fra
Deres cerbodigft hengivne
B . S . Jngem ann.
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29.
8.4?. H err Etatsraad Jngemann
Ridder af Dannebrog og Vasa Ordenen.
Hendes Majestcet Dronningen har befalet mig at
tilkjendegive Dem, og ved Dem, Academiet, hendes Tak
for det tilsendte Exemplar af Professor Hauchs Program
t il Festen paa S oro e Academie, den 18de September,
hvilket Hendes Majestcet med megen Interesse har gjennemloest.
'
Sorgenfri d. 23de Septbr. 1845.

I . C. v. R o s e n o r n .
See dette dar nu den officielle Deel af min Skrivelse,
gua Overhofmesterinde. N u vilde De M a d e mig privatim
at tilfoie min hjertelige Tak for Deres venskabelige Brev,
saavelsom for det mig fomndte Exemplar af det interes
sante Program . Det vilde endnu have gloedet mig mere
at lcese, dersom vor gode Ven Hauch ikke strax i Jndledningen havde fortalt, at Han ikke deelte min Anskuelse af
alle religiöse M ythe rs fcelles Oprindelse, fra den tidligste
guddommelige Aabenbaring, gjennem Adam og Hans gudfrygtige Afkom indtil Noah.
M ig forekommer det saa
klart, at ene denne Forklaringsmaade fyldestgjorende oplyser og begrunder den Overensstemmelse i alle M yther,
der saa tydeligen reflecterer de evige Sandheder gjennem
alle menneskelige Tilscetningers og Forvanskningers Taage.
Dette Under, at Noget er blevet staaende af Sandhed i
alle M yth e r, er tilvissc mindre nforklarlig, end en tilfceldig Overensstemmelse i blot menneskelige Synsm aader.
Jeg gad gjerne vidc om D e ikke i Gründen er af
samme Tanker. — Meget har det glcedet mig at erfarc
at Soro es heilige Academie har faaet Tilladelse til at
bestaac; jeg talte meget derom med Etatsraad Rosenvinge,
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der boer i Lyngbye, og altsaa jevnlig besoger Sorgenfri.
Det Var mig ret paafaldende, at Han ikke künde komme
til den Erkjendelse, at Academiets Virksomhed bedst künde
udvides til et storre A n ta l Studerende, naar Concurrenzen
gaves fri.
H an vedblev sin Formening, at kun Faa
vilde foretrcekke S oro e for Khvns. U niversität; men jeg
fik ingen fyldestgjorende S v a r paa mit Sporgsm aal,
hvorfor man dog ikke vilde gjore Proven. Heller ikke
vilde Han indromme mig, at et juridisk Facultet i Soroe
künde faae tilstrcekkelig Sogning, og at det vilde vcere til
H eld, iscrr for de rige unge Arvinger, naar de künde
fuldende deres Studier i den fredelige lille Bye, hvor de
vare i Sikkerhed for de forforende Adspredelser, som i
Kjobenhavn volde mange unge Menneskers Ulykke.
Jeg gratulerer D e m , at De nu snart er fcerdig
med Revisionen af Deres Vcerker, og o s , Deres begjerlige Lcesere, t il det Haab at De atter faaer Frihed
til at lytte t il Deres M usas nye begeistrende Jndskydelfer.
— V i have lcest her Hauchs „ S lo t ved Rhinen". M o n
det virkelig stulde have voeret Hans Hensigt at stille den
arme Andersen et faa sorgeligt Prognosticon? Jeg kan
ikke troe det, det ligner ikke Hauchs Godmodighed; men
uheldigt trceffer det, at Han har taget faa mange Trcek
af en Personlighed, der faa let gjenkjcndes, hvorved en,
i mine Tanker, uretfcerdig Paastand er kunnet blevet be
gründet. M a n har talt om at Hauch vilde gaae t il
K ie l som dansk Professor ved der Universität; hvis det
var faa, vilde det blive et Tab for S o ro e , og sikkert et
foleligt Tab for Dem og Lucie i felskabelig Henseende.
Endfkjondt jeg her, som De formener, har levet en meget
behagelig Som m er, i al den R o , som er mulig at finde
ved et H of, faa har jeg dog ikke faa Hindringer i mine
selvvalgte Beskjeftigelser og dette er Gründen at jeg faa
4
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lcrnge ikke har aflagt Besag ved Pennens Hjcelp hos
vores dyrebare Lucie.
E t par O rd vilde hun tillade
mig heri at indlcegge, idet jeg nu anbefaler mig hos Dem,
kjcere H err Etatsraad, til vedvarende venftabelig Jh ukommelse,
hengivenst
I . C. v. R o s e n o r n .

30.

Sorse d. 29de Sepbr. 1845.

M ed forbindtligst Tak for den godhedsfulde Besor
gelse af Programmet og med Paafkjonnelse, paa Academiets
og Forfatterens Vegne, af dets günstige Modtagelse, beder
jeg Dem ogsaa modtage min Taksigelse for de venlige
private Ittrin g e r i Deres B rev og for den Deeltagelse,
De fremdeles ftjcenker saavel os som S oroe og dets
Anliggender.
A t jeg deler Deres Anstuelse af alle M ythers fcelles
Sandhedskilde troer jeg De allerede v il have feet i min
„Stjernebilledernes Sym bolik", hvor det dog nok er antydet.
Det er en Synsmaade, som vist ogsaa Deres Broder har
stcerke Beviser for, naar Han vilde ud med dem. Jeg
haaber Han lever vel; det er nu lcenge siden vi saae Ham
her. P a a Festen Köngens Fodselsdag saae v i adftillige
af vore forrige Academister, og det var en Glcede at fee,
hvor kjcert de alle har Stedet her og Erindringen om
deres academiste L iv her. Om det uhyggelige Jndtryk
„S lo tte t ved Rhinen" gjorde ved den umiskjendelige og
rarsten grusomme Hentydning til A . .'s ulykkelige Fangen
ftab i sin naive jForfatterforfcengelighed — har Lucie alle
rede omtalt — da jeg og Lucie sagde Hauch hvorledes
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A. og Enhver, der kjendte Ham, vilde see det — kam der
Ham Taarer i Dinene; at Han havde portraiteret saa
kjendeligt, lod ikke til at vcere Ham bevidst; at Han ikke
dommer saa ufordeelagtigt om Ham som Digter v il Han
nu vise ved en Bedgmmelse af Hans Bprne-Eventyr, som
Han scetter megen P r iis paa. A . har selv gjenkjendt
Billedet og vceret dybt rystet deraf — men har taget det
saa smukt og resignert som muligt og uden mindste Bitterhed mod H., söm Han ikke tiltroer nogen krcenkende Hensigt og fremdeles cerer og elfter — Han agter snart at
reise til Spanien.
Hauchs formodede Anscettelse i Kiel, Hörer man endnu
Intet t il; P a l.-M ü lle r soger stcerk geistlig Befordring;
i Ham og Hans Kone trues vi ogsaa med et foleligt Tab.
Tregder, som nylig forlod os, for at blive Rector i
Aalborg, var en soerdeles elskvcerdig M and. H ans P la d s
lader man nu staae ledig i Forventning om den O plosning, man trods Köngens bestemte V illie , v il forberede
— selv maaskee ved Planen til en Reorganisation eller
Omdannelse, der kun skal tjene til en G m n d mere for
Nedlceggelsen.
Dog herom veed vi her endnu Intet,
uden hvad man kan gjette sig til.
G ud give det v il klare sig i den tunge politiske Luft;
den har maaskee aldrig seet mere broget ud i nogen
Oldenborgers T id . Jeg stoler ncest paa Vorherre, paa
det Valdemar A tterd a g s-B lik, formet med et virkelig
kjcerligt S in d , som jeg mener at have seet, hvor det meest
gjores Behov. — Vorherre lede A lt til det Bedste!
M ed de hjerteligste Duster for Dem og Deres forblivcr jeg Deres cerbodigst hengivne
B . S . Jn g em an n .
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31.

Soroe d. 7de

2an. 1846.

M ed mine hjerteligste Onster om Lykke og Velsignelse for Dem i det nysbegyndte A a r, sender jeg Dem
her en kille B o g , hvoraf Halvdelen af Jndhvldet tilforn
har voeret trykt, men den sidste Halvdeel v il vcere Dem
ubekjendt. De fkulde habt Bogen paa sammc T id som
Dronningen, men nu fik jeg forst Exemplaret, hvori jeg
gjerne vilde strive Deres Navn med et P a r O rd — hvad
der jo ved Mcrcenat-Exemplarer til de Kongelige, som en
altfor fam iliair Hengivenhedsyttring, desvcerre ikke er
passeligt. — Denne scrrstilt udkomne 2den Udgave af
mine „blandede Digte" udgjor tillige sidste B in d af mine
„Samlede S krifter" — at sige forsaavidt mit Forfatterliv
t il Dato naaer. H vorvidt dette nu (og derved „Samlede
Skrifter" om lcengere T id ) skal fortscettes, beroer paa
Liv, Lyst, T id, Helbred, Stemning, og tusinde faakaldte
' Tilfoeldigheder, men dog igrunden paa hvad der allermindst er tilfoeldigt — paa Vorherre og hvad Han v il
give mig Leilighed og K raft til at udrette i den T id, jeg
her har tilbage. Skulde virkelig — som jo den nyeste
T id s Ordforere paastaae — Romantikens T id nu (eller
nogensinde) vcere forbi — maatte jeg ansee mit poetiste
L iv for affluttet; dog jeg mener trostig, at Livets, Naturens
og Historiens Romantik i forstjellige Skikkelser v il ledsage
cnhver Generation og at man for at holde S krid t med
Tiden, fom det kaldes, ikke som aandelige Modegjcekke
kan holde det for et Fremskridt at stifte Aand, medens
det vel kan vcere en Opgave i enhver ny T id , at finde
nyc og friste Form er for Rcproductionen af det aandelige
Liv, der gjennemstrommer alle Slccgter. — Den aandelige
Elasticitet, som dertil Hörer, künde nu maaflee til Ester-
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aaret den lcenge paatcenkte Reise hjcelpe til. D og inden
jeg tor tcrnke derpaa og söge derom, maa jeg nu see
hvad det bliver til med Academiet 0g hvorvidt det netop
som en Reform fla l begynde kan gaae an at vcere fravcerende. Mellem os sagt — af den ncervcerende Overbestyrelse venter jeg ingen Reform, som forer t il Andet
end til Oplosning; fordi Oplosningen er dens Form aal
og ufravigelige pligtmcrssige Bestrcrbelse, jo retsindigere
den folger sin Overbeviisning om hvad den anseer fvr det
eneste Rette. Saaloenge saaledes den destruerende Aand
bestyrer, er der intet Haab om en varig Construction.
V i l Styrmanden scrtte Skibet paa Grund, maa Capitainen
tage Roret fra Ham ekler — trods sin bedste og strengeste
Ordre — vente Skibets Undergang under hvilkensomhelst
Retning, det end tager. Under saadanne Omstcendigheder at figurere som Understyrmand er en m islig Post,
og kan det ikke blive anderledes, künde en beständig P e r
mission vcere onskeligst. —
Dog nok om vore dunkle Udsigter! Hvergang jeg
tcenker mig D e m i Deres ncervcerende S tillin g og Virksomhed, glccder jeg mig. E n saadan Harmonie mellem
Pligtforholdet og det hele inderligste Vccsen og S in d er
en skjon og glcedelig Sjceldenhed.
Jeg har i Vinter lcest de 2 sidste Dele af Henrik
Steffens' „W a s ich erlebte". Nagtet Han er mig noget
for bred og blandt Andet dvceler mig alt for lcenge ved
den iovrigt mcerkelige Unionsstridighed i den preussiske
S ta t — har Bogen dog i det Hele med Hensyn paa
Aand og Tendents i hoi G rad tilta lt mig. E n saadan
Sammensmeltning af den friestc videnskabelige som statsborgerlige Aand og af den cedleste Loyalitet er et Scersyn
i vor adsplittede T id. H vor Han synes at staae tilbage
paa en celdre T id s Stadium er Han igrunden kommen
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ud oder Sam tidens V irv a r. M in Sym pathie med Ham
heri havde jeg allerede tidligere mcerket nemlig 1838 da
jeg udgav min „Renegat" og da forst loeste Hans Novelle
„Revolutionen". Den M aade hvorpaa Han omtaler vor
Konge og D ronning saavelsom Hans S kildrin g af Kroningsfesten her, er scerdeles smuk og interessant.
Jeg lcrser i denne T id Atterboms »Lvenska Liaro
oell Lkaläer» — Hans Opfattelse af Svedenborgs V ision s
Viesen og hele hiint besynderlige aandelige Phoenomeen, er
aandrig og interessant, enten man kan dele Hans Anskuelse eller ikke. Corsarlapsen P . L. M ö lle rs Besog i
S oro e (i Hans Gcea) har De vel lcest? af vore N ytaarsProductioner har Fortcrüingen „E n Jode" interesseret mig
for den anskuelige Fremstilling af den civiliserede Jodes
besynderlig tragiste S t illin g blandt de saakaldte Christne.
Heibergs „U rania" maa De bedre kunne bedomme end
jeg og de fleste andre Liefere. F o r Astrvnomer er den
neppe videnskabelig nok og for Ikke-Astrvnomer altfor
videnskabelig. H ans Bestrivelse over Tycho Brahes S lo t
og Jndretninger paa Hveen er i hoieste G rad noiagtig
og rober en grundig Begeistring hos Ham for hiin verdensberomte M an d og Hans Virksomhed.
De famlede
Beretninger om Sophie Brahe*) have ogsaa litterairhistorisk Interesse og bidrage t il Kundstab om hiin T id s
L iv og Sceder. V i har lieft begge Dele med Opmcerksomhed; men et Underholdningsstrift — fom det dog nok
stulde vcere — er det ikke. — Tusind Levvel og de
hjerteligste Hilsener til Dem og Deres fra Lucie og Deres
hengivneste
__________
Jn g em an n .
*) Tyge BraheS Soster.
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32.

Soroe d. I5de Sepbr. 1846.

