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^2-nhver, som nogenfinde bar fsltGlade ved at läse Oehlenschlägers Digte, 
vil neppe med Ligegyldighed l'live narmere bekjendt med den franste For- 
fatter Le Teure Denm iers Skrivt omvor afdode Digter. Den franste 
Nation Ijendte t det Hele kun lidet til den Mand, som »hela Norden kal- 
lade f-r sin," men hvis blotte Navn gav det frairste Tnngemaal nok al 
bestille.*) Tidligere bavde vel Marmier og Ampere strevet om Ham paa 
Franst, og oversat nogle af Hans Darker, men tildeelS kun i Brndstykkcr. 
Le Fevre, Keiser Napoleons Bibliothekar, Forfatter af flere Skrivter deels 
i Poesie deels i Prosa, en i Frankrig anseet BidenstabSmand med varm 
Kjarlighed for Poesien —  dar det foibeholdt, at gjore den danste Digtcrs 
hele Vasen og Hans Darker til Gjenstand for et biograpbist og literairt 
Studium,^) der er opfattet og gjengivet med en faadan Znderlighed, og 
i et saa blomstrende Sprog, at det ikke blot i Frankrig, men overalr hvor 
det lases og forstaaeS, maa vakke Interesse og Lyst til grundigere Bekjendt- 
stab med Digterens Darker. Dette vil selvfelgelig ogsaa gjelde for Dan- 
mark , og navnlig for de Mange, som her knn häve last Oehlenschlägers 
Digte med en vis Overfladisthed. Da dettt Studium derfor bar Krav 
paa den störst mnelige Pnblicitet, og, saavist som Digterens nationale 
Dard har nogen Betydning, fortjeuer at indlemmeS i den danste Literatur, 
bar jeg folt mig tilskl-ndet til at ovenore paa danst Grund disse Blade om 
Oehlenschläger fra Ildlandet, der levere öS et saa levende Billede af den 
DdodeS bele Personlighed, og den Aand der gaaer igjennem Hans sortrin- 
ltgste Darker, at de, suldt saa vel som noget plastist Monnment, ville be-

*) Han- Dertinde i Paris, en Mdme. Gantier. fandt det leitest at benoevne Ham: „mon- 
steur Oekslenx."
^OeMcnseNIÄxcr te pocte vationat äu vtu6e dinxr»pUiq«e et
Utterajre.  ̂ ^
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vare Hans Minde fra Slcrgt til Slcrgt, saa lange levende Sands for hvad 
der er stjont og adelt vil vide at havde Digteknnstens hoie Vard.

Bogens danske Titel —  der er fremmed for Le Fevre, selvfolgelig af 
den Grund, at Han ikke har nedskrcvet sit Studium som et for den danste 
Nation beftemt Mindeskrivt —  styldes alene den Plan, hvorefter den fran
ste Original er bleven omarbeidet til en danst Bog; thi som saadan vil 
den neppe knnne gives et mere passende Navn, end det der udtrykker hvad 
jeg finder den i Virkeligheden er, eg hvad jeg troer den danste Laser vil 
onste at den maae vare. I  hvllken 'Periode den end maatte lases af 
Enhversomhelst med nogen Sagkundstab, vil den opfriste Mindet om Oeh- 
lenschläger, og den valgte Titel vil saaledes hverken vare fremmed eller 
uden Betydning for et Oompenäinur, der i sammentrangt Korthed byder 
de vasentligste Momenter af denue vor nationale Digterö hele Liv og Virk- 
somhed.

Den franste ForfatterS personlige Bckjeudtstab til Oehlenschläger hid- 
rorer fra denneö fidste Ophold L Paris i Aaret 1644. Le Fevre forte paa 
den Tid, som rig Maild, et elegant HnnS i fit smukke Hotel paa Place 
S t. George, og paa fit yndige Landsted .,Abbaye du Val" i Narheden af 
Paris. HanS daglige Befljaftigelse var Studereu, og Optegnelsen af fine 
forstjellige Studier. Af fremmed Literatur interesserede Ham isar den tyd- 
ste, fra hvilken Han ogsaa vasentligst havde fin Kundstab om Oehlenschlä- 
gerS Barker. Han havde hyppig literaire Soireer, i hvilke Victor Hugo, 
Emil DeSchamps, vor Oehlenschläger m. fl. Didenstabsmand deeltoge, og 
i hvilke oplastes de bedste Poefier med Kart Applaus. Oehlenschläger op- 
holdt fig over en MaanedS Tid hos Le Fevre paa dennes Landsted, og 
Man kan saaledes let sorkl-re fig, at den fine studerelystne Kranstmaud 
solle Sympathie for den danste aabeuhjertige, i sclstabelig Omgang, behage- 
lige Gjest, og gjorde Hans Cbaracteer og HanS Varker saavidt mueligt til 
Gjenstand for sin dybere Grandstning, og for en Kritik, der, nanseet hiin 
Sympathie, er saa langt fra Smiger, at den öftere har et strengt end et 
mildt Anstrsg. Jfald Oehlenschläger havde oplevet Udgivelsen af sine se- 
neste AarS „Erindringer" vilde Han fikkert udforligt have omtalt sit Be- 
kjendtstab til Le Fevre m. v. Nu finde- Sidstucrvnte kun i Kortbed be- 
rort i et Niimbrev, som den Afdode strev til sin gifte Datter i Norge, 
optaget i det afDigterenS «ldste Son udgivne 4de Bind as .Erindringerne" 
Pag. 224 225. Hvorvidt de ved Oehlenschläger oversatte Digte af Le 
Fevre nogetsteds ere trykte, har jeg ikke kunnet opsporge; kun at Hans 
Datter i Norge stal have i det mindste eet af disse oversatte Digte.
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Man vil maastee gjore den Jndvending, at det danste Publicum alle
rede tidligere og bedre har det Meste af hvad den franste Bog indeholder, 
og at en Oversattelse fslgelig ikke vil vare nogen egentlig Gevinst for den 
danste Literatur; men denne Jndvending udelukker ingenlunde den fleerfidige 
Interesse, som en kritisk Skildring i et fremmed Land af Dtgteren og hanS 
Varker, ved en saa dannet Skribent som Le Fevre, kan bave; ei at tale 
om den Celebritet en saadan Skildring giver D'gteren i Udlandet, hvilket 
Alt ikke kan vare ligegyldigt for danste Lasere, og forsaavidt tillige anbe- 
faler Bogen til Oversattelse for dem, der ikke läse den i det franste Dprog. 
Da denne Oversattelse forovrigt er beregnet paa andre end blot literaire 
Lasere, har jeg troet til samme at burde soie nogle oplysende Anmarknin- 
ger, om hvilke det i ethvert Fald, med meer eller mindre Grund, kan 
hedde r̂ „siiperLns. non noeent"^)

Som det Characterististe i det her ombandlede Skrivt fortjener at ,ld- 
haves: Sproget, der rsber en hsi Grad af Genialitet, ForfatterenS phi- 
losophiste Betragtninger, HanS kjendelig nationale Anstuelse af det Old- 
nordiste, HanS Kjendstab til Danmark, som om det var et Polarland, og 
endlig en Climax i Interesse, der tiltaler den opmarksomme Laser, efter- 
ladende et Totalindtryk, som er Bogens Emne vardigt. Hertil kommer, at 
Han undertiden krydrer fine Skildringer med den fineste Satire, hvk- leite 
Surrt imidlertid aldrig saarer—  hvad enten den rammer selve „Wolfgang 
Jupiter v. Goethe i fin graste Skye," eller „den unge Gesandt fra Val- 
halla," eller „Dronningen i CoppetS literaire Biekube" fordi den an- 
briugeS under et ntnt spsgrnde Skjelmerie, med Erkjendelse af den Paa- 
gzeldendeS fände Bard i det Dasentlige.

Esterat dot tro Daguerreotypbillede, baade af det Jndre og det Udre, 
er fuldendt, og OehleuschlLgerS hele Personligbed stildret med saa friste 
Farver, at dette Billede levende tiltaler Enhver, der har ksendt den afdede 
Digter, lader Han dennes fortrinligste Varker passere Revue, med den Be- 
markning, at enhver Forfatter nvilkaarlig nedlagger fit PhyfiognomieS ad- 
spredte Trak i fine Boger. Det künde nu vel forekomme Mange et dri- 
stigt Foretagende, at gjengive det Bedste af DigteneS Jndhold i Prosa; men 
foruden at den franste Forfatter paa denne Maade giver fine Landsmand 
en behagelig Forsmag paa det Bedste af Dtgtervarkerne selv, leverer Han 
ogsaa, saavel dem som danste Lasere, sardeleS interessante Skitser ttl diöse 
Varker, ikke ved at btzde en almindelig Prosaist Oversattelse af ethvert stjent

Det Overflsdlge Du gjerne kan nudlade.
Men velbetoenkt —  det gjsr vist ingeu Skade.
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Dlgt, men ved saa at fige at gribe den Kjernetanke, hvorfra Digtet er nd- 
sprunget, og udfolde denne med en saadan Aandrighed, og i et saa blom- 
strende Sprog, at Interessen for selve Digtet vô er nnder en Heist effect- 
fuld Veddestrtd mellem Pressen og Poesien. Han lagger vel ved saadan 
Leiligbed Oehlenschläger Ord i Mnnden, som denne aldrig har brugt, men 
i disse Ord afspeileS Digtets egentlige Charactecrtrak, der ligesom uddrageS 
af DigterhjertetS Jnderste, og bringes i en vellydende S  amklang med selve 
Digtet. Den franste Forfatter har rimeligviis aldrig paatankt en saa vovelig 
Vedde5amp, som den foran antydede, men den viser fig imidlertid som saadan 
for öS, og laaer en besynderlig Interesse derved, at Han öftere, midt nnder 
sin flarp philosophifle Kritik, er bleven begeistret af det Digt Han kritiserer, og 
det i den Grad, at Hans nmiskjendelige Talent nu opbyder Alt hvad Svroget 
formaaer, ior at udtrykke den dybe Tanke, der gaaer igjennem Digtet, 
hvorved Han ikke blot kräftigt vakker Lceserens Opmarksomhed for de frem- 
kavede Skjonheder, men ogsaa Hans Lyst til gjentagen at läse Digtet. 
SaaledeS gjengiver Han f. E. Episoden „FreyrS Elstov" Pag. 127 i 
en Prosa, der ikke giver skjon Poesie Noget efter. Skitserne til „JesuS 
i Naturen" Pag. 139 og „AarStiderne" Pag. 145 vike, ved deres pro- 
saiske Skjonhed, yderligere stadfcrste det her Anforte.