I den Formodning, at D . N . i disse Dage opholder
Dem i Plöen med H. M . Dronningen og der v il hoitideligholde Köngens Fodselsdag, tager jeg mig den Frihed at
sende Dem 3 Exemplarer af en Cantate, som v il blive
udfort her paa Academiet d. 18de, med Anmodning om, at
De selv vilde beholde det ene Exemplar og overroekke
H . M . Dronningen det 2det samt paa hvad Maade De
maatte finde det meest passende vilde have den Godhed
at besorge det 3die Exemplar tilstillet H . M . Köngen.
Köngens Foretagender i den sidste T id har vakt stör
Deeltagelse og megen Gloede hos den danske Deel af
Undersaatterne. G id det maa lykkes Ham fuldstcendig at
lose sin ligesaa vigtige som vanfkelige Opgave! F o r
Dronningen maa Spoendingen med hendes Brodre vcere
smertelig, men hendes ophoiede Sjoel v il sikkert fore
hende den rette B e i mellem Familieforholdene og D ronning-Forholdet.
A t Nationalitets-Folelsen og Folke-Eenheds-Jdeen,
i sin cedle men abstracte Skikkelse under de ncervcerende
Omstcendigheder, maae fremkalde en lidenskabelig Kamp med
Statseenheds-Jdeen og en Brydning med de bestaaende
og lovlige S ta ts -F o rh o ld , er begribeligt; men at man
derover i hele Tydflland kan glemme Tingenes nodvendige
historiske Orden og Nodvendigheden i Fredslutningers og
garantcrede Tractaters Urokkelighed, er en sorgelig F o rvildelse.
Hauchs S tillin g i K iel er endnu dog taalelig, efter
hvad jeg Hörer; jeg vilde dog neppe kunne udholde den.
Den paatcrnkte Reform ved S oroe Academie ventc
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vi med Lcengfel; maatte Köngen nu kun faae Leilighed
dertil under saamange vigtige Statsforetagender!
Tusind kjoerlige Hilsener fra Lucie. Bevar fremdeles
hende og mig i Deres venlige Erindring.
Deres cerbodigst hengivneste
B . S . Jn g em an n .

33.
Plöen

d. 2den

Oclober

1846.

Kjcere H err Etatsraad Jngemann!
Dagligen har jeg bebreidet mig at have tovet saa
lcenge med at sende Dem min hjerteligste T a t for Deres
venlige B re v , og for den heilige S a n g t il vor dyrebare
Konges Fodselsfest i Sorge. I Begyndelscn opsatte jeg.
fordi jeg vilde höre Köngens M ening om Sangen inden
jeg tilfkrev Dem, og det har ikke altid voeret let at faae
Köngen i T a le her. hvor Han dagligen omgaves af faa
Mange, og hvor Hans Softer, Prindsesse Juliane, optog
den P la d s ved Tastetet, som ellers heldigen tilfalder mig.
Senere blev jeg saa ideligen forstyrret af Besog og F o rmalitcets-Forretninger, at jeg sjelden künde faae Roe at
samle mine Tanker, mindre at bringe dem paa Papiret.
Saaledes kom jeg igaar ikke videre end hertil; jeg fortsoetter nu, den 3die Oktober, i Haab om, at det bedre
maatte lykkes mig i Dag. — Interessant har Reisen og
Opholdet her, i adskillige Henseender voeret mig, men
jeg onskede det ingenlunde forloenget. Jeg har aldrig
for erfaret hvad det var at fee fjendtlige Ansigter omkring sig, at maatte veie hvert O rd man taler, at fee
venlige Physiognomier kun halvt skjule en dybt folt
W rgrelse, fom ikke udtales. Og hvad er saa fornemlig
Gründen til al denne forfoerdelige Aufgeregtheit — til
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hele Tydsthedens Opvoekkelse imod det fredelige Dannemark? — Holstenere kunne ikke lide at faae en P rin d s af
det hessiske H uus til Hertug — af et gammelt cegte tydsk
H uus! Forleden loeste jeg i en tydsk A v is „man w ill
die Trennung, um die Trennbarkeit zu beweisen." I et
Hannovers! B la d skrev man forleden meget klogt: „niemals
gab es eine wohlfeilere Gelegenheit, glänzend den deutschen
Patriotism us zu beweisen, als in der holsteinischen Sache,
davon sind kräftige Beweise geliefert worden". — M id t i
al denne lidenskabelige Uroe for en selvskabt Idee, er det
glcedeligt engang igjen at loese om Aandens S eie r i Videnskabernes störe Rige. Jeg folte Hjertet udvide sig, med
Tak t il den G ud der gav den menneskelige Aand saadan
K ra ft, ved at höre hvorledes Astronomen Le V errier i
P a ris , stottet paa sine Beregninger over Uranus Bauens
hidtil uforklarlige Afvigelser fra de Regler som alle vore
andre Planeter troligen folge i deres beskrevne Bauer,
udfandt at der maatte existere en fjernere Planet i vort
Solsystem, der indvirkede paa Uranus' Gang. Le Verrier
forstede og regnede, in d til Han i Begyndelsen af S e p 
tember sendte P rf. Encke i B e rlin sin Beregning over
det Punkt i Himmelrummet hvor den useete P lan et
maatte findes. Encke har et 14 Fods Teleskop, og gjennem
samme fandt Han virkelig, knap en G rad fra det betegnede
Punkt, sidstleden 23de S eptr., rigtig Gjenstanden for Le
Verriers utrcettelige Beregninger. Den franste Astronom
havde endmere beregnet, at den Planet, som i 217 A a r
stulde fuldbringe fit Lob omkring S o le n , stulde have et
Gjennemsnit af 3 Secunder.
Ogsaa dette er befundet
rigtigt. Jeg kan ret inderligen glcede mig i den M a n d s
Sjccl, som saaledes feer en moisommelig Forskning krönet
med ioinefaldende B eviis.
M o n vor Ven Grundtvig
ogsaa v il lee af denne Astronomiens Trium ph?
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Jeg glceder mig t il at skulle see Professor Hauch
naar jeg paa M andag kommer t il Kiel. Det har undret
mig at Han ikke er kommet her til Köngen. Harms,
M ichaelis, Hegewisch og H im ly have vceret her. Hauchs
Udeblivelse har vist ikke sin G rund i M angel paa loyale
Folelser, men snarere i Hans störe Beskedenhed. Det
har glcedet mig at höre at Han bliver meget paaskjonnet
i Kiel. Jeg siger som D e, kjcere Etatsraad Jngemann,
jeg künde, i dette Oieblik, ikke leve lykkelig i nogen holsteensk eller slesvigsk Bye. S a a deiligt her er paa Plöen,
saa glceder jeg mig til at forlade disse uhyggelige Omgivninger. Dronningen har havt den Naade at tillade
mig en Udflugt til N orholm , hvor fortiden min D atier
opholder sig tilligemed mine 2 Sostre fra Wemmetofte.
„ I Jy lla n d v il De ikke höre Andet end Godt" — sagde
Köngen mig med et halv S u k , da jeg tog Afskeed med
Ham i Kellinghusen. G ud vcere lovet at Köngens H elbred holder Proven ud; — Hans milde S in d er ikke
skabt for saadanne Gjenstridigheder.
Jeg var med Dronningen i Leiren iforgaars, vi
saae en Revue og en Manoeuver, som A lt gik fortreffeligt.
De fremmede Generaler roste Troppernes H oldning og
Udforelse; Köngen holdt en smuk lille Tale til dem, og
fik et mangefoldigt rungende H urra. P a a M andag kommer
Köngen tilbage hertil, hvor Kronprindsens Fodselsdag
Den folgende Dag reifer Konge og
feires den 6 te.
D ronning til Neustadt, hvor Adm iral Lütken Venter dem
med Hekla, som med G u ds H jclp bringer dem til fredeligt
Land den 8 de.
S aavel Köngen som Dronningen have paalagt mig
at Hilfe Deni meget for den sinukke Sang, som har glcedet
Begge. T illa d at jeg endnu engang tor gjentage Dem
min hjertelige Tak for samme. — Jeg seer af Avisen, at
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Rothes atter have faaet S o rg . V i l De sige dem hvormeget jeg deeltager for dem, og Hilfe dem paa det venligste. P a a Jorden kan man ikke have Lyst at blive altid.
M e n Gud voere lovet for hver en Glcede Han stjcenker
her! deriblandt for det tro Venstab, som De og Lucie
ville vedligeholde for Deres taknemlig hengivne
C. v. R o s e n o r n .

34.

Sorse d. 23 October 1846.

Hoitcerede F ru Overhofmesterinde!
Kjcere F ru Rosenorn!
Jeg henvender mig forst til Overhofmesterinden med
B o n om Overleverelsen af hoslagte Moecenat-Exemplar af
Wegeners Program t il Hds. M . Dronningen, hvorhos
jeg tillige anmoder D . N . om, at det vedlagte Exemplar
t il H . M . Köngen (som ellers Justitsraad Thiele pleier
at besorge for mig) ved Deres Godhed, paa hvad Maade
De maatte finde passende, maa blive H . M . overleveret
fra S oroe Academie.
Denne B og om gamle Anders
Wedel synes mig et ligesaa interessant som grundigt B idrag til vor Litteraturhistorie og indeholder en stör R ig dom as Notitser til det 16de Aarhundredes Charakteristik;
jeg haaber den v il finde en günstig Modtagelse. — Og
nu vender jeg Bladet om og henvender mig t il den kjcere
Veninde. Forst da hjertelig Tak for det sidste venlige
B re v , for Deres godhedsfulde Besorgelse af min S an g
og behagelige Meddelelse om dens günstige Modtagelse.
Hvad De meddeler om Opholdet og Stemningen i H o l
steen svarer ganste til min Anstuelse deraf; det er en
fanatist R u u s, der nu har grebet hele Tydstland til at
prcrke politist Korstog mod Danmark. V o r Herre bringe
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Forstand og Klarhed i de Hede Hjerner! Denne Genera
tion v il neppe opleve den fuldkomne Udjcevning af alle
disse M isforh old. G ud give kun Köngen saa langt og
kräftigt et Liv, at Han kan fuldfore det störe og vanskelige
Eenheds- og Forligelses-Vcerk! H an erhverver sig derved
en Christian Atterdags N avn i vor Historie.
F r a Hauch har jeg havt B rev efter Hans Audients
hos Köngen i Plöen paa Kronprindsens Fodselsdag og
efter Hans Underskrift af de Kieler-Professorers B o n om
videnskabelig Loerefrihed, som Han paa Grund af Forholdene umulig künde undgaae f), og som Han meente Köngen
Heller ikke künde optage unaadigt, idetmindste af den Grund,
at Universitets-Docenterne deri satte sig selv de nodvendige
Grcendser og erklcerede, at enhver politisk Virksomhed bor
vcere fjern sra Universitetslcerernes Foredrag.
H ans
S t illin g paa den reut videnskabelige Jsoleerstammel blandt
de voldsomt electriserte Colleger er vistnok hoist genert;
imidlertid siger Han dog, at hvormeget Han cnd forresten
med Hensyn t il S in d s ro og Tilfredshed har tabt ved at
henflyttes t il de politiske Lidenskabers Brcendpunkt, er
Han dog overbeviist om, at Han kan virke paa en nogen
lunde gavnlig M aade ved sor sin Deel at holde oder, at
hiint Loste t il Köngen ikke svigtes og vaage over, at de
videnskabelige Forhandlinger ikke blandes med Elementer,
der mere höre hjemme i en politisk Klub. A t der ere
mange störe O rd i Holstenernes M aade at tage det Hele
paa, mener Han nu, idetmindste synes Ham deres M o d
noget kncrkket siden den berygtede Affaire ved Norrddorff,
1°) Enhver Act og Ansogning skal nemlig — naar den ved Stemmeflerhed er antaget — underskrives af alle krot633or68 orälvariL;
den Enkelte kan vel tilfoie en Dissents, men det vilde her have
ödelagt hele Hans collegiale S tillin g og blevet anseet for meer end
Feighed.
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hvor Hange tusinde Mennester lode sig drive tilbage af
en Haandfuld Soldater, nagtet man tidligere havde anseet
det for afgjort, at her stulde det forste B lö d udgydes. —
M ed G uds Hjoelp kommer det ikke til füge Iderligheder.
Jeg dar anmodet om at forfatte Sangen t il Köngens
Modtagelse i Kjvbenhavn, men det dar betinget, at man
maatte undgaae A lt hvad der paa nogen Maade künde
stode Partiet i Hertugdommerne. Dette fandt jeg umuligt,
naar Sangen stulde have mindste Betydning og vcere et
virkeligt Udtryk af Folkestemningen, som nodvendig ved
denne Leilighed maatte vcere Glcede over det Retsind og
den Energie, hvormed Köngen paa denne Reise havde
hoevdet Kronens Ret og Nationens Voerdighed.
Jeg
mente at naar man kalbte Separatisterne et P a r t i, adstilte man dem derved fra Folket, og naar man forudsatte
Folket i Hertugdommerne enigt med os, künde man ikke
fordre mere Skaansomhed mod P artiet, end at man ansaae det for henrevet af en Vildfarelse, medens det dog
igrunden var noget meget Vcrrre. — Jeg strev dog en
S a n g , hvori jeg benyttede Vildmoendene der bcere det
danste Vaaben som Shm boler paa de 2 oprindelig vilde
Kcempenaturer i de 2 beslcegtede Folkestammer, der endnu
knuge Sperret i Dromme som de M d e prove M o d —
men befinde sig og enes broderlig, naar Köngen lofter
fit Skjold i Dagens L y s og udtaler det aabne O rd om
den Eenhedens P agt Han vilde hcevde.
Jeg lcegger
maastee en Afstrift af Sangen herved. M a n var meget
tilfreds med den; men turde ikke synge den fordi den
dog maatte stode Partiet*).
Det v il interessere Dem at höre, at der nu stal
S e om denne S a n g „Breve tu og fra Jngemann" N r. 208 og
204, fra Pros. R . Nielsen.
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trykkes paa den 3die Udgave af „Valdem ar den» S tore
og Hans Moend" i et O plag af 2000 Ep l.
O g nu Levvel og bliv snart fuldkommen frisk! De
kjcerligste Hilsener fra Lucie og deres hengivneste
B . S . Jn g em a n n .

35.

Soro d. I6de Novbr. 1847.

Jn derlig kjcere F ru Rosenorn!
Dette lille B rev bliver maaflee meget gammelt inden
det kommer til Dem. Jeg sender det nemlig idag til
Reitzel, for af Ham at tilstilles Dem, naar den lille Bog,
som medfolger, er heelt fcerdig. Exemplaret med den
scerstilte T ite l beder jeg Dem venligst modtage til Dem
selv — de 2 andre Exemplarer til Köngen og Dronningen
haaber jeg De er saa fortrceffelig paa mine Vegne at
overrcrkke Majestceterne eller tilstille dem paa bedste Maade.
Skulde jeg sige Noget om Bogen, maatte det vcere Undstyldninger fordi den kun indeholder nogle „Kakkelovnskrogs-Historier"; men saalcenge jeg har Hovrd og S in d
fuldt af S o ro Academie og dets Fremtid — som jeg nu
imidlertid har det bedste Haab om — har jeg ikke kunnet
scettc mig ind i noget betydeligere poetisk Arbeide. T i l
at fortcelle smaa Historier i Kakkelovnskrogen Passer jo
nu ogsaa bedst min Alder, medens enhver ny T id krcever
sine egne nhe poetiste Ordforere. D og for Dem v il jeg
ikke besmykke min Dovenskab. P la n e r og Udkast t il nye
historiske Nomaner og andre storre Arbeider har jeg nok
af; men t il deres Udforelse favner jeg Frihed og udholdende Jv e r — at mit fungerende Directorat og mine
58 A a r alene er S kyld deri, tor jeg dog ikke paastaae.
A f Smaahistorier, som de tilsendte, künde jeg endnu
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fortoelle en heel Deel hvis de maatte tiltale poetiske
Lcesere. Det er egentlig kun ^4 B in d i Arketallet. De
skulde have henligget t il Bogen künde blevet en 16— 17
Ark; men naar Noget bliver gammelt i min P u lt , taber
jeg let selv Interessen derfor. De kjcerligste Hilsener fra
os begge t il Dem og Deres!
Deres hengivneste
B . S . Jngem ann.