Uanseet Alt hvad der foran er sagt om den tro Skildring af Oehlen- 
schlägers Personlighed, og om den prosaiske Ndhavelse af DigteneS GlandS- 
pnncter, vil det paa den anden Side ikke kunne ncrgteS, at Bedommrlseu 
af nogle af Hans Vcrrker ikke er fri for Feil. At Le Fevre opfalter alt 
det Erotiske meget smnkt tnrde vare nden for Tvivl. Han er derhoS kjen- 
delig en af de philosopherende Digtere, der syneS at gjoce Philosophien til 
Digtekunstens rette lldgangspunct, og derfor jkatter Han de refleeterende 
Digte holest, saasom „JesnS i Naturen;" men det agte Nordiske f. Er- 
Digtet „Nordens Guder," som den danske Laser i Almindeligbed satter 
saa hoit, syneS Han tildeels at havc misforstaaet, eller i det mindste op- 
fattet med en vis Eenfidighed, ja Hans Dom og Uttringer om flere af 
disse nordiske Digte forekomme nuderliben at falde lidt i det Comiste. 
Men ogsaa dette har sin Interesse, og bor ikke overspringes. Den nordi
ske Mythologie bliver ikke let Sydboens UndlingSstndinm; Nationalisten 
trader som en Stillevag imellem. SydenS Digter vil i Almindeligbed 
ikke med Velbebag laane Dre til en Sang om Odin og Thor, med deres 
oldnordiske Hofstat, og Einherientes solide Tractement i Valhalla ved ja- 
rymnerst Flest og heidrunsk O l og Mjod, der er noget Andet end franste 
Retter. Di maae derfor ikke vare for stränge i at bedomme Le Fevre
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naar Han omtaler vor Digters oldnordisk mythologiste Skildringer, saa me- 
get mindre, som det er Civilisationen forbeholdt, med Interesse at sce de 
uensartede Nationaliteterö Optroeden imod Hinanden. Mueligt at den Re
spekt for Nationaliteten, som her taler Le Fevres Sag, ikke finder Gjm- 
klang overalt, men det er nu eengang saaledeS, at dette NationerueS Scrr- 
kjende til alle Tider har gjort fig gjeldende, til alle Tider ndtalt fig i 
Menneskelivets brogede Nyancer, og fremdeles vil gjore dette, indtil det 
mneligen i Seclernes Lob forsvinder fra Jordens Overflade under Vcevet 
af Jernbaner og electriske Tclegraphtraade i alle Netninger.

Saasnart den franste Forfatter derimod konuner over paa det reent 
erotiste Gebeet, befmdes Han kjendelig i fit rette Hjem, besjcrlet af den 
meest levende Folelse for det Digt Han stildrer. Man lcese f. Ez-. Hans 
Anmeldclse af Tragedieu A^el og Walborg Pag. 51 nederst og 52, cfr. 
Kritiken Pag. 73, 74. m. m. af samme Slags.

Og hermed vcere Bogen den danste Lcrseverden anbefalet! —
Maatte Oehlenschlägers mange Velyndere yderligere glcrdeS ved det 

hjertelige og npartiste Vidnesbyrd, som en videnstabelig og aandrig Udlcen- 
ding har stjenket Samtiden og Efterverdenen om den Afdodes Vcerd som 
Danmarks nationale Digtcr, og som Menneste, —  maatte De, med Vel- 
villie og Tilfredshed modtage dette Vidnesbyrd i fin danste Kloededragt, 
hvilken, om end manglende det franste Tilsnit, dog neppe derfor staaer til- 
bage i Varme, vil jeg stattere det som en ikke ringe Len for mit secundaire 
Arbeide, at have foiet et bestedent Blad til den uvisnelige Blomsterkrands, 
hvormed det skjonsomme Fcrdreland har omvnndet detS afdode Digters 
hcrdrede Minde.

Rändere d. 14de November 1856. v. B.
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3)!an lcrste fvr nogle Aar siden i Dagbladene*): „Dan- 
rnark bar lidt et nendeligt stört Tab: Oehlenschläger er dod! 
Skncspillene i Kjobenhavn ere udsattc, alle osfentlige For- 
lustelser forbudte i ölte Dage. DenPlads, som Han pleicde 
at indtage i det Kongelige Theaters Parquct, skal staae ledig 
og tilhyllet med Sorgeflor i sex Maaneder."

Man lcrste ftcmdeles nogle Dage derester r „Den 26de 
Iannar 1850 ved MiddagStid sandt Adam Ochlenschlägers 
hoitidelige Liigbegcengelsc Sted i vor Frue Kirke i Kjobenhavn, 
hvorhen Liigkisten var bragt om Natten. Den vidtloftige 
Kirke var heelt beklcrdt med Sort, og oplyst af hvide Por- 
celainSlamper i Tusindtal. Midt i Kirken var opfert en 
kcrmpeagtig Katafalk, som bar Liigkisten, paa hvilken var an- 
bragt to Lauerbeerkroner, en Lyra, og en Harpe af Solo. 
Operaens Sangere ndforte et Reqviem. Sjcrllands Biskop 
Doctor tbevlogia: Munster holdt Liigtalen. Klokken 1 2 V s  

satte Togct sig i Gang til FreLerikSberg Kirke, hvor Oehlen- 
schlagers Familiebegravelsc befinder stg. Folget, det talrigstc, 
som man endnn havde seet i Kjobenhavn, bestod af meer end 
tyvc Tnsind Personer, noget »crr en Sjettedeel af Stadens 
Folkemcrngde. Man bcmerrkede i samme Arveprindsen, Kön
gens Generaladjndanter, Generaler, det hele Ministerraad, 
Geistligheden, alle Kunstner- og Haandvcrrkercorporationer med

I.

For»wdc»tli'a tydske eller franste.
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deres Bannere. Liigkisten blev baaren afUngdommen fra de 
forskjellige Academier. Gaderne og hele Veien til Frcderiks, 
berg vare bestroede med Sand og med Gront. Facaden af 
et stört Antal Hufe var prydet med solvfrpndsede Sorgedrape- 
rier. I  Frederiksbcrg standsede Folget foran den kongelige 
Residents, hvor den störe Mand har tilbragt sin Barndom, 
og Medlemmerne af Sangsoreningen udforte en AfskedShvmne, 
som dybt rorte Forsamlingen. Nogle Minutter ester blev den 
beromte Afdode nedlagt i sine Fadres Grav under det al- 
mindelige Sorgens Jndtryk.*

Hvem var da denne Mand som man tilkjendte ÄEreS- 
beviisninger, hvilke man ellers kun yder Souverainer, naar 
dereS Tab begrcedeS; hvem var den Mand, til hvem Kirkens 
Primas, ligcsom til en Konge, henvendte Sorgetalcn fra 
Pradikestolen? —  Det var ogsaa en Konge, en af diöse 
Monarker uden Trone, som ikke bare Diadem, fordi det vildc 
stjule deres Straaleglorie, det var en Digter. I  Frankrig, 
dette ftivole Land, som affecterer en saa klog Ncspcct sor 
Fornuften; hvor mange bedrovelige politiske Gjoglere, som 
ndgive sig sor StatSmcrnd, blive sor Alvor troede paa deres 
Ord; hvor Corneille i levende Live vilde faae en mindre ar- 
bodig Hilfen end en og anden Magier i private og offcnllige 
Forretninger, som ikke striver Comedier, men spiller saadanne; 
hvor der er storre Wre og Fortjeneste ved at fabrikere Lar
red end ved at vave Tanker; i Frankrig vilde vi ikke havc 
odstet saa mange Veeklager og saa meget Dievand paa en 
simpel Skribent. Man vilde ligefrem have sagt: „det er een 
Drommer mindre," cg Man vilde have sparet sine Suk og 
sine Taarer til en eller anden Jndustrie-Mand, der stod sor 
Tour til dodelig Afgang. Det er det, som Man her kalder 
OplysningenS og Civilisationens Fremskridt.

HoS Nordens Folk er Man mere oprigtig, og af bedre 
Natur. Man undslaaer sig ikke med Stolthed og af M is- 
undelse sor et SlagS Cultus mod dem, som beskjaftigc sig 
med at henrykke Hjerterne, og oplyse Forstanden. Man er
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endog af den Tanke, at det er fuldkommen ligesaa nyttigt 
at arbeide for AandenS Glieder, for JntelligentsenS Fornoden- 
heder og Velv<rre, som for Legemets Tilftedsstillelse. Man 
er der endn», som tidligere, stcerkt indtaget af en hjertelig 
Wrbodighed for Talentet, og halvtrefindStyve Aar ester den of- 
fentlige Sorg, som fulgte Schillers Dod*), gjor Man sig 
en 2Ere af at bcrre samme for en af Hans vcerdigste Arvin- 
ger. Jeg holder meer af denne EnthusiaSmens Öprigtighed 
end af vor Manufaktur- og Boutik-Philosophisme. Viis- 
dommen er hoS öS bleven til en Manie, den voerste af alle 
Galskaber.

Alt dette lcerer imidlertid ikke os, der saa lidet bryde öS 
om vore Landsmcend, hvad denne saa almindelig savnede og 
hcedrede Mand virkelig var. V i vilde maaskee halvt forstaae 
denne Hyldcst for et af disse Talenter, som af Magt eller 
af fri Billie have Borgerret HoS alle Folkeflag; men vi for
staae aldeles ikke, at et heelt Land begrcrder Tabet af en Dig- 
ter, som vi aldrig have Hort omtale. V i kjende saa som saa 
til Goethe og Schiller, Walter Scott og Byron, men et 
Genie, som ikke udstrcrkker sig til alle Bredegrader, som ikke 
overskridcr vor Uvidenheds Grcrndser, er ikke for öS Genie. 
Men nu da! Hvad er da den, vi kalde Oehlenschlager? 
Lcrrde Reisende have sagt öS det meer end een Gang, men 
vi ere ikke klogere end om de ikke havde forsogt paa at under- 
rette os herom. V i ville idag komme tilbage til Eporgs- 
maalct, med lidt storre Sandsynlighed for, at Besvarelsen vil 
lykkeö. Nu da Forfatteren er dod, vil Man maaskee vcrre 
mere nyögjerrig ester at vide, hvad Han har vceret. Hans 
JordefoerdS Skjonhed vil maaskee käste et Lys paa Hans Liv. 
Der er Intet, der saaledes lyser for SEren, som de Voxkjerter 
der brcrnde ved vor Liigbegcrngelse.

Oehlenschläger var endnn for nyelig med Tieck, som saa

') Schiller dodc t Weimar den Sde Mal IM S .
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bnrtigt har fulgt Ham, den sidste Samtidige af Wieland*), 
Goethe, Herder, Jean-Poul og af hele den krastfulde Gene
ration af Intelligente, som har, jeg vil ikke sige fornyet, men 
degrnndct den tvdske Litteratur. Da Han var pilgere end dem 
Alle, sknlde den moderne Skole, strengt taget, kunne gjore 
Paastand paa Ham; men det vildc vcrre med Uret. Han til- 
horcr, eftcr sin Tcrnknings Form og Gang, langt mere den 
gamle Skole. Storste Delen af Hans Vcrrker er ffreven i 
to Sprog, paa Dansk og paa Tydst, hoilket Sidste Han om- 
gaaes med samme Fcrrdighcd som sit Modersmaal, men ikke 
med den samme Overlegenhed. Hans Landsmcrnd ansee Ham 
som Danmarks storste Digtcr. Ha» har ikke den samme PladS 
i Tvdskland, hvor der er en stör Mcrngde rundt om af forste 
Rang; der er Man meer end lpkkclig ved at höre til den an
den Rang.

Adam Ochlenschlager var sodt i en as Kjobenhavnö For- 
stcrdcr den 14de November 1778 af en sättig men hoederlig 
Familie. Hans Fader var Organist, ligesom Jean-Panls, og 
Forvalter paa det kongelige Slot Frederiksberg. Dette Slot, 
bvggct af Frcderik den 4de efter Hans Hjemkomst fra Italien, 
snldt af Liv og Munterhed om Sommcren, blev ved Vinte- 
renö Ncrrmelse et sandt Kloster, et rigt og stummelt Thebais**), 
bvis cneste Beboere vare Digtercns Fader og Moder. Og- 
saa vare de nndertiden bange for Mai Maaned, som, idet 
den gjcnforcnede Solstraalerne med Markerne, uddrev dem 
af dcres rolige oq prcegtige Eremitbolig; Bintercn var deres 
Arncsteds Foraar, deres Overflodighcds og Forksirrligheds 
rette Tid. -

Det var paa dette fprstelige Tilflugtssted at den lille 
Klosterbroder opvoxedc; og i Hans Alderdom holdt Han me- 
get af at tilbagekalde i sin Erinhring de tidlige Jndtryk paa

)  Wletand 7 1813. Gecthe f- 1832. Hcrdcr h 1803. Zc.in Paul 
t  1825.

**) ErcmitterueS Opboldösted i OvercrgM'tcn.
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Hans Forstand af disse störe eensommc Sale, hvor Han til- 
bragte hele lange Dage med at betragte Portraiter afLandets 
Konger og Helte; med at stabe stg, midt i rn Glands, sein 
Han nod «den at bestdde den, en SEres og LpkkcS Fremtid; 
bvor ban om Aftencn, ligesom St. Hieronimus foran Bible», 
sad ncrr ved fin Moder og anstilkede Bctragtninger over de 
Eventvr*), soin Man laante Ham paa Hans körte Cxcnrsioncr 
i Bpen; eller, naar Han Intet bavde at lcrse, horte med Op- 
mcrrksomhed paa Nordens Oldsagn, som Hans Fader fortalte 
Ham. Det var paa denne Maade at Han tidlig blev fortrolig 
med denne sjeldne standinavistc Gudelcrre, som Han siden efter 
saa rigclig har bcarbeidet. Disse Oldtidens gavmilde Frokorn 
gjerrede Hemmeligen i Hans »nge Sjeel, og den gamle Skjald 
brod allerede ftem i Barnet.

Slige romanagtige Studeringer ndviklede Hans tidligt 
modne JndbildningSkrast, og dersom Hans Forceldre i dercö 
Opdragelscsplan havde mere fnlgt Hans Tilboieligheder cnd 
deres egnc Ideer, rilde de ikke have taget Feil i at gjcette 
Hans Kald. Men hvem troer, at Sonnen af en Organist 
har en DigterS Horoskop i sin Randsel? dette var imidlertid 
ikke meget vanstcligt at opdage. Han var neppe ti Aar gam- 
niel da Han, naar Han kom tilkort med Bogerne, eller naar 
Hans Faderö Hukommelse blev trcet eller flog Feil, selv udfuldte 
det Manglende ved egne Opfindelser. Han fortalte sig da 
selv alle Slags extraordinaire Historier, som holdt hans Oine 
aabne endeel af Natten. Han var ncesten altid Helten eller 
selv Heltinden deri, og saasnart KnndenS Oplosning faldt Ham 
besvcrrlig, tovede Han ikke med at gjore en Ende derpaa ved 
sin egen Dod. Han opforte da sit Skaffot med egne Hcrnder, 
og omgav sine sidste Oicblikke med saa rorende Omstcrndighe- 
der, at Han hustende derover vwkkede det hele Huus. Hans 
Inprovisationer henvendte sig ikke blot til det Vanhellige. 
Han rodmede undertiden over sine forfamgelige Drommcrier,

^  Lonies dleus.
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der varc smittede af en Vidunderlighed, som var intet mindre 
end orthodox. Den Christne irettesatte derover Hedningen. 
Han gjorde fig til Missionair, og prcrdikede tappert Evange
lium for mennestecrdende Hordcr, som hvoeSsede deres Tcrnder 
sor at singe Ham. Naar Han folte sig i et mindre omflak- 
kende Humor var det en af Hans storste Fornoielser, at snige 
sig ind i Slotscapellet, og esterat have besteget Prcrdikestolen, 
at foredrage for en indbildt, i hoieste Grad taus Mcrngde Til- 
horere en eller anden pathetist Tale, som fik Forsamlingcn 
og Ham selv oven i Kjobet til at smelte hen i Taarer. Han 
blev en Dag overrastet i denn« Ovelse af Slotsproesten, som, 
flaaet af dette barnlige Jndfald, overtydede Hans Fader om 
at Han vilde blive en beromt Prcedikant. Han blev det i 
Birkeligheden, ikke saa aldeleS som vor Prcest forstod det; 
men hvad gjor det til Sagen? Dersom enhver Bei forcr 
til Rom, maa Man troe, at der er meer end een, som forer 
til Himmelen. Prcrstens Forvarsel bar sine Frugter. Der 
behovcdes ikke mere for at gjore en Ende paa denne Leve- 
maade i Lediggang og Drommerie, hvori Barnet fandt Bebag. 
Den vcrrdige Organist folte, hvad Han hidtil havde glemt, 
at det var paa Tiden at taenke paa sin Sons Opdragelse, 
og at det er absolut nodvendigt, at Man, for at blive noget 
som helft, maa begynde med at laere Noget. Denne kloge Be- 
tragtning modnedes til en Beflutning, som snart blev bragt 
til Virkelighed, og den unge Adam maatte omstiste sit land- 
lige og herflabelige TilfiugtSsted med et sncevert Ophold i 
en kjobenhavnst Pensionsanstalt. Omsorgen for Ham blev be
trott en norfl VidenstabSmand ved Navn Edvard Storni *), 
der ikke var uden Talent for Digtekunsten, og i hvem Han 
fandt en anden Fader. Oehlenschläger var fodt under den 
günstigste Stjerne, og den ophorte ikke at funkle for Ham

Larrer ved EfterfloegtenS Skole, senere Meddlrectenr ved det Kongl. 
Theater, bekjendt af sine sanilcde Digte, mangfoldige Sange og Taler, 
Fablcr vg Fortoellinzcr l de» gellertske Smag; dod 1794.
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ligefra hanS forste til Hans sidste Dage. Dette Factum for- 
tjener at stadfcrsteS: Saalcrnge der har vcrret Digtere til, er 
Han maaflee den eneste, for hvem Livet ingenlunde var bittert, 
og som ikke har sogt at knnse den bittre Kalk mellem sine 
Tcender*). Denne Skjcrbnens Gunst er alt for sjelden til 
nogensinde at vcrre en Opmuntring.

II.

Med Hjertet ligcsaa bcklemt som HanS ModerS skilte 
den u»ge Stolar sig fra hcnde, og i den Hensigt at prove 
Verden, som ikke tiltrak sig Ham, forlod ha« den Eensomhed, 
hvis soerdeles Naade Han vidste saa godt at forstaffe sig. 
Men Barndommen har ingen haardnakkede Sorger. Saa 
wegen Fremtid aabner sig foran den, at Fortiden ikke holder 
Stand. Han blev snart tröstet, og Vnstet at lcere Noget, 
den cergjerrige Lyst til at udmoerke sig, lode Ham snart tabe 
den Tid af Syne, da Han troede at kunne udmoerke sig uden 
at loere Noget. Han hengav sig til Studering med en Jver, 
der var over Hans Alder, og udfoldede fra Begyndelsen af 
en AandS Virksomhed, der henrykkede HanS Loerer. Det var 
maastce et Onde; thi denne Virksomhed, som afvexlende vilde 
see Alt, undersoge Alt, lignede Ustadigheden, som en Draabe 
Band den anden, og Han har altid meer eller mindre lidt af 
denne lunefulde Bevoegelighed, som ikke stemmer overeens 
med Meditationen. Oehlenschläger har Alt hvad der ikke 
giver sig af sig selv, men Han mangler stundom Noget as 
det som erhverves.