36.

Soro d. I9de MartS 1848.

M ed bette lille Brev v il der fra Reitzel blive sendt
D . N . et P a r Exemplarer af min Sorgefesttale*) her,
hvoraf jeg beder Dem have den Godhed at beholde det
ene og overroekke den elflvcerdige Dronning Am alie det
andet. Det var mig scerdeles kjcert, at jeg fik Leilighed
t il at sige et offentligt O rd til Kong Christians M inde
— tildeels i Modscetning t il hvad der Var sagt i Skriftet
om Thronskiftet **). Det blev Hort her med Deeltagelse.
Wegeners Program har De vel faaet fra Grev Knuth.
S o m Overdirecteur besorger Han nu S lig t. Tak for de
sidste venlige G lim t, jeg saae af Dem! — De hjerteligste
Hilsener fra Lucie og Deres
hengivneste
_______
Jn g em an n .
*) Over Kong Christian d. 8de.
„Bed Thronskiftet 1848", af H. N . Clausen og I . F . Schouw.
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37.

Amalienborg d. 28de Marts 1848.

Kjcere Etatsraad Jngemann!
Wed den hjerteligste Taknemlighed har jeg modtaget
Deres skjonne Sorgetale oder vor uforglemmelige Konge,
hvem Herren kalbte til sig i et saa beteiligt Dieblik.
M a a vi ikke takke Gud at endog vor S o rg over Hans
Bortgang havde R um , og uforstyrret R o for alle Ufredens Tanker, inden den S to rm reiste sig som nu bruser
hen over Europa. Den elskelige Christian den Ottende
var Fredens W and og alle gode Aanders Ven.
H an
drog dort i Fred til Salighedens Egne! M e n hvorledes
vilde Hans milde Hjerte have fundet sig i de haarde F o rholdsregler som nu m aa gribes — hvorledes künde Hans
kongelige Hoihedssind have boiet sig under Nodvendigheden af paatvungne kräftige Naadgivere ved sin S id e ?
N a a r man eftersporer vor Herres Veie med de flrobelige
Mennester, saa seer man med Beundring hvorledes, i
Hans vise Styrelse, H ju l og Drev skulle passe til Hin
anden.
Det er en forunderlig Bevcegelsens T id ! hver Dag,
hver Tim e noesten, bringcr nye overrastende Efterretninger.
Hvad siger man hos Dem til A lt det her steer. M ange
— i de hoiere Classer her i Byen — ere vrede paa
Bardenfleth, som om Han künde have stemmet sig mod
Tidens vceldige Strom .
Jeg troer v i maa takke Ham,
at Han har vceret med at scette den ene Dcrmning, der
endnu, med G uds Bistand — i nogen T id kan modstaae
det lavere Democraties altopflugende Bolger. V i takke
Bardenfleth og de ny Ministre, ncest Gud, at intet B lö d
er flydt i Gaderne, at ingen uvoerdig H andling har plettet
den nye Friheds Banner.
A t Grev W ilhelm Moltke
ydcr det nye Ministerium sin Bistand beviser Hans W dcl-
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sind og sande Fcedrelandskjcrrlighed. H ans N avn er en
G a ran ti for A lle der onfke det gode Bestaaende Varighed.
Grev Knuths folkelige Sindelag er bekjendt, og Hans
Dygtighed. Tschierning, hvis Optrceden vakte störst F o rundring, viser sig allerede at vcere Dieblikkets rette M and.
D er er K raft i Hans Foranstaltninger, Tiden krcever J i l
og tillige Besindighed; man siger Han har allerede udrettet Meget.
Lehmann er reist t il London og P a ris ,
for at fkaffe os Bundsforvandte — mere yndede end
Russerne.
Jeg har besogt vor gamle Ven Stem ann: Han saae
munter og vel ud, fljondt Han fad med indsvobte Been
i sin Lcrnestoel. — „Jeg vilde just ikke have so g t min
Affleed, men naar man g iv e r mig den, saa kan jeg ved
mine 84 A a r vcere vel tilfreds dermed." Jmellem os
sagt, haaber jeg at Staten ikke skal savne Hans vife Raad,
skjondt de ikke mere lyde gjennem Hans M und.
M en
Han maa jo ikke fy n e s Bardenfleths Ven, ligeover for
de andre afskedigede Ministre. H ans Raad veilede ogsaa
mig, med Hensyn til min elskede D ronnings S tillin g , der
i dette Dieblik ikke er günstig. Köngen er meget god og
venlig imod hende, men Folkestemningen er svcrrt imod,
paa Grund af hendes Brodres Opstand — for ikke at
sige Forrcederie. Massen af Folket der endnu altid bevcrger sig i'u ro lig e Hobe paa Gaden om Aftenen, har
havt Dronningen eu Demonstration tiltcenkt. Den er
hidtil blevet afvendt, G ud vcere evig lovet. Dronningen
har ogsaa virksomme Venner i alle Klasser. Stemann
raader at hun maa forblive rolig her i P alaiet, og for
A ltin g ikke fjerne sig — man vilde sige, F lu g t tilkjendegiver Skyld. H un er, Gud vcere priset, faltet og rolig,
og mild stemt selv imod dem der vilde hende ilde, hun
begriber nu Gründen til deres Uvillie.

5
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M in D ronning har paalagt mig at takke Dem venligst for det Tilsendte — saavel T a le som S ang. D el
er hendes Trost og bedste Opmuntring at lcese A lt det
Hoedrende som siges t il hendes elskede Vens dyrebare
Eftermcele.
M a a jeg ogsaa sige Dem ret hjertelig Tak for de
venlige Lin ier som ledsagede Deres Gave. Jeg anbefaler
mig fremdeles t il Deres og Lucies kjcerlige Erindring.
Lad Dem ikke skroemme af Rygter fra Amalienborg, som
endog crngste vore Venner i Byen. Det lyder altid
Voerre i Afstand. Gud v il vcrre med den fromme D ro n 
ning og hendes tro hengivne Omgivning. M e n smertelig
er hendes S tillin g nu t il Brodrene, som ikke have villet
deres eget Vel, og ikke have havt Skaansel for Sosteren.
Endnu engang anbefaler sig Dem hengivenst Deres taknemlig forbundne
I . C. v. R o s e n o r n .

38.

Soro d. 30te MartS 1848.

Kjcere F ru Rosenorn!
Deres kjcere venlige B re v var os ret t il Opmuntring
og Beroligelse i den uhyggelige Stem ning, man i denne
T id beständig lever i, og under Bekymringek ogsaa for
Deres og den fromme agtvcerdige Dronnings ncrrvcerende
S tillin g . Rygterne om raae Udbrud af en uvidende og
lidenskabelig Alm ue, som künde vcere krcrnkende for N ationens LEre og saarende for Dronningen, havde ogsaa
naaet til os. Gud skee L o v , at de dog ere ugrundede!
Ogsaa for Hauchs i K ie l have vi vceret i Uro. Det var
dog vist rigtigst om de indtilvidere reiste her hjem.
Den slesvigholsteenske LEre, under hvis Beskyttelse de
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danske Fam ilier fkal vcere sat — synes mig allerede ved
saa megen Usandhed og Meened uden Kredit.
Det er
frygteligt hvor denne Borgcrkrig griber forstyrrende ind
i saamange Fam ilieforhold. . . . A l fredelig Virksomhed
standser. N u tcenke ogsaa de Soranste Studenter paa at
drage i Fricorpser med Armeen. Stemningen er saalcdcs
i krigersk Henseende god. Krigsfolket drager muntert afsted og der er megen Begeistring for dem. Ved en Krig,
som den nu begyndende, er der dog ogsaa den F o rbandelse, at den fcedrelandfle Begeistring ved Folelsen af
det brudte Halvbroderforhold bliver bitter — den eneste
Trost vi kan have, er at vor S a g er reen og retfcerdig
for Menneskene, — for Gud have vistnok baade Venner
og Fjender Uret — men den der greb til Svcerdet og
lokkede Armeen derovre til Frafald ved List og Usandhed,
Han har nu Ansvaret. Det lader t il at blive en blodig
Kamp. Mange A a rs gjensidige D rille rie r og det foele
Nationalhad synes mig gjor enhver anden Udsoning end
den blodige, umulig. Forresten maa vel tilsidst den europceifle P o litik komme t il at afgjore Sporgsmaalet.
, Den Enighed og K raft, der nu her dog viser sig,
anseer jeg for en Folge af Christian den 8 des ModenhedsP rin cip .
Krcrftskaden künde ikke fordeles, den maatte
modnes til Operation. N u kommer det an paa at gaac
Operationen igjennem og at den bliver grundig.
P a a Organisationen af det nye S o ro Academie har
nu Ingen T id at tcenke. M onrad haaber jeg dog v il
holde paa Christian den 8 des sidste störe f o lk e lig e Beslutning og Conf. Hansen tcenker jeg bliver Amtmand etsted. M a n ncevner S o ro ; betroede man Ham da Academiet? Det v il jeg dog ikke tcenke paa. Vorherre hjcelpe
os A lle ! kun Han formaaer at bringe noget Godt ud af
alt det Onde, der skeer og fremdeles kan skee! Gud vcl5»
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signe og bevare Dem og Deres saavelsom den fromme
gudhengivne Dronning! Deres hengivneste
B . S . Jngem ann.

39.

Soro d. 28de Febr. 1849.

Kjcere F r u Rosenorn!
Jeg kommer denne Gang t il Dem med et Eventyr,
som i Slutningen af det mcerkelige A a r 1848 havde en
befriende Virkning paa mig selv, midt under vore patriotiste Lidelser og det störe europceiste Frihedsvirvar. A t
Digtningen ikke har kunnet unddrage sig Tidsbevoegelserne
v il De see — den Idee, Tiden kcemper fo r, tildeels
iblinde, maatte jeg lade min Eventyrhelt folge med Kjcerlighed og Begeistring. F o r at Han künde finde hvad Han
sogte, lod jeg Ham folge sine anende Dromme, men medgav
Ham de Folgesvende, som jeg desvcerre troer vore F r ihedshelte tildeels mangle. Jeg lod Ham forst bekcempe
det Uhyre, som gjor saa Mange gale paa Veien til det
störe M a a l — forst gjennem Forgangenhedens og A l blivelsens Verdner lod jeg Ham finde det Lyksalighedsland,
hvorfra Kjcernen til det nye friste L iv nodvcndig maa
hentes. H vorvidt Forsoget lykkedes, hvad Han fandt —
og hvad Haab og Trost Han hentede hos vort A arhun
drede, v il jeg ikke forud paapege. Faaer De T id og R o
og Lyst til at folge Ham, haaber jeg, De bliver enig med
mig i Resultatet.
H av den Godhed at overrcekke den cedle Dronning
det vedlagte Mcecenat-Exemplar fra mig. Det kan vel
neppe undgaaes at hun med Gudmund v il komme til at
tcenke paa sine Brodres Sjcele, naar hun lcrser om de
kolde visnede Fingre — dog den Smerte har vi A lle
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meer eller mindre
Menedere, der nu
Brodre.
G ud give den
Dissonantser maae
Grundaccord!
G ud velsigne
Lucie, og Deres

i vor T id — thi de mangfoldige
forstyrre vor R o , ere jo ogsaa vore
T id man komme da vor T id s uhyre
oploses i den störe evige Kjcerligheds
Dem.

Lev vel! kjcerlig Hilfen fra
hengivneste
B . S . Jngem ann.

40.

Amalienborg d.16de April 1849.

T ilg iv mig, kjcrre Etalsraad Jngemann, at jeg har
ladet saa lang T id gaae hen, inden jeg har takket Dem
for Deres kjcere venstabelige Brev, og for det interessante
Eventyr, som De havde den Godhed at sende mig. . . .
Dette var nu mine private smaa S o rg e r, men hvor
lidet er det imod den störe, rhstende Ulykke, som har
rammet vor kjcekke M arine*). Jeg kan ikke uden blodende
Hjerte, tcenke mig de Mennesker i Fangenstab — som
saaledes overvandtes ved uberegnelige Vanheld! Det eneste
Anker som holder oppe i den Nod, er Troen paa Gud,
som har fundet en saa stör Idmygelse nodvcndig, for
maaflee at kalde mange Sjcele til sig, der künde staae
Fare for at gaae under i Tidens Vantroe! Det er tunge
sorgelige Tider vi leve i: G ud hjelpe os A lle t il at
gaae dem vel igjennem, uden at Hjertet forhoerdes i
Bitterhed og Nag t il vore overmandige, uretfcerdige
Fjender. M a n maa oste minde sig selv om Herrens
*) Ved Linieflibet „Christian d. 8des" Undergang i Eckernfsrde Fjord.
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O rd : „D e havde ingcn M a g t over os, naar Gud ikke
havde givet dem den". G ud staae os bi i denne, og i al
vor Nod! Kjendte De M arin e ns Veteran, den OOaarige
brave A dm iral Holsten? Det er rorende at tcrnke at
den M an d — en af de gamle Skjcertorsdags Helte, tog
sin Dod over denne Skjcertorsdags Vanheld — Han grced
ved Efterretningen om de stolte Skibes F o rliis , de brave
S ofolks Lidelser — 8 Dage efter sov Han hen, men i
sin Dod smilede Han atter, og tog kjcerligt Afsked med
Enhver af sine Omgivende B o rn og Borneborn. Captain
Hohlenberg af Land-Etaten, som sprang i Lüften med
Linieskibet — formodentlig fordi Han ikke vilde forlade
det brcendende S kib , for Han havde seet sine Soldater
landsatte — var en Pleieson af den gode gamle Adm iral,
for hvem man havde skjult Efterretningen om Hans Dod,
den Han dog ahnede, da der ikke kom B rev fra Ham.
E r det ikke hoist sorgeligt at toenke at den hele Ulykke
med Skibene künde have voeret forekommet, dersom General
K rogh, som det var Ham paalagt af Krigsministeren,
havde underrettet Paludan om, at den tidligere P la n at
virke mod Eckernforde fra Landsiden — var opgivet for
medelst den störe indtrcengende Styrke af tydske Horder.
Det retfcerdiggjor P alu dan , som handlede efter Ordre,
under Forudscrtning af en combineret Angrebsplan, der
betydelig vilde have formindsket Faren for Skibene —
men hvad skal man domme om Kroghs Letsindighed og
Loessoes Distraktion? — F o rlad mig, jeg kan ikke komme
ud af de sorgelige Betragtninger. G ud styrke os, og hjelpe
Danmark ud af sin störe Trcengselü — Jeg skal Hilfe
Dem og Deres Lucie fra vor kjcrre Dronning.
H un
takker Dem meget for den tilsendte B o g , som hun strax
begyndte at loese med megen Interesse. De sorgelige
Krigsbegivenheder forstyrre hendes blide Sjoels Fred,
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hun lcenges saa inderlig efter en fredelig Udjevning. Om
3 a 4 Uger drager hun med sit H of t il Sorgenfri. Endnu
har jeg ikke begyndt at lcenges derefter, da Lüften soedvanlig er kold, og Nattefrosten holder Plantelivet i
Svobet. Kommer De ikke herind med Lucie t il Udstillingen; den er i A a r meget smuk. Jscer har Marstrand
leveret fortreffelige Arbeider fra sit sidste Ophold i Kunsternes Hjem. — Den Stemannfle Fam ilie lcenges ogsaa
ester at fee Dem herinde. Jeg skal Hilfe meget fra Augusta, jeg samtalede med hende en Tim es T id idag,
medens min Dronning underholdtes af det vcerdige gamle
Wgtepar. Geheimraaden feer ncesten ungdommelig rast
ud og fandt sig meget smigret ved Dronningens venstabelige Besog.
M in D atier anbefaler sig til Deres og
Lucies venlige Erindring. Begge ville De, det tor jeg
haabe, med scedvanligt Venstab ihukomme
Deres taknemlig hengivne
C. v. R o s e n o r n .

41.

Sors d. istc Juli 1850.

Kjcrre F ru Rosenorn!
Hermed sender jeg Dem et Exempl. af mine „fire
nye Fortcellinger", som jeg onster maae tiltale Dem, tilligemed et stadfeligt Mcecenat-do. til mulig Overleverelfe
i Deres kjoere Dronnings Haand, hvis De troer, at ikke
den forste Fortoelling „D e sidste Herrer af Gervansborg"
v il saare hende ved de umiskjendelige Ligheder med Hertugens Forhold. M in P rin d s E m ils Charakteer troer
jeg dog er langt honettere, end Hertugens, og saa mildt
künde jeg aldrig have behandlet den Forroeder.
Jeg
benyttede kun nogle M o tiver af Hans L iv til psychologist
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Udvikling af en Landsforroeder, som man künde have
Deeltagelse for. Jeg er tilboielig til at see noget Doemonist i de Lidenfkaber og Laster, som udhule og odelcegge
selv bedre og undertiden oprindelig crdle Naturer. I
Fortcellingen „ Skolekammeraterne" har jeg saaledes villet
fremstille det Dcemoniste i Beruselsens Aand, hvorved
ligeledes en bedre N atur gaaer tilgrunde; men De v il
see, at jeg dog i begge disse morke og tildeels vilde
Natstykker har sogt en forsonende O plosning paa Dissonantsen. E t Forsog i en tildeels ny Retning, den humoristiske ncesten comoedieagtige Fortoelling v il De finde i
„Christen B lo k's Ungdomsstreger".
Venligst Tak for det sidste kjoere Gjensyn! Skade
at jeg ikke öftere kan see Dem og tale med Dem som i
gamle Dage. N a a r De engang bliver trcet as Hoflivet
vilde jeg onfke De vilde flytte her t il S o ro igjen. V i
fkulde da endnu have nogle smukke Alderdomsdage her
sammen og De skulde hjoelpe mig ind igjen i Stjernebetragtningen.
De kjcerligste Hilsener t il Dem og Deres B o rn sra
Lucie og
Deres inderlig hengivne
B . S . Jn g em an n .

42.

Sorgenfri d.20de 2uli 18S0.

Jeg takker Dem ret hjerteligen, kjoere Etatsraad
Jngemann, for den smukke Rose De sendte mig med mine
B o rn — venlig Erin d rin g sra en svunden T id ! Den
siger mig, ligesom Deres og Lucies kjoerlige Breve, at
den svundne T id ikke er udslettet af Deres Hjerter. Oste
tcenker jeg med S a v n og Glcrde tilbage paa mit Ophold
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i Deres Ncerhed — men den T id der er gaaet kommer
ikke tilbage — her paa Jorden! Jeg kan ikke, som De
saa venligen yttrer, tcenke paa atter at flytte; dertil er
jeg blevet for gammel, for trcet. De vilde maaskee neppe
ret kjende mig igjen, fra den T id da der endnu var L iv
og Virksomhed i mig. N aar jeg nu stal toenke mig paa
ny i svundne kjcere Forhold, saa er det med nye, gjenvakte Krcefter — i det nye P a ra d iis — hvor A lt hvad
der var skjont og herligt her, opstaaer i forhoiet og foroedlet G lands. Jeg toenker og drommer mig saa oste
did, at oste, maaskee for meget, Glandsen af det Ncervcerende hensvinder for mig. De maa dog ikke troe at
dette er en sygelig Anskuelse; tvertimod, mit Helbred er i
Som m er saa godt, som det i Folge min Alder kan vcere.
Det er kun Trcetheden der minder mig om Forvandlingen.
. . . Endnu en hjertelig Tak har jeg at bringe Dem
for Deres nyeste Aandsfostre, som De var saa venlig at
sende mig. Jfolge den muntre Grundtone i min AandsOrganisation, har rigtig nok Christen Bloks Ungdomsstreger tilta lt mig meest — fkjondt dog allermeest den
orientalsk poetiste deilige Digtning fra Bosphorus.
Jeg har ikke kunnet overlevere vor kjcere Dronning
det hende tiltoenkte Exemplar.
Dersom D e , som jeg,
havde seet hende igaar, med det flirrende B lik , de halv
tilbagetrcengte Taarer, den moisommelige indre Kamp for
at bevare Fatning — det var Hertugens Fodselsdag! —
saa vilde De have folt hvilken smertelig Streng der berores i Deres Herrer af Gervansborg.
Oprigtig maa
jeg tilstaae Dem, kjcere Ven, havde De, som i gamle Dage
kunnet forelcest mig Fortcellingen utrykt, saa vilde jeg
have bedet Dem , at lade den forblive utrykt t il efter
Caroline Am alies Dod. N u er det skeet, og jeg sorger,
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saavidt jeg kan, at hun ikke stak höre noget om, at den
er udkommet.
F o rla d mig min Oprigtighed — det gjor De vist,
Venner maa jo tale Sandhed t il hverandre. A t jeg i
Dem og Lucie har fä n d e Venner er mig en frydelig
Tanke. Fremdeles som hidtil, anbefaler jeg mig t il Deres
venlige Jhukommelse, mig og mine 3 B o rn , med den
oprigtigste Taknemlighed og Hengivenhed.
I . C. v. R o s e n o r n .

43.

Soro d. 30te Juli 18L0.

N a ar De modtager dette B re v som kan betragtes
(som en Fortscrttelse af Lucies) har De med G uds Hjcrlp,
srisk og glad her oplevet den Fodselsdag, som det forekommer mig De har troet at skulle hoitideligholde i en
anden Verden. Lad os kun glcede os t il hiint Fredens
og Frihedens fände L iv , medens vi takle G ud for ethvert
L iv sa a r ogsaa i denne deilige Verden! G id De endnu i
ligesaa smukke, men fredeligere Sommere end denne, maa
glcede Dem ved Livet og Kjoerligheden i Dem og omkring Dem!
I disse Dage aande og leve vi kun med vor magelose
Hcrr paa gamle Dannevirke. G ud give nu det störe
Fjendskab maa have udblodt sig og en retfcerdig Fred
maa vcere tilkcempet. Vorherres evige Tanke v il naturlig v iis seire tilsidst. Jeg haaber vist, at vi koempe for
den og da m aae seire med G u d ! Jeg priser den Ungdom lykkelig, der kan tage virksom Deel i denne störe
Kamp. Dens Jndtryk paa mig maa nodvendig afspeile
sig i hvad der i disse A a r udgaaer fra min Pen. De
störe Skygger i Tidens Livsbilleder soger jeg at opfatte
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i Aandens forsonende Lysning. Det mener jeg ogsaa
har vceret Tilfceldet med min P rin d s E m il — dog derom
har Lucie allerede sagt omtrent hvad jeg ogsaa mener.
Det er en tragist psychologist Skildring af en oprindelig
cedel N a tu r, der maa blive sin egen Nemesis, hvis den
virkelig er, hvad der her er forudsat. V a r Han min
Broker, künde jeg ikke onfle Ham en lykkeligere Oplosning
paa Hans morke forvirrede Livsforhold, end den jeg har
fremstillet.
O g nu G ud give Sandheden S e ir og os A lle Fred
i den Kjcerlighed, der er storre og mcegtigere end alle
Dcrmoner i Verden!
Jeg lceser i kenne T id i Humboldts Kosm os for at
holde Tanken og Forestillingen i den kosmiste Sphcere.
D og t il rigtig at loste os ud over Endelighedens Uklarhed
maa der vistnok en mcegtigere Hcever — og den har vi,
Gudstelov, ogsaa!
Tak fordi De saa kjcerlig bevarer mig i Deres E rindring! gid jeg stedse maa fremstaae deri med storre
Lighed med hvad der i min inderste N atur tilhorer
Aandens og Sandhedens Verden!
Deres hjerteligst hengivne
B . S . Jn g em an n .

44.

S°r« d. 2Sde Septbr. 185».

Kjcere F ru Rosenorn!
Om nogle Dage v il der blive bragt Dem en lille
B o g fra mig ved Reitzel. Det er en Novelle, der spiller
i Aarene 1847— 48 og 49. De vigtige Tidsbegivenheder,
som vi A lle have seet dem fra det fülle Hjem, ere heri
optagne som Baggrund i et Billede af Privatlivet.
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Jeg har natu rligviis ikke kunnet skaane Augustenborgerne
i en tro S kild rin g af Stemningerne og Tilstandene. Derfor sender jeg intet Exemplar t il vor cedle elflvcerdige
D ronning, som vistnok maa saares ved ethvert Billede
fra denne Landsforroederiets og Oprorets T id .
Skulde
hun erfare Tilvcerelsen af denne B o g og dens ncermeste
Forgjoenger, vilde jeg kun onsie hun vidste hvor kjcert,
reent og smukt hendes Billede staaer for mig, medens
jeg som Danfk enten maatte opgive min Virksomhed eller
stildre Tiden og dens Skygger med fände Farver.
Jeg haaber hun og De har dct saa godt som det i
denne T id er muligt. M ed dort bedste Haab t il G ud
og vor retfcerdige S a g s S e ie r — fee vi dog det blodige
S p il med Danmarks L iv og Fremtid endnu langt fra at
voere endt.
(Ved Angrebet sidst ved Midsunde skal jo
baade Hertugen og Hans S o n Valdem ar have voeret
med. Ingen Danfk kan skaane de Forroedere.) A t jeg
dog intet blindt Had ncerer t il hele det tydske Folk og
dets Aand — v il den ny B o g vife.
Grundtvig gaaer
alt for vidt i sin „Dansker".
N a ar De har loest min „stumme Froken", og engang
faaer Leilighed til at skrive mig t il, skal det glcede mig
at höre hvad Jndtryk den — uden Hensyn paa nogensomhelst Personlighed — har gjort paa Dem.
De kjcrrligste Hilsener til Dem og Deres B o rn
baade fra Lucie og Deres
hjerteligst hengivne
B . S . Jn g e m a n n .
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45.

Sorgenfri d. I9de October 1850.

Jeg takker Dem ret hjertelig kjcere Etatsraad Fngemann, for Deres venflabelige Brev, og for den glcederige
Nydelse Deres elstvcerdige „stumme Froken" har bragt
mig. Det er en stjon Idee at lade Sjcrlens dybe Folelse
gjennembryde Tungens Baand.
F ig u rlig talt steer det
jo altid saa, og at det kan skee i den legemlige Verden
sinder jeg saa hoist sandsynligt. De M in der som De i
denne interessante Roman har opbevarct af de mange
charakteristiske smaa Trcek, der levendegjore Anskuelsen af
vore bevcegede, i mange Henseender oploftende sidste 3
A a rs Tildragelser og Charakteer v il bringe disse klarere
for Efterverdenens Dine. M in S tin e sagde i den Anledning at det vilde blivc moersomt om nogle A a r at
gjennemleve denne T id paa nye, ved Hjelp af Deres
talende Stumme.
Det gjor mig virkelig ondt for vor
kjcere Dronning, at hun ikke kan dele den Fornoielse som
vi Andre have nydt i Selskab med Strandbyes elstvcerdige
Beboere.
Den hele Fortcelling vilde vist interessere
hende meget, og hvad deri udtales om hendes Ncermestes
Fcerd er jo noget hun oste har Hort. Jm idlertid da det
altid maa give hende et lille S t il i Hjertet, er det bedre
man staaner hende derfor.
Tydflerne ville künde lcese
Deres Fortcelling uden N ag, og maa virkelig vcere Dem
Tak styldig for staansom Behandling. Oprigtig maa jeg
tilstaae Dem, kjcere Ven, jeg har endnu altid ondt ved
at hceve mig t il dette upartiste Standpunkt. Galden v il
oste lobe over, iscrr mod Preusserne, hvis falste nederdrcegtige P o litik v il blive en Skamplet for den Regjering
til evig T id . A t slutte Fred med Danmark for at faae
sin Skibsfart frie, og derefter paa alle M aader at understotte den oprorste Landsdeel, for at faae den efterhaanden
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draget fastere ind under sin Jndflydelse, og til S lu tn in g
erobre den; det er et skjoendigt Roevestykke, som rigtig nok
ikke er uden Exempel i Preussens Historie: P olen s
Deling og Schlesiens Erobring ere Sidestykker dertil;
dog forekommer mig den ncervcerende Preusserkonge den
siettestc, fordi Han v il hykle med christelige Folelser, der
umulig kunne boe i Hans falfle Hjerte.
Den almcegtige og gode G ud har skjoenket os saa
oiensynlige og gjentagne Beviser paa sin Mistundhed og
hjelperige Naade. T i l Hans Bistand kunne vi fortroste
os fremdeles, det er jo Hans Maade at lade det klarefte
L y s fremstraale efter det dybeste M orke, for at vi ret
tydeligt skulle fee, at Hjelpen kommer fra Ham! . . .
Endnu engang min hjertelige Tak, og B o n om vedvarende vennehuld Erindring.
Hengivenst I . C. v. R o s e n o r n .

46.

'

Soro d. 2den Jan. 1851.