Det Groeste og det Latinste sik lidt at doie formedelst 
Hans SmagS Ubestandighed. Han tog sig saedvanligt liden-

Forfattercn symS her at oversee den baggesensie Ovpofitio» og flere 
Fainiliesorger, der neppe undlode at gyde Malnrt i Bagerei.
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skabeligt af det, som Han ikke kjendte, og sogtc uafladelig n>:c 
Underviisnings-Kilder. Uheldigviis var Hans Bidelyst hurtig 
at tilfrcdsstille; Han blev mrrt af en Videnskab idet bau 
sinagte paa den, og nred den Betingelst, ogsaa l»n at berore 
den med det Udkrst« af Leeberne, gav Han sig til at estcr- 
spore en anden Kundstab. Han havde endnn e» besvndcrlig 
AandStilboielighed til ikke at knnne beholde Noget for sig 
selv, ikke mcre sine Indtrvk end sine Tanker. Saasnart Han 
trocde at have hvrt en Ting, fegte Han En til hvem Han 
künde meddele den, ligesom om Han havde Hastvcrrk med at 
skillc sig ved en Hcimnclighed for at gjore Plads til en an
den. Det Tainme var Tilfcrldet med de Historier Han digtede 
cllcr lrrste; Han knnde ikke modstaae den Friftelse at fortcrlle 
dem. Man knnde ncrsten sige, at de som vare komne, ge
nerede dem som vilde komme, og Han fkilte sig ved det Bc- 
kjendte, for til enhver PriiS at give det Ukjendte stist Lust.

En skarp Jagttager vilde fra den Tid have bemerket en 
i Ham skjnlt Mimik og Poesie: den Evne at opfinde, og den 
bvdendc Nodvendigbed, at feie Handliugcns Relief og Kog- 
lerie til det, som Han opfandt. Br have stet Ham, i banS 
forste vnftkastellcrs Forsog, hver Dag at dlive den Person i 
Skucspillct hvis Liv Han oplerste, ekler hvis Erentnr Han 
opt.vnkte. Denne Tilöoielighed tiltog med Aarene, og Hans 
natnrlige Tknespikler- Begremhed blev p irret af en Omstcrn- 
dighcd, der, som det syntes, var merc comifk end alle de 
Skuespil, Han havde kunnct stembringe.

Slotösorvalteren i Frcderiksberg, som neppe knnde nd- 
redc de noget bekostelige Udgivter ved SonnenS Opdragelst, 
havde ikke de materickle Midler til at sorge for Hans llnder- 
holdning. I  en folelig Garderobe-Nod, som trnede med at 
hindre Hans Sons literaire Fremflridt, havde Han ikke fundct 
anden Udvei til at ashjcrlpc denne Mangel end ved at kjobe, 
til lav Priis af en Hoftjcner, herskabelige forslidte Eftcrladcn- 
skabcr, sammenblandedc med endeel Forgemals - Stabs, med 
falmede Klcrder af alle Farver, deriblandt stlv gamle Shawler
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og gamlc Kjoler. Alt dcttc tilstaaret, omflaarct og afpaSset 
efter Maal i Hnusholdnings-Laboratoriet, blev ester Tour 
indlemmet i den unge Oehlenschlagers Udstyr, saaledes at 
Ingen i §  koken rar kleedt saaledes som Han. Han Harde 
cn kort Kongeftakkc paa en LirreeS Best, Hnsar-Skindpels, 
PrindseSse - Stromper. Denne Mosaik-Pvnt nndlod ikke fra 
Tid til anden at sreinkalde Hans Kammeraters Latter, og 
Han maattc ndholde meer end een bcsvnderlig Kamp for sine 
Strompers Wre. Hans Ncrver rare heldigvlis yngere end 
Hans Tollet, og Man lod Ham snart, ndcn at gire Agt der- 
paa, spadsere i Solstinnet med sin kongelige OrerflodighcdS 
lurflidte Bragstpkker. .

Denne Hans Kronnike vilde ikke rcrre fnldstcrndig, der, 
som bans (5ostume ikke Harde hart anden Birkning end at 
oprcrkkc Hans Mod og ore Hans Talent for Ncrvekamp. 
Den Harde en ikke mindre mcrrkelig Jndflvdelse paa Hans 
AandSevner. Saaledes klcrdt i Stpkker og Stümper folte 
Han, at der af denne spraglede Paaklcrdning nndslap Ham, 
jeg rced ikke hrilke Udstromninger, som gik Ham til Horcdet. 
Han Harde paa een Gang en Potentats Tanker, en Jnsant- 
inteö Folelser, en Figaros Jndskydelser. Han spadserede som 
Monark og udtrpktc sig som Dronning ekler sonl Kammer« 
pige. Dette gav Ham den Idee, at lade Sloret falde, og 
Han begyndte at sirire smaae enten mnntre eller alrorlige 
Dramaer, som Han stk sine Meddisciple til at spille. De 
meest indriklede kostede Ham ikke orer en halr DagS Arbeide, 
og hanS Penner anrendte ei Heller lamgere Tid paa at stn- 
dcre deres Roller. Derfor sagde ogsaa den gamle Storm 
med spogcnde Godbjertighed: „Mit kjcrre Barn! Dn er 
flinkere end Moliere. Alt hrad den störe Mand formaaede, 
rar at skrive i en Uge et Stykke, som Han lod opfere störten 
Dage derefter; men D n, Adam, Dn gjor Alt paa den 
samme Dag; Du er det forste Menneste!"

Uanseet den körte Tid, Han anrendte paa at frembringe 
sine Birrker, holdt Han dog stnrngt paa dcrcS Pcrrdighed,
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og Han betogeS af en heftig Wrgrelse naar en ellcr anden 
Matador af Hans Trop gik fra det og freuikaldte Latter paa 
de smukke Steder i Stykket. Dette hcrndteS Ham en Dag i 
en Tragedie, Han ansaae for sit Mesterstpkke. Talen var 
pm en »barmhjcrtig Fader, der vcrgrede sig ved at give sin 
Datter til den hnn elsiede. Ved at höre denne Erklcrring 
falder det unge Fruentimmer i Besvimelse, og Faderen ven- 
der sig mod Elsteren for at knuse Ham med sin Beltalenhed. 
Men im hcrnder det sig, at den Ulykkelige i SonderknuselsenS 
Oicblik ikke nicre gjenfinder Lynilden i sin Hukommelse. Han 
crindrer ikke meer end Anviisningen af Sceneforholdet, og 
raabcr med Tordenstemme: „her besvimer Prindsessen og 
forbliver uden Bevcegelse i sine KammerpigerS Arme." Sälen 
gjcnlpder af Latter, og Skuespilleren flygter «de af Fatning 
gjennem Conliserne. Men her er det at Forfatteren vcnter 
Ham, allercde hervngjerrig som en gammel Poet. Jstedetsor 
Bcbreidelse giver Han Ham en knyttet Nerve, og sender Ham 
med et Fodspark tilbage paa Scenen. En mcrrkelig Cuur- 
methode! Denne besynderlige Anvendclse af den dyriske Magnc- 
tiSme faaer Hnkommelsen til at vaagne i Delinqventens Hjcrne, 
og igjen tilbage paa Theatret kan Han nu tappert foredrage 
sin Tirade uden at glemme en Stavelse.

HalvtredsindStyve Aar efter denne Hamdelse paaberaabte 
Oehlenschläger sig leende sit Middel, idet Han paastod at den 
tidligere Anvendelse af Riset i Latinskolerne havde sin gode 
Eide; thi om det end ikke gav Forstand, künde det i det 
mindste vcrkke den.

Uanseet saadanne Arbeider, som hvor fordringöfnlde de 
end vare, snarere künde ligne Adspred l̂ser, forsomte Han dog 
ikke de mere alvorlige, og i Hans 16dc Aar var Hans 
KundskaberS Forraadskammer godt nok forsynet til at Hans 
Fader künde tcrnke paa ikke at forlcrnge sine Offere i denne 
Rettung. Han knnde taaleligt Geographie og Historie, sor- 
stod det Franste, og talte det Tydste ligesaa flydende som det 
Danste. Det vilde have varet for lcrnge for Ham at vente
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til Procstealderen. Man foretrak Forsogct, at gjore en Han« 
delSmand af Ham. Neiden vilde uden Tvivl tabe derved! 
men Han vilde kunne fortjene sit Brod ved i Krcrmmerhuse 
at scrlge det Salt, som Han ikke künde faae Anvendelse for i 
sine Sententser.

Digterlcrrlingen underkastede sig uden at sige et Ord, 
nagtet Handelsudsigten ikke havde meget tiltrcrkkende for et 
ungt Menneske, hvem den besvcrrlige og forforeriske Skribent« 
haandtering allerede lokkede til sig. Heldigviis havde For- 
svnets Naade ikke givet Ham Noget af det som bidrager til 
at gjore Fremgang i HandelSfaget. Han forstod ikke et en- 
gelst Ord, og havde tilmed den Fordeel at gjore ganske for« 
keerte Beregninger. Udueligheden til at overtage en Be- 
stilling er oste en forttoeffelig Grund til at faae den; men, 
for at befordre SkjcebnenS heldige Omskiftning traf det sig, 
at den Kjobmand, hoS hvilken Faderen havde til Hcnsigt at 
anbringe Ham, ikke havde den ringeste Comptoir-Forretning 
at bvde Ham. Der giveS Mennesier, for hvem Alt faaer et 
heldigt Udfald, selv Ulykken; den bliver for dem en Kilde 
til Lykke.