Kjoere gode F ru Rosenorn!
G ud velsigne Dem i det nye A a r! hjerteligst Tak
for Deres trofaste Venskab i saa mange foregaaende!
Ogsaa inderlig Tak for det kjoere skriftlige Besog N ytaarsaften! Det erindrer os altid om de smukke Dage, vi
havde sammen her i S o ro . Det gloedede mig ret, at min
„stumme Froken" havde tilta lt Dem og Deres Datter.
Preusserkongens P o litik feer jeg ikke i noget bedre Lys,
end De; men det Folkehad, Krigen fremkalder, vilde De
visselig ikke have, jeg skulde noeret ved min Fremstilling.
I det Stykke mener jeg min gode Ven Grundtvig gaaer
altfor voldsomt frem som Dansker. H ans J v e r for den
ubetingede Frihed (baade t il Ondt og Godt) baade i
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Trykkefrihedssagen og i den saakaldte Troesfrihedssag
kan jeg Heller ikke billige. Hvad der i den G rad forarger Folket, som Spandets Forslag, maatte bist en
folkelig Rigsdagsmand stemme imod, selv om Forflaget
dar theoretist og principmoessig det allerrigtigste. I denne
S a g er jeg enig med Clausen og Mynster.
Krigen
synes mig desvoerre at kunne blive en 30 A ars-K rig ,
med den vedvarende S v ig , der taales i alle Fredsunderhandlinger. Den eneste Storm agt, jeg stoler paa, er
Vorherre.
E t P a r smaa religiöse Sange, som jeg i den sidste
T id har strebet, v il De finde i danfl Kirketidende —
en Pilgrim ssang*) og en Julesang, hvorül Musiken, to
gamle meget smukke M elodier, tillige er meddeelt. I dem
begge er det det Glcedelige i Christendomsbevidstheden,
som er ftemhcevet — ved Theodor Fenger eller Cand.
B ra nd t v il De bist lettelig kunne erholde de 2 Nummere
af Kirketidenden, dersom De ellers ikke seer den. Og
nu et hjerteligt Farbe! for denne Gang med de venligste
Hilsener til Deres B o rn og den nye D atier, som det
ogsaa glceder mig at erindres af med saa megen V elvillie.
Deres hengivneste
B . S . Jn g em an n .

47.
Kjoereste F ru Rosenorn!

Soro d. 3die Decbr. 1852.

Om nogle Dage v il De gjennem Reitzel modtage en
Julehilsen fra mig med et Exemplar af min nye Roman**)
*) „D e ilig er Jorden, Prcegtig er Guds Himmel".
**) „Landsbybsrnene".
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tilligemed et andet Exemplar, som jeg v il bede Dem have
den Godhed at overroekke H . M . Dronningen fra mig.
Jeg v il haabe hun ikke v il tage Anstod af Nogenting
deri. D a den indeholder Livsbilleder og mest i Fcrdrelandet i Tidsrummet 1840— 1852, maa naturligviis Hovedbegivenheden i denne vor vigtigste historiste N ytid vcrre
berort med ufordulgt Bestuelse af Dansthedens Ret mod
Tydsthedens Lognsystem og Oprorets Falsthed; men deri
antager jeg hende fuldkommen enig med os andre Danste.
E n Hentydning t il de unoevnte Partiforere findes i 3die
Deel S id e 55 de 2 sidste Linier og S id e 56 de 3 forste
Linier. Käst dog et B lik derpaa for De afleverer Bogen
og fee om deri künde vcere Grund t il at holde den tilbage! Dersom den lceses hoit for hende künde jo det
P a r O rd springes over.
Det skal nu glcede mig hvis Bogen maa tiltale Dem
og mine andre Aandsfroender.
Dens Grundide v il
maaske forst blive klar, naar dens sidste B la d er lcrst;
men faa maa den ogsaa kunne staae klart for S in d og
O ie, jeg har derfor stet intet Forord tilfoiet. Jeg fornoier mig nu t il i denne ncerforestaaende Juletid at
kunne drage mine Venner ind i det tildeels landlige
Selfkab jeg kommer med. I 3die Deel v il De gjenfinde
mine S p o r i Udlandet fra min Reiselyre, som jeg ikke
troer ret Mange af mine gode Landsmcend med D e r e s
L iv og venlige Deeltagelse har fulgt. Skulde De finde
formentlige Trcrk af nogen bekjendt Personlighed i en
enkelt Characteer, nemlig den gamle Professor L * ) , faa
v il jeg blot bemcrrke, at det intet heelt P o rtra it er og
at de anforte Livsforhold kun forsaavidt tilhore Tiden,
som de med poetist Frihed ere udsprungne af dens Aand.
*) Komponisten Weyse.
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De hjerteligste Hilsener fra Lucie som fra mig selv.
E n ret gloedelig og velsignet Ju u l.
Deres hengivneste
B . S . Jngem ann.

48.

Amalienborg d. 3die Febr. 1853.

Jeg haaber, kjoere H err Etatsraad Jngemann, at
De maa have Hort af Andre, at jeg i 6 Uger har vceret
Patient, af den kjobenhavnfle Epidemie, Grippen, og i
3 Uger har vceret indespcrrret for dermed folgende Oiensygdom, der gjorde mig striftlige Sam taler umulig: jeg
feer endnu kun daarligt, og De maa tilgive hvis Skriften
bliver utydelig. M en nu künde jeg ikke lcengere udscette
Forsoget, at bringe Dem min hjerteligste Tak for Deres
elskvcrrdige Landsbyeborn. M in D atier har forelcest mig
Bogen, medens jeg selv vor indskroenket til det simpleste
Haandarbeide, S p in d og Strikning. S tin e bringer Dem
sin hengivneste Tak, i Forening med min.
V i have
Begge fundet opmuntrende og meget morende Underholdning ved de nye Bekjendtskaber i Landsbybornenes
Kreds.
Den gamle Professor er fortreffelig, jeg har Hort
af Folk der havde kjendt Weise at man gjenfandt meget
af Hans geniale In d iv id u a litä t i Deres P ro f. X. Jeg
har endnu ikke Hort Dronningens M ening om Deres
Rom an; der er vist In tet deri som künde berore hende
omfindtlig. Froken Andresen forelceser Bogen for D ron ningen, men Hendes Majestcet har i den senere T id vceret
saa beskjeftiget med at ordne fit Bibliothek, at den meste
T id og Opmcerksomhed har vceret henvendt paa Bogernes
Id re og smagfulde Jndlogering i de prcegtige Egetrcees
'
6
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Bogskabe. S a a v e l bisse som Lcenestole, Loese- og Skriveborde, S p e il- og Dor-Ram m er ere i fuldkommen gothisk
S t il. Det er den forreste af Dronningens daglige Stuer,
ncrrmest Blomster-Cabinettet, som er saaledes decoreret.
Deres Büste staaer paa en Egetrcees S o lle , ved Siden
af Skabet som gjemmer Deres Voerker, ligesom Ohlenschlcegers ved Hans Skrifter. Grundtvig vogter Dannevirke ved S id en af sin D a n s k e r . B iflo p M ynster og
A . S . Orsted have ogsaa P la d s i det Sam fund af hoie
Aander. — M e n hvad siger De om Grundtvigs haarde
Apostrophe imod Ministeriet?*).
M ed al Wrbodighed
for Digter- og Apostel-Aanden, troer jeg dog mere paa
Bluhmes, C a rl Moltkes, Hansens og Sponnecks Evne til
at ordne vore politifle Forhold. Det er Haardt nok at
Tcenkerne og de Lcerde node os t il at haabe paa den
sundere S a n d s hos Bondepartiet. M a n siger nu at bisse
klogere Bonder begynde at onske Godseiere ind i R ig sdagen, de begynde at ane i dem de naturlige Beskyttere af
Landets V e l og Styrke imod Udlandet. Det lcerde P a rtie
sinder i sine Theorier, at Danmark kan vcere stoerk nok
t il at staae imod alle europcriske M a g ie r! Det synes
ogsaa at vcere gamle Stem anns og Wegeners M ening.
. . . Denne V in te r, der har syntes saa m ild, tager
M ange med sig. Jeg haaber og onsker inderligen at
den maa vcere uden skadelig Jndflydelse paa Deres og
Lucies Helbred. V i l De give hende min hjertelige Hilfen,
og Tak for hendes kjcere B re v. M in D a tie r anbefaler
sig dem Begge t il venskabelig Jhukommelse i Forening
med Deres taknemlig hengivne
__________ ,
I . C. v. R o s e n o r n .
*) I „ E t venligt O rd l i l det danfle Folk om Valgene til Folkethinget" (Fcrdrelandet for 1853 N r. 24).
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49.

Sorgenfri d.4de August ts-z.

Kjcere Etatsraad Jngemann!
Det er seent jeg fremkommer med min hjertelige Tak
for Deres venfkabelige B ila g til vor kjcere Lucies sidste
B rev t il mig. M e n maaskee veed De at jeg har brugt
en Brondcur; jeg har drukket Emservand i 5 Uger, og
skjondt den C u r bekommer vel, saa er den langt fra at
vcere oplivende. Hele Formiddagen — efter at have
spadseret henved 3 Tim er om Morgenen — gaaer man
i en indvendig D o s, som absolut ikke m aa gaae over til
S o v n . Og hvorledes skulde jeg byde Dem et sovnigt
B re v ? Vaagne ere vi nu, vcekkede til en A rt Forfcrrdelse
over vor Herres alvorlige Hjemsogelse over Kjobenhavn*).
Ikke kan det negtes, at der har vcrret megen Letsind,
Forfcrngelighed, og hos Mange — Vantro og Gudforglemmelse. T o r vi ikke haabe af G uds uendelige Godhed,
at det er et K ald Han lader udgaae til de Tankelose?
M a n Hörer virkelig i denne T id saadanne Ittrin g er, hvor
man ikke ventede dem.
F o r dem der have strcebt at berede sig, vel i Skrobelighed, men i A lv o r og Gudhengivenhed, til den O ver
gang som vor Herre Christus har lovet os skulde vcere
til det Bedre, indseer jeg ikke at Cholera kan have noget
mere afskrcekkende, end enhver anden A rt af Sygdom ;
den gjor i det mindste kort Proces, og det er en meget
reel Fordeel. Jeg troer at hvad der gjor denne Sygdom
saa frygtet, er at den meier dort on wasss. Denne
Egenstab har dog igjen sin Fordeel, for dem der saa
nodig ville stilles ad. Mangen Philem on og B au cis ere

*) Ved Kolera-Eprdemien.
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her nedlagte i den samme G rav. Den voerste Folge af
den grupperede Dodsform synes mig imidlertid at vcere
den, at et stört A n ta l B o rn indvies til den sorgelige
Skjcebne, at vandre Livets forste, ellers sorglose Aar,
uden deres naturlige Beskjermere og Opdragere.
Jeg tvivler alligevel ingenlunde om, at den alkjoerlige
Fader i Him len, som retfcerdigt og viseligt afveier A lle s
Kaar, og som er Enkers og Faderloses altid vaagne F ü r
sorger, ogsaa v il skaffe Raad i denne N od, og aabne
Menneskers Hjerter t il at antage sig de Forladte. T o
af Prcesterne her i Ncrrheden, Doctor Kalkar og Pastor
Gad arbeide i Forening med nogle Damer paa at fremkalde Asyler i storre S t il sor nogle af de forladte B orn .
I den Hensigt at forebygge den Udbredelse af Cholera
hos de F ä llig e , som M an gel af kräftig Ncering foranledigcr, har Froken Rosen med nogle Huusmodre i Lyngbye,
understottet og veiledet af et Par agtbare og rige Bonder,
forhen Fattigforstandere, indrettet en Bespiisningsanstalt
i Lyngbye, som vist v il virke mcget gavnligt. Froken
Rosen soger saaledes, i hcederlig Virksomhed, at dulme
sin S o rg oder Faderens Dod.
H an kom til B yen til
sin S o n s B ry llu p , tog tilsyneladende vel herfra, vor ikke
sosyg underveis, men dode dog i Segeberg af Cholera
to Dage efter sin Hjcmkomst.
S yn e s De ikke, kjcere Ven! at jeg hellere maatte
have ladet Pennen hvile endnu lidt lcengere, end at underholde Dem med al vor „vaagne S o rg " .
T i l S lu tn in g maa jeg dog give Dem den Forsikkring,
at vi her ere vel, skjondt Sygdommen har fundet B e i til
Lyngbye. Jeg haaber, den tor ikke ncerme sig S o r o .
Derimod kommer jo nu Jernbanen? Jeg haaber Gud
forunder mig engang at rulle hen ad Banen og Person
ligen at kunnc bringe Den: — maaskee — en bcdre Under-
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holdning end den» hvormed idag anbefaler füg til venlig
overbcerende Erindring
Deres hjertelig taknemlige
I . C. v. R o s e n o r n .

50.

Soro d.Sde Aug. 1852.

Kjcere F ru Rosenorn!
Det glcrdede mig ret at see et L iv s - og VenstabsTegn fra Dem i denne Bratdodens T id , og see Deres
sunde christelige Beskuelse af denne vistnok for M ange
yderst sorgelige Provelsens T id ; jeg mener ikke dem» der
doe, men dem, der leve og maa begrave deres Kjcercste
saa pludselig og soinmesteds A lle paa een Gang. F o r
M ange er vistnok den körte Overgang en Lykke — og
ethvert oprigtigt Philem on- og B a u c is-P a r lykonsker jeg
ogsaa, naar de nu folges ad; nogen A lv o r vcekkes vel
ogsaa, hvor den for slumrede, og Vorherre slipper vist
kun sin asiatiske Dodsengel herhid af vise og kjoerlige
Grunde; men den formorker dog uhyggelig denne vor
ellers smukke Sommer.
V i, som have seet saa mange
deilige Sommere» have leitest ved at betragte denne som
den sidste her» medens vi see ud til de tallose endnu
skjonnere, vi have i Sigte. Vorherre gjore det nu kun
ret lyst og klart i de Sjcele, som ingen T ro og intet
Haab har om Livets störe Sammenhceng og Uendelighed!
Jeg holder undertiden en lille Prceken for Folk om
L iv s t r a a d e n , hvis friste jordgronne Begyndelse vi
holde saa fast paa, som künde den virkelig briste eller
stippe i vor Haand, medens den dog er fastknyttet til
den himmelblaa Traad i det uendelige» uoprullelige Nogle,
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vi har faaet i Haanden ved vor Fodsel og faaet D ie paa
i vor Daab.
G ud styrke og velsigne Dem og Deres i denne og
alle folgende Sommere, af hvilken jordist eller himmelst
S o l de saa stal belyfes! D e l samme onster jeg vor
oedle D ronning! Her ere vi endnu G ud stee Lov friste
og freidige.
Deres hjerteligst hengivne Ven
B . S . Jn gem ann.

51.

Soro d. iste Jan. 1854.