Han erholdt gjerne af Faderen, der kun onskede at fee 
Ham tilfreds, Tilladelse og Midier til at fortscrtte sine Stu- 
deringer, og Han kastede sig nu med Liv og Sjcrl paa Littera« 
turen. Han tilbragte da hele sin Tid med at gjore Vers, 
af hvilke Han ikke var lidet stolt, og som Folge af Hans 
Vane at meddele sig til Andre sogte Han Orcn, til hvilke 
Han künde betroe sin Skat. Det var i Almindelighed Hans 
gamle Kammerater som Han valgte til sine Fortrolige, og 
ncesten Alle undrede sig over at have vcrret saa langsomme 
til at bemerke Hans Genie. En af dem, mere vansielig eller 
mindre Kjender end de Andre, lod sig ikke fange af Hans 
Riims Lokkemad, og var uforskammet nok til cfter en Fore- 
lcrsning at sige Ham: „fordi De troekker en Hvb Stavelser 
paa en Snor ligesom Perler, og det den ene Dag igjennem 
ester den anden, derfor maae De ikke, min kjcrre Oehlen-
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schläger! troe, at De er et Phänomen. Lad alle diöse Narre- 
streger fare og sog Anscrttelse paa et Comptoir. Med lidt 
Flid vil De kmme blive en meget god Handelsbetjent. Omend- 
skjondt det ikke maatte bringe Dem Perus Guld er del dog 
bedrc cnd at vwrc en flet Poet." „Jeg horte paa Ham med 
en ürokkelig Pflegma," fortalte Han senere nled en vis vndig 
Bredes Godmodighed, „men vcd hvert Ord folte jeg imod 
min Billic at begge mineNcrver knvttcde sig i mine Lommer."

Hvad der maa svnes bcsynderligt for dem, som have 
lcrst Oehlenschlagers Vcrrker med Opma?rksombed, er, at Han 
i Forstningen kun ovede sig i det Comiske. Han bedrog sig 
oiensynlig i Hensecnde til sit Kald. Nagtet Han behandlede 
det Latterlige med Lethed, det körte sindrige Bersemaal (Cpi- 
gramet) med Livlighed, var der i Hans Henriven til Come- 
djen ligesaa megen Knnstuvidenhed som Fusentasterie. Til- 
syneladende let er MoliercS RiiSbnndt dog alt'or svcrrt for 
en tpveaarig Haand. Unzdommen bar kun denne Mnnter- 
hcds Anstrog, som hidrorer fta Sorgloshed og Livligbed. 
Det er en Munterhed soui morer, men som ikke forbedrer. 
Den som forbedrer idet den inorer er Erfaringens Arvelod. 
Denne kommer ligesaa ftivillig af sig selv, men er mcre 
gjennemtr.rngende, mere forndfanget i Hjertet end hiin; den 
sodes af vore Reflenoner ovcr McnnesietS Ubetydeligbed og 
dets ForfcrngelighedS Storbed, samt over den for Philo
sophen latterlige Eide af Livets alvorligste Begivenbedcr. 
Dgsaa seer Man faa velbegavede nnge Mennesker at gjore 
deres forste Forsog n»ed Comedien. Lidensiabcn, som er 
deres Tilgivt, foler sig mere tilfreds med det Tragiske. Man 
leer ikke let af Lidcnskabcrne forend Man er kommen sig af 
dem, og Man har Grund til at fornndre sig over, at en 
Mand som Oehlenschlager har villet lce ad dem, forinden Han 
havde provet dem. Det kan ikke forklareS »den af Hans 
AandS Natur, som vcrsentligen var assimilerendc og tilboielig 
til Cfterligning. Dersom Skjcrbnen, istedetfor at give Ham i 
Hcrndcrnc sra Begvndelsen af Holbergs Ekriftcr og Lenne
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Piece om „Kjcrrlighed »den Stromper" af Wessel, for hvil- 
ken Han altid bevarede en vis Forkjcrrlighed, dersoin Skjcrb- 
nen, siger jeg, havde forst og fremmest kästet Hans Line paa 
de stvre Vcrrker af Goethe og Schiller, vilde Han maaskce 
have debuteret med Feiltagelser, men ikke mcd Bram- og 
Paradescener.

Cn Tilboielighed mere, i Forbindelse med Charakteren 
af dette modigc og alvorligc Talent, hvorpaa Han har givet 
saa mange Prover, fremviste, i denne Epoke af Hans Liv, 
Udviklingen af Hans Smag for Romanerne, Hans erklcrrcde 
Hang iscrr til det romanagtige PhantaSmagorie hvori Hoff- 
mann kroede sig. Denne Mathnrins Forlober var endnu 
ikke i Balten, men Spieß havde skrevet, og det var Oehlcn- 
schlägerö Mand. Jeg har Hort Ham, da Han var over det 
trcsindStyvende Aar, med hjertelig Udgydelse tale om de skrcrkkc- 
lige Timer som denne Forfatter havde voldet Ham, og om 
den overnatnrlige Verden hvori Han gjerne gik tilbunds i 
Hans Folgcflab. Denne SvcrrmcrS Drommerier, med hvilke 
lidt feuere blandede sig det sublime Mareridt af Anna Nad- 
cliffe, endte mcd at give Hans Aands satiriste Lcthed en vis 
Overvcrgt, og det var igjennem hine Forfattere at Han prcr- 
lndercde til den Virkning, som Lcrsningen af Faust og No- 
vcrne snart vilde ftembriuge paa Hans poetiffe Mnskler. Han 
blev sandelig hvad Han skulde vcrre knn fta den Dag af, da 
Han knnde knytte Bekjendtskab med Mesterne. Han trcrngte 
til at opdagc deres Genie for at blive sik eget vaer, og iscrr 
for at aabcnbare det.

Endskjondt Oehlcnschlagcr aldrig har manglet denne Aner- 
kjendelsc af sit eget Jeg, som oste ikke er andet end Op- 
rigtighed, havde Han dog et altfor retfcerdigt og aabcnt Gemüt 
til ikke at tilstaae for sig sclv, at Han undcrviste sig spar- 
somt, og at, om Han end ikke ganske spildte sin Tid, an- 
vcndte Han den idetmindste ikke rct vel. Han tilfoiede idelig 
Nogct til Antallet af sine Frembringelser, og idet Han ganske 
vred hcevcdc sig imod Knnstdommernes Kritik var Han, for sit
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Hjertes Domstoel, modtagelig for dereS Mening, som ikke 
applauderede Ham. Han tvivlede om Fremtiden. Han saae 
hver Dag denne BerommelsenS Bei, som Han i Begyndsten 
havde forestillet sig saa jevn og blomstrende, at vise sig meer 
og meer bedcekket med Krat og Torne; og altid crrgjerrig 
efter at gjennemlobe den turde Han neppe betrcrde den. Uden 
Mod til at k«mpe for TEren, som Han endnu ikke havde 
gjort Noget for at vinde, vidste Han ikke paa hvilken Dor, 
paa hvilket Tempel Han skulde banke, og anklagede stg selv 
uden Skaansel for Svaghed og Afmagt. Det var dette, at 
Han var altfor ung, som Han maatte anklage: en organifl 
Feil, som har den Fordeel at vcere curabel, og som Man 
fortryder ikke mere at have, saasnart Man er bleven helbredet 
for den.

En mere nagende Hjerteangst fluttede sig til disse ide- 
lige Tramgsler. Litteraturen er ikke nogen meget indbringende 
Haandtering iscer for Embedöaspiranter, og det hjalp kun 
lidt at Han gav uomtvistelige Prover paa sit Talent; det 
fyldte knn Hans Mappe, Hans Pnng forblev dervcd ikke 
mindre tom, og Han beklagede bittert, at Han fandt Rig- 
dommen saa ufolsrm sor Hans forste Skridt. Han leed ved 
at see sig til Byrde sor sin Fader, da Han var i den Alder 
hvori Han selv künde stabe sig en Tilvaerelse, og Han val-ste 
dersor det Parti, at frigjore sin Familie for den Skat, Han 
uftivillig oppebar af den. Altfor overbeviist om at Han ikke 
vandt Noget ved at ftemsige sine egne Vers, vilde Han see 
om Han ikke knnde fortjene Noget ved at declamere Andres.

Da Han ikke paa nogen afgjorende Maade künde renon- 
cere paa det hemmelige Haab at udmcerke Scenen, fandt Han 
i sine Selvbetragtninger, at det bedste Middel til at lcrre 
den at kjende var at bestige den. Han troede, at sor ret at 
udstnde Skuespillets Drivefjeder, var det ikke ilde selv at 
spille det, og at paalcegge sig det samme Noviciat som 
Shakespeare og Möllere. Naar Man vil gjore en dum 
Streg har Man altid udmcrrkede Argumenter hos sig sor at



IS

forsvare den; og nagtet disse her vare meer end tilstrarkke- 
lige til at undffplde den, forsynede Han sig med en Mcrngde 
nve Kastevaaben sor at stotte den. Da Udkastet til Hans 
Plan rar gjort, stod der kun tilbage for Ham at vinde sin 
Familie for sit Forehavcnde; dette undlod ikke at forurolige 
den. Alle Stander ere gode, naar Man udleder Pligter af 
dem, og derved opforer sig som Mand af Wre, men hvem 
kan vide hvorledes Man vil opfere sig i en Karriere hvori 
Forsorelserne ere utallige og Udskeielserne lette. De »nge 
Mennefler have ingen Betcrnkeligheder, men Forcrldrene have 
ikke de samme Grunde til at have den samme Tillid, og det 
var ikke nden Frygt at Oehlenschläger beredte sig til en Kamp 
med Foraldrenes Scrupler.

Jeg veed ikke om Han gjorde lange VeltalenhedS For» 
beredelser for at bckcrmpe de Afflag som Han befrygtede. Det 
var i cthvert Tilsalde meget unyttigt, og deraf udviklede sig 
kun for Hans Regning en krigforende Logik. Hans Fader, 
som ikke havde Mod til at modsoette sig Hans Nykker, tillod 
Ham at adoptere en Stand, som den Gamle ingenlunde vilte 
have valgt; og Hans Moder, som ikke var mere tapper, naar 
det gjaldt om at modsige Ham, samtykkede ved sin TanShed 
i et Forehavende, som hun ellcrs ikke bifaldt, idet hun i al 
Stilhed bad Gud om at vcekke en nok saa lidet bcsvcerlig 
Hindring, som künde bortvende hendeS Ton fra denne For» 
darvelsenS Fodsti. Styrket ved dette Samtykke ansogte og 
erholdt Han et Engagement af Rossing*), Directeur ved det 
störe Theater i Kjobenhavn. Dette var ikke let, og Han an- 
saae dette forste Skridt som en Seier, der lovede Ham flere 
lignende; og hvad der er ikke mindre markeligt end denne 
Seier selv, Han opnaaede derved hvad Han ikke lovede sig. 
Skjebnen künde paa ingen anden Maade bringe Ham til at

' )  Walterstvrff var dengang Theatcrches, Thaarup og Baggesen Direc- 
leurer. Rvösing, svm en af de forste Skucsxillere, blcv det over- 
dragct at instruere Oehlenschläger.
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faae fat paa sig selv igjen. Da den ikke künde hindre Ham 
i at opnaae sin Hensigt, forandrcde den af Skalkagtigbed Fer
men af hanS gode Fremgang. Hvem vildc ikke gjerne ind- 
rette sig paa at blive hele sit Liv igjennem bedragen paa 
denne Maade?

Saalcdes stnlde, fljondt paa en lidt fordreict Maade, 
den FrederikSbergske SlotSprcrstS Spaadom gaae i Opfvldelse. 
Ester LpkkenS mange Svingninger stemstaaer nu endelig Oeh- 
lcnschlager som Prcrdikant, fcerdig til, i Mangel paa heilige 
Taler, at foredrage for Ncrsten de saakaldte RecrcationS- 
Prcrdikener, sandspnligviis af en problematisk Religion! For- 
resten gjor det, sor at rcddc Spaadommens SEre, kun lidt 
til Sagen, om dettc Slags Taler ere meer eller mindre sovn- 
dvssende. Det vwsentlige Point er at bau pnrdiker; og i 
dette Tilfcrlde kan Man mere end nogensinde sige: Klcrdningen 
gjor ikke Mnnken.

m .

Den Mand, hvis hegcistrede PattiotiSme siulde gioe 
Danmarks gamle Aardoger saa megen GlandS, Han rovedc 
som Sknespiller at trcede op i Hamlets Nationalrolle. Man 
maa vcere ftildendt i sin Knnst sor at knnnc tranige ind i Fol- 
derne af denne bngtede og lcrrde Rolle, som er e» af Theatrets 
meest sammensatte; Man maa vcere e» mcget ovet Sknespiller 
for at knnne give denne Nolle omtrcnt saaledcs som Man soler 
den. Oehlenschläger var det ikke, og künde ikke vcere det. 
Han blev modtagen nden ngnnstig Stemning, men med den 
pderste Ligegyldigbed. For dem, som ville gjore sig en Sam- 
vittighed af at sipde Skvlden herfor paa Hans Talent, sor 
deni have vi Intet imod, at denne Kulde tilskrivcs den fromme 
Forbon af HanS Moder, som, mcdens Han traadte ind paa 
Scenen, faldt langt sjcrnet fra denne paa begge sine Knce i
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Sneen, og bonfaldt den gode Gud om paa bedste Maade, 
at komme hendes Son til Hjelp. Himmelen er gjerne paa 
Modreneö Partie, og da den ansaae det for unyttigt, at yd- 
mpge Debütanten for at oplyse Ham, tilsendte den Ham ikke 
Bestjcemmelsen af et Fald: den lod sig nsie med at noegte Ham 
det heldige Udfald, som opmuntrer Bedholdenheden. Den 
forste Dags Prove blev gjentaget, og den unge Kunstner gjorde 
ingen glimrende Host. Man vedblev at modtage Ham med 
liden Opmoerksomhed; og omendskjondt vedholdende Anstrom- 
gelser senere flaffede Ham PublicumS Overbaerelse, gik denne 
Overbcerelse dog aldrig over til Bravoraab, uden hvilke det 
er flet bevendt med Skuespillerne. De som have havt Lei- 
lighed til at kjende Oehlenschläger, ville ikke have Vanflelighed 
ved at forstaae Ham. Han havde i Sandhed mange ydere 
Fortrin, et udtryksfuldt Ansigt, en bredtformet Pande, et 
gjennemtroengende lysende Blik; hanS Stemme var klangfuld, 
Hans Foredrag fyrigt; men Han var overordentlig adspredt, 
og det er hoist sandsynligt, at det meer end een Gang hoend- 
tes Ham paa Scenen, at have Tankerne et gandske andet Sted 
end Legemet. Han kan gjerne meer end een Gang have dromt 
om hvad det Stykke, hvori Han spillede, vilde vcrre bleven 
til, dersom Han havde skrevet det, istedetfor nu at give en 
Rolle den. Men dette er ikke Veien til at gjore Lykke. 
Ogsaa opnaacde Han tun den Overboerelses Triumph, som 
ikke er stört bedre enll et Nederlag; og Han var ikke seen til 
at blive kjed af et Arbeide, som hverken lovede Ham Wre 
ellcr Fordeel. Det ene af disse Goder kan undertiden faae 
En til at glemme Savnet af det andet; men at forblive sät
tig, og til samme Tid ubekjendt af Verden, er meer end Man 
i Almindelighed kan taale.

Han blev bestyrket i Afsmagen for fin Skuespiller-Birk- 
somhed af en Ven, som i Tiden flulde blive beromt i en no- 
get svcerere Levevei, af Vrsted, som dengang studerede Rets- 
videnskaben med en Haardnakkethed, som Poeten ikke faae flg 
istand til at anvende for at komme over Theatrets Klippe-
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gründe. Han lod fig overbevise om, at der ikke var noget 
crdlere og smukkere i Verden end en AdvocatS Bestilling. Han 
var saa ung, at dette ikke kan forekomme Nogen forunderligt. 
Han saae fig pludselig med sin Ven paa den overste Plads 
blandt Advocaterne for Retsskranken, ifcrrd med at forsvare 
de Undertrykte, idet Han indjog Undertrykkerne Skrcrk, flyn- 
gede Fornustens og TalenS Lynstraale ind i RettergangenS 
morke Labyrinth, og dicterede Justitien fine Domme, som om 
de künde vcere hsiere Ordres. Han levede og aandede fta 
nu af kun for RetS-Veltalenhed, og endnu engang enig med 
Hans Fader, som ikke blev kjed af at samtykke i alle disse 
LivSplaners Bendinger, steg Han ned af Scenen med den 
samme Jver, hvormed Han havde besteget den.

Den som havde kjendt Ham i denne Periode af Hans Liv, 
vilde uden Fordom have mistvivlet om Hans Fremtid. Det 
var nmuligt at lcrgge Grundvolden til nogetsomhelst Haab 
paa et Terrain, saa bevcrgeligt som denne Aand, der kastede 
fig over Alt, uden at künde binde fig til Noget. Der var 
intet Fast, intet Reguleret, hverken i Hans Kundstab eller i 
Hans Opforsel. Hans Hoved var et Ebaos af Syner, af 
Vnster og Projecter, af hvilke ,indertiden udgik Lynglimt, 
men Lynglimt, som ikke oplyste Andet end Skyer. Det Baand 
manglede, som künde sammenbinde disse divergerende LyS, 
og deraf.Hanne et Bundt, vcrrdigt til at overstraale hele Hans 
Aarhundrede. Kjcrrligheden paatog fig'at finde det.

JmedenS Han studerede Lovene med en nyomvendt Chri- 
stenS Jver og Andagt, kastede en nimodstaaelig Adspredelse 
fig iveien for Hans moisommelige Forsog. Han blev forelflet 
i ConferentSraad Hegers Datter, med en Lidenflab, som blev 
den eneste i Hans Liv, og som gjorde Ham lyksalig, ved at 
see fig gjengjeldt. Forvoven som Man er i det tyvende Aar, 
«den anden Beistand end fin Ungdom, en Beistand der hur
tig nok forodeS, i hvor oeconomifl og accurat Man end er, 
uden at vcere Noget, og uden at have paa nogen Maade til- 
kjendegivet, at Han vilde sorandre sin Stilling, troede Han, at
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det at vcere forelflet, var tilstrcrkkeligt til at indgaae Mgte, 
flab med den som Han elftede; og Han gik ufortroden hen og 
ftiede, uden nogen Formalitet, som om Talen künde have 
vcrret om at bvde hende op til en Dands. Hvad der er ikke 
mindre bespnderligt end Begjcrringen, det er, at denne ikke 
blev afslaaet. Den gamle Herre modtog den unge Galning 
med Godhed, horte alvorligen paa Hans Ansogning, og svarede 
derpaa med de uundgaaelige Sporgsmaal, der gjores ved 
lignende Leilighed: „Er De rig, eller alene ved godt Ud- 
ko»n»e? —  Hverken det Ene eller Andet. —  Saa meget 
destobedre, thi jeg er det ikke Heller. —  De er i et Levebrod? —  
Nei —  For Djcrvlen! —  Jeg er ung —  Det feer jeg ftgn 
nok! men det er just intet solid Levebrod. —  Jeg skal nok 
faae et; jeg har i Sinde at blive en stör Advocat. —  Nu 
vel! min Len, jeg vil vente til De bliver det, og dersom 
min Datier elfter Dem, vil hun ogsaa vente." Derpaa 
ringer Conferentsraaden, for at Man skal lade Hans Datier 
komme ind. Hun kommer, Han forklarer for hende med faa 
Ord det hvorom der er Sporgsmaal, og fluttende sig til hendeS 
Stadscrstelse af det givne Jaord, lcegger Han faderlig de to 
unge Folks Hcrnder sammen. „See det er nu Contracten!" 
siger Han: „Saasnart De vil kunne vcere min Svigerson, 
kan De komme igjen og heute Deres Kone. Omfavn nu 
Deres Svigerfader, og lad os tale om andre Ting." —  Jeg 
troer neppe, at Man nogetsteds uden i Danmark künde, i 
Begyndelsen af det 19de Aarhundrede, fee endnu lignende 
Forlovelser. -