Kjcrreste F ru Rosenorn!
. . . J a , G ud give det nhe A a r ikke maa ligne det
gamle — det var uhyggeligt, hvis det ikke var grueligt
— dog det var sagtens fornodent saaledes — störe stjonne
Lysninger saae vi jo ogsaa i dets Morke. Det var en
K rig med den Livsfjende, der kun kan kcempes imod med
aandelige Vaaben, med Gudsfrygt, Videnstab og moralst
K ra ft og — G ud stee Tak! vor tredobbelte Hcer —
Proester, Lceger og „Hjertets stille H eltinder", blev ikke
t il Stamme. Jeg vedloegger en S a n g , hvori jeg har
udtalt min Bestuelse af denne Dodskrig. Den er bleven
brugt ved flere Bazarer t il forladte B o rn s Forforgelse
og ved nogle „Takkefester" for Plagens Ophor i Kirkerne.
Saaledes i Liunge; derfor er Psalmemelodien tilfoiet i
bette Aftryk — stjondt ikke efter Choralbogen men paa
Kcempevisctonen: „D e r stander et S lo t i Dsterrig". Jeg
holder ellers med Berggrcen i, at man ikke stal indfore
verdslige Toner i Kirken, og — tilfoier jeg — derved
tillige gjore Kirken til Raner af Folkelivets verdslige
Eiendom. Mormon-Svoermeriet beklager jeg ogsaa. Det

87
er et af vor nye Friheds sorgeligste Offre — dog derfor
tor jeg ikke onske nogen Tilbagegang, selv hvor man har
gjort Fremstridtene sjcelelemlcestende — paa Hoiderne er
enhver Tilbagerullen drcebende. Jeg haaber „M irakle t i
Baghaanden" stal fore os lykkelig fre m . N u G ud velsigne Fcedrelandet med alt hvad det har af Godt og
Elstvcerdigt — navnlig Dem med vor kjcere Dronning
— og alle Deres! — Jeg er Trcret, som ikke bar Fru g t
og skulde omhugges, men fik Lov at staae et A a r endnu
og faae Gjodning — maatte det saa hjcelpe!
Deres hjertelig hengivne
B . S . Jn g em an n .

52.

Soro d. 24de Mai 1854.

Kjcereste F ru Rosenorn!
Gjennem min Forlcegger v il De med det Forste
modtage 2 Exemplarer af min lille „Consirmationsgave",
eet t il Dem selv, og eet til vor elskelige D ron nin g, som
jeg beder Dem have den Godhed at overrcekke hende.
Den lille B o g er nagtet dens T ite l og Bestemmelse:
efterhaanden at komme i Hoendernc paa den confirmerede
Ungdom — dog langt sra bleven saa folkelig i Tonen
og Fremstillingen, som jeg havde onsket. Den kan snarere
betegne de W ld re s Tilegnelse af Bornelcerdommen og
Troeslivet.
Jeg har derigjennem udtalt min hele nuvcerende Beskuelse og Opfattelse af Troen, Bonnen og
Sacramenterne, saavelsom, i den saakaldte Hustavle, givet
et lille Billede af Gudsriget i Folket og det chriftelige
H u sliv . Denne Udgave kommer forst til den dannede
Lcrseverden, for at Bogen siden, hvis den finder Jndgang
i Sind et, maaskee i en meget mindre Folkeudgavc, i
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Virkeligheden kan blivc „Folgeblade til Luthers Catechismus" og gjennem Prcrsterne finde Jndgang til de
v i r k e l i g Confirmerte i den yngre Slcegt; hos Flertallet
er Konfirmationen desvoerre kun den lovbefalede Jn d forelse i V e r d e n .
Det lille Sangvcrrk har i lcengere
T id heelt opfyldt mig og klinget i mig baade N a t og
Dag. Det var noer blevet min Svanesang; men V o r 
herige holdt sin Haand over mit Hoved (eller egentlig
u n d er det) og tog Stodet fra det vigtigste Organ,
medens selv Skulder og A rm bleve ubrudte og nu efterhaanden lader t il at blive brugbare igjen*). Den velsignede Lucie har lagt alt Andet tilside, for at gjore mig
dette Jn v a d lid liv til en mild og i mange M aader glcedelig
Tilstand.
Psalmebogens Revision har jeg endnu In te t Hort om
fra Ministeriet, m ulig har Orsted, ligesom Mynster, Betoenkeligheder og stiller Sagen i B e ro , og for jeg veed hvad
der onskes foretaget, veed jeg ikke om det er Noget jeg
kan eller onster at paatage mig. A t forandre eller lappe
paa Andres Psalm er har jeg hverken Lhst eller K a ld til.
Roskilde-Conventets Psalmebog künde man gjerne antage
fom den er. Det samme P rin cip m aa dog folges, og
enhver forskjellig Retning i Kirken maa vcere tilfreds ved
at finde sine Psalm er deri og taale M odpartiets. M ed
den h e le Psalmebog bliver Ingen tilfreds — jeg ikke
Heller; Inen naar Revisionen, fom jeg troer, kun skal
indskrcenke sig t il at fjerne nnodvendige Forandringer i
de bedste gamle Psalm er, og beholde hvad der er valgt
af de nye, synes Foretagendet mig ikke saa vanskeligt:
Hovedsagen er at enhver dansk Christen kan finde deri
hvad Han soger. O g nu Lev vel! kjcere Veninde! De
') Ester et Fald baglcrnds ned fra en Stentrappe.
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hjerteligste Hilsener ogsaa til Deres B o rn fra Lucie og
Deres hengivneste
B. S . Jngem ann.

53.

Sorgenfri d. 8de Juni 1854.

Ret af Hjertet takker jeg Dem, kjcere Etatsraad
Jngemann, for Deres saa venlige B re v , og for de tilsendte oploftende og stjonne Catechismus-Sange, som jeg
dagligen loeser ved min Morgen-Andagt. Hendes Majestcet
Dronningen har paalagt mig at bringe Dem Hendes
Tak for den velkomne Gave. Jeg feer den lille B o g
ligge i hendes Arbeidskurv, hvorfra hun vist ofte i Lon 
don* tager den frem — hun loeser daglig i Luthers Bibel,
og ofte i Hans Prcekener, de digteriste Folgeblade til Hans
lille Catechismus — vor dyrebareste Borneloerdom —
ville slutte sig herligt t il denne Dronningens kjcereste
Lcesning.
Det glceder mig faa inderligt at den virkelig fromme
D ronning har denne sikkre M odgift mod al den G ift hun
daglig kan indsuge af de mig saa forhadte lange tydske
Aviser.
Jeg troer Hendes Majestcet betragter det som
et Pligtarbeide at lcese al den politiste V ro v l. H un er
en varm Beundrer af det frie England, og troer derfor
at dets P o litik absolut maa haue Ret imod det konser
vative Ruslands. H un kan ingenlunde dele min S y n s maade, at Keifer Nicolaus strider f o r den christne Troe,
imod Is la m s Vantroe og Undertrykkelse. A t just det
Folk som troer sig varmest for Christendom — og den
M onark hvis T ite l fordum var den A lle r c h r is t c lig s t e ,
skulle slaae sig til Riddere f o r Korstog im o d undertrykte
Christne det er mig en sorgelig Gaade, der meer end
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noget andet beviser denne T id s Fordcervelse og forvendte
Begreber. Hvad vilde Frankerigs heilige Ludvig, og
Englands lovemodige Fo re r af Korsbanneret have sagt
t il et saadant F ra fa ld ! — Desvcerre ogsaa hos os viser
Tidens Forkeerthed sig stcerkt i den ulyksalige Sammenblanding af P o litik med religieuse Begreber.
H a r De
bemerket af T irsd ag s Berlingeren, hvorledes en uncevnt
D igter i sin falste Begeistring, anraaber Pintsens H eilig
Aand at fkjoenke Grundlovens Berusede — ikke det heilige
O rd — men den moegtige R o s t , for at deres Nonsens
künde lyde vidt ud over Verden. — Gamle Grundtvig
har ikke faaet nok af R igsdagsvtovl — det gjor mig
ondt at Han atter skal Pleite sin Hceder. Ogsaa for vor
Ven Professor Rothe gjor det mig ondt at Han v il
spilde Resterne af sin fvage Stemme i den politiske Kamp.
Jeg feer Han v il fülle sig for Aarhuus. . . . E n scerdeles
opbyggelig Handling bivaanede jeg med H ds. Majestcet
Pintsemandag — vi horte den nye Bistops*) Ordination
og Hans fortreffelige Proeken. Sikkert v il det paa Ham
blive opfyldt, hvad Bram m er valgte t il sin Text i O rd i
nations-Talen: Herren v il sende Eder H yrder ester fit
Hjerte. Meget har jeg beklaget den uheldige Anledning
t il Deres og Lucies Udeblivelse fra Charlottenborgs Udstillingen — men jeg har taklet G ud inderligen som bcvarede Dem fra alvorligere Folger af Faldet. M it Helbred begynder at rette sig lidt — men jeg plages daglig
af en A r t Svimmelhed, som ikke tillader mig, loenge ad
Gangen, at bruge Hovedets Organer. Hjertet er fristt,
og med det fulde Hjertes varme Folelse henlever jeg
Deres og den kjcere Lucies
trofaste taknemlige Veninde
__________
I . C. v. R o f e n o r n .
*) Martensens.
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54.

Soro d.7de Novbr. 1854.

Kjcereste F ru Rosenorn!
Jeg stulde for have besvaret Deres venlige kjcere
B re v , Psalmesangen vedkommende, hvis jeg ikke fra
M orgen t il Asten havde vceret som fastbundet til bette
Arbeide, og siddet begravet i Psalmeboger, som jeg stulde
sammenholde med hverandre for at tilbagefore de gamle
Psalniister saa tro som muligt i deres oprindelige Skikkelse, uden at de dog stulde staae for os som de Billeder
i Kirkerne, man Heller saae henflyttede til Museerne. Det
historiste og antiqvariste Hensyn bor her notwendig underordnes Hovedoiemedet — Opbyggeligheden og den kirkelige
Anvendelse. Meget, som ved en alt for stör Naivetet
fremkalder en blot adspredende antiqvarist Morstab, mener
jeg man helft maa opsoge i Litteraturhistorien og de
fuldstcendig bevarede O riginal-U dgaver.
M e n i bette
Punkt er det vansteligt at komme tilrette med de antiqvariske Nigorister.
D og jeg stal ikke plage Dem med alle de Bryderier,
jeg har havt med de forstjellige P a rlie r i Psalmcsagen.
N u v il jeg kun onste at jeg har fundet den rette M iddelvei mellem alle Iderlighederne og kun fastholdt hvad der
virkelig kan opbygge. Psalmebogen bliver efter sit hele
uforandrede Anlcrg en ny Kingo-Brorsonst Psalmebog
med et tilstrcrkkeligt Element af det Bestaaende for den
Deel af Menigheden, der til samme har knyttet sin Bornelcerdom, samt med en saadan Repräsentation af den
nyere Psalmedigtning, som Psalme-Committeen — uden
pcrsonlig Deeltagelse af nogen i Sagen interesseret Psalmedigter — har fundet passende.
S a lig Mynster vilde
ingen Psalmedigter have med i Psalmesagen, da enhver
saadan — som Han siger — naturligviis vilde have F o r-
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kjcerlighed for sine egne Psalmer (fee Hans Levnet). D eri
giver jeg Ham Ret: Enhver maa nodvendig sympathisere
med sine egne Folelser; men at Han i Anvendelsen af denne
Sandhed har havt U ret, foler jeg mig forpligtet til at
godtgjore. Jeg har derfor ikke optaget andre eller flerc
af mine egne Psalmer, end de, der allercdc af Conventet
vare optagne. K an Nutidens Psalmedigtning blive gammel
og holde sig levendc, faaer den nok ogsaa sin behorige
P la d s i Kirken; desuden er den fände Kirke jo ogsaa
endeel storre, end alle de tilsammen af Kalk og Stene,
og den har ikke sin Psalmebog i eet B in d .
Jeg er nu fcerdig med det Hele og indsender idag
mit Arbeide t il Ministeriet. A t man v il lade Sjcellands
Bistop yttre sig derom sinder jeg i sin Orden, og jeg
har foreslaaet, at Han indleder Psalmebogen i Kirken med
en Fortale, som kirkelig Autoritet. O g nu et hjerteligt
Levvcl, de venligste Hilsener til alle D e re s! Jeg forbliver
Deres hengivneste
Jngem ann.

55.

Soro d. I7de Sept. 18»5.

Kjcrrestc Veninde!
Gjennem Reitzel v il De i disse Dage have modtaget
Exemplarer af mit D ig t „Tankebreve fra en Afdod".
Det ene er med T ils trift til Dem felv og det andet beder
jeg Dem have den Venlighed at overrcekke H . M . D ron ningen fra mig med en I t t r in g af min allerunderdanigste
Hengivenhed, fom jeg Heller v il betroe til Deres venlige
M u n d , end t il den kolde Staalpen.
H vorvidt dette
Billede af en vildtfaret Aands Vandring gjennem en
Tomhedens og Ensomhedens Ork til Paradiset i de Dodes
2
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Rige nu v il tiltale de fromme cedle Sjcele, som jeg henstiller det for, v il fornemmelig beroe paa, om de Forestillinger om det Hinsidige, jeg gaaer ud fra og tildeels
felv troer at kunne forene med Skriftens Ittrin g e r om
H a d e s . o: det usete S ted , ikke savne den Klarhed og
Skjonhed, deres egen Phantasie og fromme Folelse har
afbildet hin störe Sjceleverden med. Det paradisifle M e llemrige v il De forst finde betegnet paa de sidste Blade
af Digtet, og Veien t il hint Troens Hvileland — maa
vist vcere kort eller lang efter enhver S jcels Modtagelighed for Freden i G ud og det fände evige T roesliv.
M in Opfattelse af Opstandelseslceren og min Oppo
sition mod alt, hvad der lugter af L iig , i Aandernes
Verden, saavelsom mod Sjcelesovn og den hedensk-jodiske
„Underverden" v il sagtens ikke finde M edhold hos nogle
af mine forresten gode Venner i den Kirke, jeg ogsaa
bekjender mig t il, men som jeg dog troer der er et P a r
skumle Kroge i, som hoilig troenge t il at renses og klares.
Det mcerkede jeg ved Revisionen af Kirkepsalmebogen,
hvori jeg naturligviis ikke var berettiget t il at rore ved
hvad der endnu gjcrlder som dogmatisk og kirkeligt. Hvad
der var mig piinligt at maatte lade staae i Psalmebogen
(navnlig i de ellers smukke Psalmer om D od og Opstandelse) har jeg netop i dette D ig t benyttet Digtningens
Frihed t il at udtale mig om, ligesom jeg i min Confirmationsgave allerede havde hentydet dertil i Sangen om
Legemets Opstandelse og det evige Liv.
D e , som begeistret feer opad efter de kjcere Dodes
Sjcele, og kun foler Dem frit oploftet til den almcegtige
Him lens og Jordens Skaber ved det aandelige Opadsblik,
De v il neppe med Lindberg og M ayw ahlen holde fast
paa den underjordiske Sjceleverden og paa Kjodets
matcriel-physiske Opvcrkkelse af de jordiske Kirkegaarde,
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medens Dogmet om Personlighedens og Organisationens
Fornyelse i en hoiere aandelig Legemlighed er og bliver
os af den hoieste Betydning og Vigtighed. A t Christus
er Verdens Frelser (ikke blot Jordens og Menneflenes)
og at seid Dcrmonerne (de faldne Engle) og de fortabte
Sjcele endnu ikke ere fordgmte, men kunne fores t il
Frelse f o r Dommens og den endelige Afgjorelses D ag
er ligeledes en Mening, som D e maaske v il finde forenelig
med Skriftens Lcere og uadskillelig fra Forestillingen om
G u ds Barmhjertighed.
Det Kjoetteri, som man kalder Apokatastasis er jeg
saaledes noget tilboielig t il; men jeg anseer det for
christeligst med Hensyn paa den meget yndede evige F o rdommelse at holde sin egen Dom tilbage og henstille det
störe S p orgsm aal til den eneste og evige Dommers
Barmhjertighed. I bette Kapitel v il Grundtvig og Hans
Skole neppe blive enig med mig. Grundtvig selv er
ellcrs meget bedre at komme til Rette med, end G rundtvigianerne, at sige, naar Ingen af dem ere tilstede og
ved Deres ubetingede J a og Amen oploster Ham paa
Profetstolen.
De kjoerligste Hilsener til Dem og Deres D atier fra
Lucie og Deres
hjerteligst hengivne
B . S . Jn gem ann.