Maaftee forudscetter Du nu, kjcere Lceser! at Oehlen- 
schläger, een Gang flkker paa at komme til Maalet, om end 
med nok saa liden Anstrcrngelse, nu vilde gaae frem med faste 
og urokkelige Skridt? Vildfarelse! Han tvivlede ikke paa, 
ester,hans Scrdvane, at Han hurtigt nok vilde blive regnet 
blandt de dueligste Retslcrrde, vilde blive en meget beftjcrstiget, 
folgelig en beromt og meget vel aflagt Advocat; men istedet- 
for at fordoble Anstrcengelserne for at naae det Maal, som
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forekom Ham saa ncer, blev Hans Jver for Lovkyndigheden 
svagere. Kjcerligheden havde gjenvakt Digtersandsen, og 
Hans mellem Frygt og Haab, Traurighed og Lyksalighed 
svcrvende Tanker, tilbagefordrede bydende en Form, under 
hvilken de künde udfolde dem med Fordeel. Halvvers af alle 
Slags og af alle Farver, prismatiske Riim, flagrede idelig 
imellem Pandecternes Paragrapher, og det var ikke den lcrrde 
Text, som Hans Blik forftilgte. Litteraturen, som Han et 
Oieblik havde forsomt, kom nu tilbage for at gjore sine gamle 
Rettigheder gjcrldende med en Myndighed, som Han ikke for- 
stod at bek.empe. Endelig, istedetfor at belave stg paa at 
flrive en Advocats Forsvarstaler, begyndte Han at forftrrdige 
Klagedigte og Alt hvad der vedkommer den forelskede Til- 
stand. Det er maaflee ikke lettere, men det er mindre ind- 
viklet.

Alt gaaer nu efter Ordre ligesom lcrnkebunden, og Til- 
bagekoinsten af een Tilboielighed forer en anden med sig. 
Efterat Han igjen havde stillet sig i Poesiens Tjeneste, blev 
Han atter betaget af denne Meddelelsesiver, som havde vcrret 
et af Hans Skolelivs Charakteertrcrk. Saasnart Han havde 
skrevet nogle Stropher, trcrngte Han til En, som künde höre 
dem. Hans Ven, den forstandige og vebholdende Orsted, som 
havde vceret den forste til at indvie Ham i Lovgivningens 
Studium, var ikke altid oplagt til at sorlade sin retlige Ploi- 
ningsfure for at höre omt füllende Sonater, og syntes kun 
lidet folsom for. Udtommelser, der ikke gjorde Andet end for- 
styrrede Ham. Vor Digtcr blev altsaa nodt til at söge Lyk
ien andetsteds, og ved Lykken forstaaer jeg her stmpelt hen: 
Tilhorere. Han lod sig nu optage i Foreninger og acade- 
miske Klubber i Kjobenhavn, og forbandt sig med alle dem, 
som Danmark dengang regnede til udmcerkede Skribenter, 
eller dem, som lovede at blive det. Diöse Forbindelser vakte 
Hans Kappelyst, og Berorelsen af saa mange fljonne Aander 
gjorde snart Hans egen Aand frngkbar.

Jblandt Hans nye Benner var en hoist mcrrlvcerdig
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Mand, som stk en uhyre stör Jndflydelse paa hanö Talent, 
og som hengav sig til Ham med en meer end almindelig Til- 
boielighed. Det var en gammel Doctor i de fljonne Viden- 
flaber ved Navn Arndt, en af bisse Lcrrde, for hvilke den 
ncrrvcrrende Tid ikke er til, som kun leve i Fortrolighed med 
deres Forsirdre, som tale deres Sprog, have deres Scrdva- 
ner, som vcrlge deres Gravsteder til Bopcel, og kun ere 
Fremmede blandt de Levende. Endskjondt Oehlenschläger 
havde Intet mindre end Udseende af et Spogelse, synes det, 
at Doctoren har antaget Ham for En af fine Forfcedre, og 
det En af dem, som ikke havde faaet Tid til at blive gam
mel, og gjorde Han fig af Overbeviisning en Glcrde af at give 
Ham alle Rvnkerne af fine Kundstaber. Den unge Skjald 
paatog sig nied god Anstand bisse Rynker, og lod sig lcrr- 
villigen fore tilbage i den graae Oldtid. Henrykt over Hans 
Lydighed tog den ftomme Lcerde Ham ved Haanden, og vei- 
ledte Ham med heel broderlig Omsorg i den flandinaviste 
Mythologies merke Labyrinth; Han afflorede for Ham alle 
Eddaens Mysterier, alle RunerneS Hemmeligheder, alle Sa- 
gaernes fantastiste Allegorier. Dette blev Kilden til Oehlen- 
schlägers Enthoustasme for Hans Fcrdrelands Traditioner. 
Det var af Samtalerne og Forelcrsningerne med denne crr- 
vcrrdige Antiqvar, at Han oste denne locale Kolorit, som saa 
malerifl besjoeler Hans Vcerker. V i fole vel, at de borgerlige 
Love ikke havde stör Grund til at rose sig af Hans Arbeider, 
og at Odins heilige Code; tilfoiede Justinians jordifle og 
mere positive Lovboger lidt Uret, men vi ere ikke positive 
nok til at beklage öS Herover. Frugten, endnu temmelig 
umoden, af denne archeologifle Nattevaagen, blev et lidet 
Bind Digte udgiven i Trykken Aar 1803. Det indeholder 
et halvt Dusin danfle Ballader*) moderniserede saavel i Rhyth
mus som Form, JtalienerneS ottavs, rim», og en dramatifl 
lyrist Skitse, ester Model af Goethes Fastnachtspiel, under

*) Samlede Dcrrker, XXV I. Bind.
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Tittel af Sanct Hansasten-Spil. Je,; kjender ikke disse 
Forsog, der have Ord for ikke at mangle Originalitet, saa- 
lidt som VaulundurS Saga, der folgte med i deres anden 
Udgave.*) Det er ogsaa fra denne Tid at den satirifle 
Opera „Freyas Alter"**) flriver sig, hvilken gjorde nogen Op- 
figt, endskjondt mindre ved Forfatterens Talent end ved de 
Hentydninger, der ere henstroede i den. Dersom Han har 
optaget disse Frembringelser i Hans samlede Voerkers Tal, 
maa det alene vcrre skeet af Taknemmelighed for den forste 
Hyldest Han har faaet. Man vilde, saavidt skjonneS, have 
tilgivet Ham en Utaknemmelighed i denne Henseende.

Saaledes var Sagernes Stilling paa den Tid Oehlen- 
schläger lavede sig til sin Udenlandsreise, og i hvor over- 
bcerend« Man end, den Dag i Dag, bedommer disse Skrifter, 
saa retfcrrdiggjorde dog dereö Fortjeneste ingenlnnde den Vit- 
tighed, som engang undflap Ham midt iblandt Hans lyceiske 
SelffabSbrodre: „Jeg flal vcrkke den danske Poesie af den 
Dvale hvori den er falden flden Evalds Dod!" Under 
Overveielsen af denne Uttring blev Han selv forskrcrkket over 
sin BevidsthedS Ubesindighed, hvilken miöundelige og ilde- 
findede Mennesker, »den at blive Sandheden utroe, vilde 
kunne anfore som en Overdrivelse, der robede altfor stör 
Selvtillid. Men dette Selvforglemmelses-Udbrud, hvorover 
Han selv rodmede, blev Ham mere gavnligt end fladeligt. Han 
gav Jld fra alle fine Batterier, for at skaffe sin givne For- 
fikkring Ret. Geniet staaer sig altid godt ved de Anstram- 
gelser, Man gjor for at bevise det, og storste Delen af dem 
som havde Hort hiin prophetifle Forsikkring, levede loenge nok 
til at fee den gaae i Opfyldelse.

For at vurdere den Stolthed, der muligt künde stndeö 
i Oehlenschlägers Udbrud, maa M M  betcenke at Evald, dod 
1781, to eller Ire Aar efter Han« Rivals Fodsel, var i

Samlcde Parker. Xlkl. Bi»d. 
Il.iil.
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Almindelighed anseet som Landet- forste Digter. Han var 
paa een Gang Danmarks Klopstock, Milton, og Shakspeare, 
Skaberen af den nationale Ode, og af den danfle Tragedie. 
Man spillede endnu Han- Stykker: Rolf og Balder- Dod. 
Man künde udenad Hans sceniske Digt orn MennesketS Synde- 
fald, og Hans Hyrdedigt om Fifferne. Det var uden Tvivl 
dristigt at stgte saa hoit! Men kun Maalets Heide kan 
vedligeholde Modet, og Oehlenschläger har viist, idet Han 
naaede det, at Han var vcrrdig til at tragte efter det. Han 
har naaet det, men Han tilstod det ikke altid: og nogle Aar 
forend Han- Dod fegte Han ved fln OldingS-Befledenhed, at 
bode paa sin Selvkjoerlighed som ungt Menneske; Jeg har 
Hort Ham bebreide sin Son, at denne satte Ham over Evald. 
„Nei!" sagde Han med en stolt Frimodighed, som Han selv 
ikke blev vaer: „Evald er en af de storste Moend, som jeg 
kjender; jeg er maastee ligesaa god som Han, men jeg har 
ingenlunde overgaaet Ham."