56.

Sorgenfri d.2ide Octbr. 185S.

Det maa forekomme Dem heel besynderligt, kjcrre
Etatsraad Jngemann, at jeg i saa lang T id har tilbageholdt Dem min Tak for Deres smukke D igt, og for Deres
venskabelige B rev — og jeg maa derfor begynde med at
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sige Dem at jeg i fire Uger har vceret syg. V e l ikke
andet end Forkjolekse, men dog i Begyndelsen saa be
legende, at jeg torde virkelig ikke lcese om M e l l e m t i l s ta n d e n , af F ry g t for at jeg künde vcere ncer ved at
gjore personligt Bekjendtstab med samme — skjondt De
veed nok jeg troer ikke derpaa.
E n N a t dromte jeg naget meget forvirret, jeg saae
min Hjerne og saae den voxe og udvides — den forekom
mig brun og blad — paa engang saae jeg deri med
ganske fiin Guldskrift den kille Bon, som jeg engang forfattede ved Harpens Toner til en Aftenhymne-Melodie
— jeg troer jeg har engang meddcelt Lucie den. Den
lyder saaledes:
O Fader see ned
T i l mig med D in Fred!
O g naar Paa D it Kald
Henvandre jeg flal,
D in Engel mig send —
S o m bcrre mig trygt
0 Fader! did hen,
H vor sri for al Frygt
Jeg fluer Havn
1 Frelserens Favn!
Lovpriser D it Navn
I jublende Engles Chor!

Denne Tanke der saa ganske stemmer med Slutningen
af Deres 50de Hoimesse Psalme:
„Frelser, D u gjsr Afmagt stcrrk;
Kalder D u til storre Bcrrk
Glad jeg Svagheds J id forlader,
Folger D ig til KrastenS Fader."

den bragte igjen R o i mine Feberdromme. Ogsaa vaagen
er den min Trost og min faste Stotte, naar den dunkle
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Overgangs mystiske Rcedsel truer at overvcrlde den svage
physiste Natur.
De maa dog ikke forstaae mig saaledes, kjcere Ven,
at fordi jeg ikke selv kan satte Troe til Deres poetiske
Mellemtilstand, jeg derfor ikke skulde kunne paaskjonne
Digtets Vcerd — som D igt. Jeg har loest det med wegen
Interesse; ligeledes min Datier. H un fandt stör Behag
i den mesterlige Kunst hvormed De har fremstillet Rummet,
som et tomt og dog befolket R u m , hvor man hverken
künde troe sig paa Jorden eller i Himmelen.
Hendes
Majestcet Dronningen har med stör Deeltagelse ladet sig
forelcrse Deres Tankebreve. Jeg skulde overbringe Dem
Hendes Tak for Tilsendelsen. H o s hende sandt isoer den
Forestilling wegen Jndgang, at Tanken efter Sjcrlens
Adskillelse fra Legemet, stak gaae tilbage og ligesom opsoge
sine gamle Veic og Afveie. Dronningen ncerer ellers, i
sin christelige Troe, endnu fastere end jeg, den Overbeviisning, at der ikke v il blive Sjcelen afkroevet Regnstab,
hverken for O rd eller Handlinger, naar vi grundigen
have tilegnct os Jesu Christi frelsende Forsoning. Denne
T ro kan, efter min M ening, bane V e i for en fcerdcervelig
Tryghed: men jeg haaber at Dronningen i sit troende
Hjertes Uskyld, v il kunne bcere den ustraffet. Hendes
Majestcet beskjcrftiger sig, siden Pastor Ibsens D od, med
det Onske at faae en Sjcelesorger, efter sit Hjerte, t il
Lyngbye. Pastor Nordam i Mehren er hendes meget
agtede Ven; det skulde glcede mig at Dronningen maatte
see sit Onske opfyldt, dersom Rordam, saa ncer ved P o litikens Brcendpunkt, maatte holde sig udenfor dens fordcrrvende Jndflydelse.
V o r gode fredelige Arveprinds er kommet u b e v id s t,
midt ind i dens V irv a r. Han har siet ikke havt til Hensigt at forstyrrc Forfatningsloven i dens G an g, og jeg
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er forvisset Han v il ikke hindre en lovlig Friheds Udvikling naar Han bliver Konge; Han har kun villet bevare
sig sin naturlige Thronfolgeret ukrcrnket. M a n künde
have taget den S a g langt roligere — men Sagen er at
den overmcegtige Scheel har troet ganste at kunne oversee
Prindsen, Han og det onde P rin cip ved Thronen har
derfor villet hcevne sig, da man ikke künde tvinge Prindsen
og Prindsessen til A lt hvad man vilde scette igjennem.
Danmark gjennemgaaer en sorgelig Crisis — G ud sende
os sin Bistand! hvor oste har H an ikke gjort det! Han
alene kan afvende Folgerne af det meget demoraliserende
der nu gjor sig gjeldende. De kjender dog det smukke
portugisiske Ordsprog: G ud skriver lige paa de stjceve
Linier.
Gjerne vilde jeg ogsaa have skrevet til Deres dyrebare Lucie i Dag — men mit svoekkede Hoved vcerker nu
stcrrkt. M ed det forste stal jeg sende hende min hjertelige
Tak for kjoert Brev. Jm idlertid anbefaler jeg hende og
Dem, min Datter og mig t il venskabelig Erindring. A ltid
med hjertelig Hoiagtelse
Deres hengivne
I . C. v. R o s e n o r n .

57.

S o » d. 24de Octbr isrr.

Kjoereste F ru Rosenorn!
Den lange haardnakkede Forkjolelse haabe vi nu De
har faaet B u gt med, og at vi med G uds Hjcrlp endnu
med taaleligt Helbred og fris! S in d ret oste skulle sees
og vexle venlige O rd sammen paa denne S id e det störe
Mellcmrige. N aar De siger, at De ikke troer paa en
Mellcmtilstand» mener De vel derved kun den morke

98
eller taagede Skyggeside af den forste hinsidige Tilvoerelse,
hvoraf Paradiset kun staaer for Dem, som det fände forjcettede Land; men selv dette P a ra d is , hvor Herren selv
lovede den troende Rover at voere med Ham — og hvor
vi i Jesu eget Hadesbillede om den rige M an d fee Lazarus
i Troens H vileland („Abraham s Skjod") — Hörer jo med
t il det Sjoelenes Mellemtilstandsrige, som nodvcndig maa
voere til og vedvare til Dagenes Ende — til den sidste
störe Forklarelsens Dag, naar G ud er „ A lt i A lle ". F o r
de Sjcele, der uden T ro forlade Jorden og for dem der
forlod den for Christus blev Menneste, maa der jo ligesaa
nodvendig voere en Overgangstilstand, hvori de kan optages blandt de Troende, inden den retfoerdige Dommer
v il og kan domme deres V illie og Stroeben — og heri
fynes mig ligger Nodvendighcden baade i en boelgmork
og en styggeagtig Sphoere paa Veien til det P aradis,
hvor selv de freiste Sjcele gjennem en efter vor Maalestok
vist uendelig Udviklings-Sphoere stal noerme sig til F o r 
klarelsens P a ra d is (hvad Skriften kalder Himmerige,
G uds P arad is, Herlighedens Nige). See saaledes mener
jeg vi nodes til at troe hvad der er nodvendig Forudscetning for og Folge af D e t, der allerklarest er os
aabenbaret.
Dog hvorledes vi end toenke os Overgangen have
vi G ud flee Lov, hvad De saa smukt dromte, Forvisningen
om det evige L iv i G ud — Livet i Faderen og ved
Sonnen og Aanden indflrevet i vore Sjcele.
A t De venlig folger Digteren, selv hvor De toenker
Dem de Sphcrrer, Han gjennemfarer, ganste anderledes,
stjonner jeg paa. Jeg paastjonner ligeledes den Deel
tagelse hvormed vor kjcere fromme D ronning har ladet
sig Digtet forelcese. Hm des Anstuelse af Dommen og
Regnskabet for de Troende har vist sin Hjemmel i Joh.
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Ev. C. 5 V . 24. D c rtil har jeg ogsaa hentydet i min
Confirmationsgave, p. 45. Kun Trygheden i en dod T ro
er farlig, men vist ikke i en levende, og i G uds Fred er
der jo ingen Fare. Jeg holder saaledes med Dronningen.
De sidste politiske Bevoegelser, navnlig Arveprindsens
Vcegring ved Underskriften forstaaer jeg ikke Gründen til.
I alt F a ld onsker og haaber jeg med Dem at
Portugisernes Mundheld v il blive os ligesaa klart, som
dct er sandt: at „G ud skriver lige paa de skjceve Linier".
Venligst Hilsen til Deres elsivcerdige B o rn som t il
Dem selv fra Deres hengivneste
B . S . Jngem ann.

58.

Soro d. 2den Jan. 1856.

Kjoere trofaste Veninde!
Lad mig gjore Lucies Ord*) til mine, idet jeg med
fuldt Hjerte takker Dem baade for det sidste og mange
foregaaende A a r og onstcr Dem Lykke og Velsignelse t il
alle tilkommende! ja visselig! jeg gjemmer ogsaa en rig
Skat af venlige O rd og skjonne, oedle Tanker, som jeg
*) F ru Jngemann havde fluttet sit Brev saaledeS: „ J a hvor der kan
ligge meget deiligt i Erindringer! Dante siger, at naar vi fra
Skieröilden kommer ind i ParadiS, skal vi dritte af to Floder,
Forglemmelse af al Brsde af den eene og Erindring om Dyder
af den anden, jeg v il sige Erindring om al Kjcrrlighed der er
viist os, om hvert kjcrrligt B lik der er fljcenket os, eller som vi
har seet er faldet paa en anden; disse Erindringer er Skatte, som
jeg er vis paa jeg vil medtage, og som jeg troer v il blive endnu
rigere og klarere end de nu staaer for mig. Hvor stoer en Deel
af disse Skatte jeg har at takke D ig for, det veed D u selv, D u
kicrre S je l! Gud velsigne og bevare D ig og Dine Kioere i dette
nye A ar! og altid!"

7*
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takker Dem for og som tidt dukke op for mig, naar jcg
staaer for Deres kjcere Billede ved vor Havestuedor og
lader m it B lik glide fra Dem udover S o og Skov og
tilbage t il Dem igjen med Erindringen om den T id , da
De saa gjerne vilde vcere min Veilederinde paa den störe
ophoiede Stjernehimmel. Den lille Sommerfugl, De gav
mig (til at vifte Stovet af Digterpennen med Psychevingen) ligger endnu paa mit B o rd , og hvad der i al
den T id udstrommede reent gjennem Pennen fra Aand
og Hjerte har De kjoerlig modtaget og bevaret.
Jkke
engang med min „Afdode" gjor jeg en Undtagelse; thi
vilde De end In te t vide af Hans Skygge-Mellemtilstand,
fom Dem og Deres Aand uvedkommende, faa er jeg dog
vis paa, De har fulgt Hans endelig klarede B lik udover
Vildfarelsens Skyggeverden til „T roen s H vile la n d", det
Parad is, hvor alle G u ds B o rn skulle modes i Kjcerlighed
og Fred og hvor Gudsbilledet i vore Sjcrle skal udvikles
t il Forklarelsens störe M orgen. D er glcrder jeg mig
engang til at mode Dem — og v il Gud, endnu mangengang her. G ud velsigne Dem og Deres!
Deres hjertelig hengivne
B . S . Jngem ann.

59.
Kjcere hoitelflede Veninde!

Sors d. rden 2an. 18L7.

Lad mig ogsaa takke Dem ret hjertelig for det os
faa kjcere Nytaarsaftensdesog, som vi allerede iforveien
glcedede os t il og fom altid saa venligt bringer os de
gamle Dage i S o ro ihu, naar jeg fulgte Dem hjem og
fik Underviisning i den störe Stjernebog. Digtet om
„Stjernehimlens Sym bolik", som saaledes udsprang af
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Deres og Dercs B rokers Hcnpegen paa Ophiochus*), har
jeg just fornylig havt Fornoielse af; af og til trceffer jeg
dog paa en Stjernekiger, som med Varme og Deeltagelse
gaaer ind derpaa. Forresten gaaer det vel dermed som
med A lt hvad der hos mig er Sym bolik ligefra „de
sorte Riddere" til „Guldoeblet". Det udadvendte haandgribelige Menneskeliv holder man kun af i Almindelighed.
S iden jeg dar i Hades med min „Afdode", er det gaaet
mig som den bortforte Proserpina, da hun havde nydt
Granatceblekjerner hos P lu to . Jeg kan ikke ret komme
tilbage fra det störe Rige, hvor dog igrunden den hele
Menneskesloegt kun findest medens den her farer i Generationer forbi, som Reisende paa Veien til Banegaarden.
J o kortere et Stykke B e i man har tilbage t il det störe
Banetog, vi skal med, jo vigtigere synes mig Fremadsblikket med Vorherres L y s for O ie, og jo mindre synes
mig A lt hvad der ligger bag ved os, selv om man —
med en underlig almindelig Skuffelse — kalder dets Jn d hold Menneskesloegtens Historie, medens det kun er dens
Fortale og vor forste Barndomshistorie.
H a r De lcest Bistop Lautrups efterladte S k rift om
„E rin d rin g Gjenkjendelse og Gjenforening efter Doden".
Jeg er enig med Ham i Hovedsagen. Hans Fremstilling
har mig dog for meget Prcedikeform, jeg holder meer af
Betragtningcn, naar den ligefrem undersoger og godtgjor.
Han antager med Foie oiebliklig fornyet selvudviklet O r 
ganisation og fortsat Udvikling, men skjelner ikke Heller
skarpt mellem O vergangstiden t il Fuldendelsen — og
den rette Fuldendelsens E v ig h e d selv. Det lober i Eet
for Ham, som ncesten for alle vore Proester siden R efor
*) E t Stjernebilled, ogsaa kalbet Serpentarius, Slangeholderen eller
Slangebcrreren.
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mationen. — N u et ret lyksaligt N ytaar og venligst Hilfen
t il alle Deres! Beständig Deres hengivneste
B . S . Jn g em an n .

60.

Sorgenfri d. 27de iviai 1857.

Kjoere Etatsraad Jngemann!
I A ar, mindre heldig end ifjor, kan jeg ikke personlig
bringe Dem mine bedste Duster i Anledning af den 28des
frydelige Gjenkomst. De ville derfor tillade mig at sende
disse sättige Linier der skulle reprcesentere min D atier og
mig hos Dem, og sige Dem hvor inderligen vi bede til
Gud, at H an vilde bevare Dem Sundhed og Livlighed i
de kommende Aar, og Deres dyrebare Lucies Hclbred og
skjonne Tilfredshed.
M ed fand Gloede gjemmer jeg
Billedet af Dem Begge, som jeg saae Dem sidst i Kjobenhavn: ved at see Lucie ved Afskeden, staae der i V in duet, saa kjcerlig og elskelig, forekom det mig at Aarene
aldeles ingen M a g t havde udovet ober hendes Udseende.
Flere end jeg have fundet hende saa smuk — jeg kan
nok sige Dem det, selv vilde hun maaskee smile lidt vantroende. V o r Ven Andersen yttrede just nylig samme
M en in g: ogsaa Han maa som jeg, noies med Pennens
Hjelp for at bringe Dem sine gode Duster. H an vilde
igaar begive sig til sin Ven, Charles Dickens, der ventede
Ham paa sit Landstcd ved Themsens Bredder, med sin
Kone og 8 B o rn . Skade at Andersen ikke kan forelcese
sin Rom an for den Forsamling af engelste Venner. V e l
er Bogen oversat, men Digteren kan ikke forelcese det
engelste, ligesaa lidt som Dickens kan forstaae det danste.
. . . Lucie har vist med Glcede inddrukket den sindtraadtej sydlige Luftning? mig bedovede den ncesten, men
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jeg vogtede mig vel for at klage. M ed Tilfredshed gjorde
jeg den Erfaring at jeg, i min kjcere D ronnings Folge,
künde gjennemkrydse den ny smykkcde Dyrehave i alle
Netninger, uden at Bevcrgelsen fladede mig.
Maastee tor jeg dcrefter haabe, engang i Sommer
at befare Sjcellands Jernbane og gjore H oldt vcd dens
yndigste Station.
I dette Haab anbefaler sig Dem og Lucie til vedvarende venstabelig Jhukommelse min S tin e , og Dcres
Begges tro taknemlige gamle Veninde
I . C. v. N o s e n o rn .

.
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Soro d.3die Jan. 18S8.

Kjcere trofaste Veninde!
Det kjcere Nytaarsaften-Brev udeblev Heller ikke i
Thorsdags. V i greb det som altid med Glcede; men
vor Glcede blandedes med Vemod, medens vi dobbelt
paastjonnede den kjcerlige Opoffrelse af de endnu svage
Reconvalescent-Krcefter, hvormed det dar strebet. Gud
stee Lov, at Sygdommen dog nu forsaavidt er forvundet!
V i vidste In te t derom! G id vi nu snart maae höre cller
lcese, at De er fuldkommen ved Krcefter igjen, og glcrder
Dem med os over det nye A a r, der atter oprinder for
os paa denne Planet! E r Paradiset paa den anden S id e
end tusinde Gange saa deiligt, og forstyrres Freden der
end hverken af P o litik eller Pengekriser og alle de Skygger
der med vore Athmosphoere-Skyer fare hen over vor lille
Plan et — G uds Rige kan dog, G ud stee evig Tak, vcerc
her fom hist, baade i os og udenom os, hvor Hans Navn
lovprises og Hans Engle har sjunget „Fred paa Jorden
og i Menneflene eu Velbehagelighed!"
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V i glcede os nu t il at see Dem og Deres kjcerlige
Sjcel i de kjcere velbekjendte Legems-Mne igjen, naar
Skoven gronnes og Lcerken hvirvler sig i Sky. Det
störe herlige Firmament, vi alt her kan see oder os, og
som De saa oste har peget op paa og viist mig B e i
paa i de störe Billeder, der blev mig til Aandeverdenens
evige Sym bolik — den störe Billedskrist vilde jeg saa
gjerne lcese med Dem igjen i vore stille, stjerneklare Vinteraftncr. J o ccldre jeg bliver jo klarere synes mig straaler
G u ds evige Tanker ned t il os fra Hans Himmel, og selv
Mysteriet i det aabenbarede Ord synes mig at klare sig.
Ved Psalmebogs-Revisionen kom jeg til at sige hvad
jeg savnede i vor Afspeiling af den störe evige Kirke i
vore Kapeller — og der var Meget, v i skulde tale om
sammen endnu i denne Verden, hvis vi som i gamle
Dage saaes jcevnlig. D og det komme som Vorherre v il
med alt Tim eligt og Endeligt — det kommer visselig
ogsaa som Han v il med det Evige og Uendelige, og der
raader ene den Kjcerlighed, der overgaaer a l Forstand.
G ud velsigne og bevare fremdeles Dem og alle Deres
Kjoere! Tak for Venskabet i de mange A a r! Lad det
ikke alene vedblive baade her og hist, men voxe i altid
klarere og skjonnere L y s til Dagencs Ende!
V o r elskvcrrdige D ronning glceder sig vist ogsaa med
os oder Deres Helbredelse.
G ud give ogsaa hende
Sjcelefred og Glcede alle Dage!
H ils Deres B o rn paa det Hjerteligste.
Deres
inderlig hengivne
B . S . Jn g em an n .
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62.

Sorgenfri d. 27de Mai 1858.

Kjcere Conferentsraad Jngemann!
Det er kun faa Tim ers Kjorsel herfra til Deres
idylliske Hjem, og dog kan jeg ikke overkomme bisse faa
Tim ers Bevcrgelse og Uro.
H vo r langt hellere bragte
jeg Dem ikke imorgen personlig mine bedste Onster i
Anledning af Deres nye Aarsstifte, der nn bringer Dem
ind i det 70de Aar. Jeg frafalder ingenlunde min gamle
Paastand, at Aarenes voxende T a l ikke forringe vort
indre Mennestes Vcerd, hvor man, ledsaget af G uds
Aands Bistand, har strcrbt at bygge derpaa; aandig talt
kan jeg altsaa lykonste Dem kjoere hoitelstede Ven, t il
hvert A a r De loegger til Deres Alder. E n anden S a g
er det med Legemskraften — at den aftager foler Ingen
mere end jeg. M en faa stal det jo vcere: vor Herre siger,
Scedekornet nedloegges i Jorden og henvisner, at det nye
L iv frodigere kan udvikle sig. G ud vcere lovet for denne
glcrdelige Udsigt — o p a d , ikke n e d a d ! Jeg ynder ikke
den nye Lcrre, som Bloedel nu strceber at fremdrage af
de gamle Skrifters, efter Hans Mening, rette Forstaaelfe.
V o r Herre Christus gik ned i Underverdenen, at
frelse der de bundne Sjcele det troer jeg, og det er en
herlig Tanke.
M en ligesaa vist troer jeg, at hvem
Frelseren alt her over Jorden, har sogt at drage t il sig.
den tor haabe, efter Hans eget velsignede Loste, at vcere
blandt dem, som Han v il drage til sig didop i Lysets
og Herlighedens forklarede Egne; hvor A lt er Fred og
Glcrde og Kjoerlighed!
Didhen strcebe vore Tanker, faa cendser man ikke
Legemets Aftagelse.
T i l saadanne Tanker lebe ogsaa
Deres sidste stjonne Digte, som min D atier og jeg horte
med saa megen Glcede. Ikke sandt, De lader dem dog
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komme i Trykken — og fnart? — ellers künde det jo
vcere at jeg ikke fik dem at see. — Aldeles v il jeg ikke
opgive Haabet, at jeg maaskee endnu i Sommerens Lob,
künde höre Dem S e lo forelcese i S o ro , hvad Selskabeligheds Adspredelserne i Kjobenhavn ikke bilde M a d e mig
at maatte höre til Enden. — Det gloeder mig at De beskjeftiger Deres Tanker med en ny Digtning — og den
v il ikke lebe os ned i Underverdenen? H vo r er dog
Jordens ydre Dcekke skjont i dette Dieblik — Foraaret
har altid et nyt T ryllerie for D iet — og hos Dem har
det vel ogsaa saa for D rei. H er have vi desvcerre ingen
Nattergale. N u v il jeg ret onske at Lüften imorgen v il
afkaste den sidste Rest af Vinterherredommet, saa De og
Deres kjcere Lucie med Glcede kan bevcege Dem i den
blomsterrige Have, uden F ry g t for Hoste, Tandpine og
alle disse legemlige P la g e r, der uvilkaarligen neddrage
Sindet, naar det helft onskede at hoeve sig ret frit.
G ud fljcrnke Dem Begge Helbred og Glcrde i det
nye A ar. S a a onsker med mig min Datier, der anbefaler
sig med mig t il Deres venlige Jhukommelse, altid henlevende i taknemlig Hengivenhed
Deres trofaste Veninde
C h r is t ia n e v. R o s e n o r n .

63.

Soro d. Slde Mai 1858.

Kjcere trofaste Veninde!
Hjerteligst Tak for Tankebesoget d. 28de! Det havde
vistnok vceret glcedeligt for os at fee Dem personlig den
fmukke Vaardag; men paa enhvcr anden V a ar- eller
Sommerdag v il vi dog altid have Dem mere for os felv,
og langt bedre kunne meddele os for Hinanden. Jeg
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soetter megen P r iis paa at vcere fod. som Betingelsen for
at blivc gjenfod, men Dagen kommer det ikke an paa.
M ed Gjenfodelsen kommer Heller Ingen stört videre her
end til Begyndelsen og saavel aandelig som aandeliglegemlig forstaaer jeg Ordene til Nicodemus, nemlig saavel
med Hensyn paa Omvendelse og T ro i dette Jo rd liv ,
som med Hensyn paa Aflceggelsen af Kjodet og hvad
deraf er sodt og Jforelsen af det hele nye Menneste paa
det ncrste Livsstadium, som Vorherre selv har viist os
B e im til gjennem den jordiste Dod. A l Gudsaabenbaring saavel for Jordbeboere som henfarne Sjcele er jo
med Hensyn paa G uds evige Hoihed „ N e d f a r t " . Kirkefcedrenes Opfattelse af dette hoist vigtige S krifto rd, med
Bibehvldelse af den hedenst-jodiste „Underverden" ä la
N ie ls K lim , har vort jordiste Kirkekapel vistnok cndnu
holdt fast ved; men den Taage v il nok, med Guds Hjoelp,
ogsaa forsvinde, naar man rigtig faaer Dinene op for
Aandens störe Vink i hint Ord.
Netop herpaa gaaer for en stör Deel ogsaa de smaa
Digte ud, jeg meddeelte Dem nogle af: Den hele Cyclus
„ B lik paa det Forste og det Sidste" savner endnu nogle
uundvoerlige Led, som jeg i Sommerens Lob tcenker at
tilfoie. Maastee kunne de da udkomme til Ju len ; men
forkjcettret bliver jeg da sagtens paa mine sidste Dage
selv af dem, der ellers ere mine gode og kjcere Venner.
Det stulde gloede mig, künde jeg loese det fuldstcendigt
for Dem her i Ro. Det Hele bliver dog i Omfang kun
en 3 — 4 Ark.
Nogen storre Digtning har jeg endnu ikke i Vcerk.
Forst maa jeg have udtalt hvad der sitzen Psalme-Revisionen har ligget mig paa Hjertet, med Hensyn paa et
P a r morke og uhyggelige Kroge i vor Kirke, som hverken
Reformatorerue eller Psalmedigterne har bragt L y s i. . . .
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V i var begge dygtig trcette efter Kjobenhavns-Omtumlingen.
N u samle vi Krcrfter igjen af den friste
Vaarluft.
G ud velsigne og bevare Dem og Deres!
Bevor fremdeles i kjoerlig Erin drin g os Gamle her.
Deres hjerteligst hengivne
B . S . Jn g em an n .

64.

Soro d. 3die Jan. 1859.

Kjcere trofaste Veninde!
Nytaarsaften bragte os alter det kjcere Tankebesog,
fom nu i saa mange A a r har vceret vor gloedelige E rstatning for det vistnok endnu glcedeligere personlige Aftenbesog i de forrige Dage. Hvergang Brevet den Dag
kommer, modtages det med Taknemlighedens og E rin dringens Glcede og med Haabet om at modes med Dem
t il Foraaret. Gud skee L o v , at De dennegang, uagtet
et A a rs storre Vcegt, dog foler Dem friflere og kräftigere,
end forrige Vinter! Derover glceder sig vist ogsaa den
kjcere elskvcerdige D ronning, og dcnne Glcede Hörer til
den „Fremtids-Velsignelse", vi onste hende, fom os selv.
Ogsaa for Deres kjcerlige B o rn s S kyld og for Deres
Kjcerlighed til Bornene v il Vorherre maaske opfylde vore
Onster og lcegge Dage til Deres Dage, med samme
aandelige Kraft, fom nu og med faa megen Legemsstyrke,
fom behoves.
E n saadan Frem tid, fom den, vor gamle kjcere
Sibbern*) troer fkal oprinde for den 9de Generation
efter vor T id he» paa Jorden — den Hörer hen til „den
nye Himmel og J o rd , hvor Retfcerdighed boer", og den
*) I Skriftet „Meddelelser af Jndholdet as et S k rift sra Aaret 2135".
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skulde Han seet ud til over Timeligheden, blandt de
virkelig fodtc og gjenfodte Menneskesjcrle, som vi gaae
hen til, og som de ufodte Generationer omtrent v il have
samme V e i til gjennem en syndig Verden, som alle dens
Forgjcengere. H an har — saavidt jeg kan see af det
forste störe Hcefte — vendt Blikket efter det Rige, hvor
der stal voere een Hjord og een Hyrde, til Jorden istedetfor til Himlen. Det er hele Feilen. Hvad der er urimeligt og umuligt for hvilkensomhelst Sloegt paa Jorden,
bliver forst muligt og virkeligt for den i Gudsriget forenede og gjennem Jordlivet og alle folgende Tilvcerelsens
Stadier luttrede og udviklede Menneskesloegt. Sibbern
har forvexlet Begyndelsen med Enden. Her er jo alle
ogsaa de kommende Slcrgters L iv Begyndelse — den
hoiere Udvikling og Fuldendelse maa jo soges hos de
Sjcele, der ere udover kenne forste Bevidstheds-Tilvcerelse.
E t saakaldet Tusindaarsrige p a a J o r d e n anseer jeg
(med Luther) for en stör Vildfarelse at antage. E t saadant vilde jo ikke omfattc den forudgangne 6000 A a rs
Menneskesloegt men kun Vis» af de tilblevne Sjoele, og
med Synden maatte jo ogsaa Doden ophore. D og nok
om dcnne bagvendte Idee, som synes mig ligesaa troettende fremstillet, som usandsynlig. Andersens „D e Vises
Steen" er, skjondt Allegorie, udfort med L iv og Phantasie.
Stenens Navn og Elementer finder Han og lader Pagtens
Bue pege ud over Jorden efter dens Verden. Lucie har
ogsaa Hort Ham loese dette Eventyr med megen Fornoielse.
Bevar fremdeles den gamle Sym pathie, som De
bevarer Venstabet med Deres inderlig hengivne
B . S . Jngem ann.
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