Det forste Vcrrk, som sorkyndte Danmark og Tydflland 
at Europa künde tcrlle en Digter mere, var alt Andet end 
Man skulde have ventet af Oehlenschläger- fldste Studier. 
Det er et langt dramatifl Digt, som har Intet af Norden- 
sorfcerdelige Drommerier, Intet af disse vilde Harmonier, 
sonl tilbagekalde Svcrrdenes Lärm paa Skjoldene, WalkyrierneS 
smertelige Skrig, gjentaget af HulerneS Echo, StormenS 
Brol i Granerne, eller de af Orkanen lo-revne LavinerS 
Knagen og Brägen. Fuldsort ved OstersoenS Bredder, i det 
kolde Islands og Nordpolen- Naboflab, skulde dette Voerk 
snarere syneS udklcekket under den samme Himmel, som de 
blomstrende Digte af Hafiz, eller Gulistan af Saady*), i 
Skyggen af Jspahans Haver og CachemtrS Rosenbufle. Det 
er et orientalfl Thema med et let Anstrog af Melancholie, 
men udsmykket med en Sultanindes Luxus. Man skulde 
friste- til at sige, at SkjaldeneS Arving, forend Han overgav

Vereinte persiste Digtere.
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stg til den Odinske Muses sorgmvdige Besvcrrgelscr, har rillet 
forode hele det Soelstin, der lyste i Hans Sjcrl.

Der er maaskee endnu en mere simpel, og ikke mindre 
poetist Maade at forklare, fra den fände Scandinavers Side, 
det tilsyneladende noksom bizarre Valg af et persifl Einne. 
Oehlenschlägers ungdommelige Aand var, saa at sige, bleven 
mandig under disse Oprydninger af den gamle Verden, som 
Han havde begyndt paa nnder Arndts Bestyrelse; Han var 
traadt nd af sin Barndoms romanagtige Blcrndvcerk, eman- 
ciperet ved Kjcrrligheden, der paatrykker Menneflene af det 
udvalgte Slags et Prcrg som ikke udflettes; men en nye 
Ulykke havde nylig grusomt ladet Ham fole, at Skilsmissen 
flulde vcrre endnu mere fuldstcrndig, og Hans Digt er kun en 
Afsteds-Hymne til de svundne Tider, som aldrig vilde vende 
Mage. Oehlenschläger havde nylig mistet sin Moder, og 
en Gravhoi hcevcde sig imellem de to Halvdele af Hans Liv. 
Paa den Side, som vendte mod den forbigangne Tid, var 
alt det sorgyldte Blcrndvcerk fra Hans forste Aar, alle de grcr- 
dende eller smilende, listige eller flrcrkkelige Tryllerier, iblandt 
hvilke Han havde levet, hele det Phantasie-Panorama, hvis 
Middelpunkt og Vidne hun, som Han begrcrd, havde vcrret. 
Paa den Side, som vendte mod Fremtiden, var det Ukjendte, 
som Han stnlde gaae imode, forsynet med nye Dromme, nye 
Krcrfter. Nu vel! forend Han begav sig paa Veien vilde 
Han endnu med et V ie k a s t  Hilfe dette Feernes Land, hvorfta 
Doden forviste Ham, besoge endnu engang sine Krumvcie, 
endnu dvcrle med sine Tanker paa disse taufe Tilflugtssteder, 
hvor Han om Vinter-Astenerne, naar Han lcrste sine gamle 
Historier, solle „en Gysen af Forundring, men aldrig af 
Kulde." Dette Drama, hvori det Underfulde spiller en saa 
vigtig Rolle, er ikke andet end Hans skjonne Dages Requiem, 
hvis Minde Han soger at inbalsamere, og som Han, forend 
sin Jndtrcrngen i Arkenen, nedlcegger med sin Moders jor- 
difle Levninger »nder Oasens gronne Palmetrcrer, for at be- 
vare sig den Mulighed at gjensee dem endnu engang, for der
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at udbvile sin Aand> naar Han skulde blive trcrt af LivetS 
Virkelighed, trcrt af Erfaringens Bekymringer, af Wrgjerrig- 
hedenS saa oste bittre Droiiimc, eller af Wiens Skuffelser.

Helten i bette Digt er tagen af en af de smukkeste For- 
tcellinger i „Tusind og een Nat," i hvilken Sämling der, 
efter min Mening, ere meget faa smukke; det er hverken 
meer eller mindre end Aladdin med den vidunderlige Lampe, *) 
med hvem Oehlenschläger havde troet for sit Vedkommende 
at finde nogle Ligheds Forhold. Ogsaa Han besad i fin 
Jndbildningskraft et SlagS Talisman, ved hvis Hjcrlp Han 
havde endevendt og forskjonnet Naturen, og flabt i den virke- 
lige Verden en ideel eller fabelagtig Verden, hvis «lindste 
Smuthuller Han kjendte. Hvad der er det Moerkvcrrdige ved 
bette Arbeide, til hvilket vi berncrst ville komme tilbage, det 
er ikke ScenenS Jndretning, PlanenS Fortrinlighed, Tankens 
Udstrcekning, LidenflabenS Begeistring, Characterernes Klar- 
hed, det er den Aandsrigdom, Bevcrgelse og Activitet, som 
Vcrrket udfolder, det Antal af Jdeer, som det ikke scrtter i 
Bevcrgelse, men for hvilke det i Forbigaaende ligesom hcrver 
Stovets Forhcrng. Hvad der forst og stemmest mangler det, 
er Kräften og Bestemtheden. Fra bette Synspunkt betragtet 
er det ganske og aldeles et astatifl Vcerk af en mere blod- 
agtig end haard Colorit, en Drsm , der indbpder öS til at 
sorsoge andre lignende.

Oehlenschläger var altsor meget hjemme i stt Land, og i 
den tydske Skole, til ikke at give efter for den Fristelse, at 
skjiile en og anden germanifl Mysticisme under hanö orien- 
talste Blomster og Wdelstene. Men bisse sindbilledlige Sand- 
heder losrive sig ikke paa en spnderlig aabenhjertet Maade 
st>, Jntriguens Vorv. De forblive qvalte i den under De- 
taillernes Overflod, uden at kunne komme til Gjennembrud. 
Man troer hvert Öieblik at gribe dem, og Man griber dem 
dog ikke. Det synes at Forfatteren, nagtet stn Lampe, ikke

') Samledc Boerker, XV. Bind.
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har Evne til at belyse dem og til at vise öS dem. Dette 
har til Folge, for Loeserens Forstand, et Slags Halstarrighed, 
som gjor utaalmodig. Man bliver fortredelig, ligesom om 
Man var blind, over idelig ai have foran sig et heeltcrndt 
LvS, ved hvis Skin Man ikke feer Noget af det, som Man 
onskede at see.

Der er, lader os ikke opscrtte at udtale det, meer end 
een Erstatning for bisse Skygger, som lokke os ved deres 
gjennemstgtige Vcesen i Billedernes Anstand og Unde, i den 
lette Behandling af Vers, som vugge Aanden, uden at dysse 
den i Sovn. Dersom vi imidlertid Intet skulle forste, blev 
denne lette Behandling, som vi her have regnet Oehlen- 
schläger til Fortjeneste, i Fremtiden en af Hans storste Feil. 
Som et temmeligt stört Tal af Nordens Poeter, hvis Sprog 
er dybere end deres Jdeer, staaer Han gjerne stille vedBlom- 
sterne, og giver flg ikke af med Rodderne. Han lader flg 
altfor let noies nied den stg forst fremstillende Tanke, og 
gjor sig ikke den Umage at opsoge en bedre. Saafremt den 
forekommer Ham stndrig, gjor Han sig ingenlunde den Ulei- 
lighed i Gründen at vide hvad den er, eller hvad den kan 
blive stl. Der stndes hos Ham en Jndtryks-Naivitet, som 
Man undertiden künde ftisteö til at ansee for barnagtig, som 
tilvisse forraader Sjcrlens Reenhed, men stllige dens Uer, 
farenhed. Der er en Tid for Alt, og Vuggens Undigheder 
ere GrimaSser i femogtyve Aars Alberen. Uskyldigheden 
ligner Melk, den bliver snur, naar man gjemmer den lidt 
over Tiden.

Hvad jeg her bemcrrker i Anledning af Aladdin, kan 
anvendes paa alle Oehlenschlägers Arbeider. Han har oste 
mandhaftige og heroiske Folelser, og ved Eiden af samme 
Jndskydelser af en overdreven Ungdommelighed. Han var, i 
Henseende stl Charakteren, bleven staaende et lidet Stykke 
paa denne Side af Unglingsalderen, og Han mistamker sig 
ikke selv nok berfor naar Han striver. Heraf flvder under
tiden Urimeligheder, som tun miSundelige Folk vilde vcrre
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istand til at tage for Svagheder. Coleridge siger, at det 
poetiske Genies Hoihed bestaaer i at fremstille sine Syner 
fra den forste Alder saa levende, at Man laaner fine Barn
domS Folelser et Udtryk af Manden. Der er meget sandt i 
denne Grundscetning, og Coleridge giver selv med Held 
Exemplet til Stotte for denne Lcrre; men Oehlenschläger 
misbruger Leeren i den G rad^at Han vender den om, Han 
giver sine ManddomS Folelser et Udtryk af Barnet. Dette 
frembringer ikke den sannne Virkning.

I  hvordan det end forholder sig med disse Jagttagelser, 
saa gjorde Digtet Aladdin dog retmoessig Lykke, og begrun- 
dede paa en glimrende Maade en Berommelsc, som Ester- 
verdenen ikke vilde undflaae sig for at stadfcrste. Denne 
Lykke var afgjorende for Hans Livsbane, men den var ikke 
tillige afgjorende for Hans Givtermaal. Med Forfattelsen af 
sit Digt havde Han tilbragt det Aar, som Han stnlde an- 
vende paa sin Lovkyndighed, og Hans Givtermaal var ikke 
avanceret videre end den forste Dag. Det var selv mindre 
end gaaet ftem ad, thi det künde nu ikke fordolges, at Han 
aldrig vilde blive Advocat, og at Literaturen havde gjort 
Ham til S in  for beständig. Dette var ikke alene hanö For- 
mening, det blev ogsaa Hans Forlovedes, og tillige Con- 
serentsraad Hegers. Denne Sidste tilbagekaldte ikke sit Lovte, 
men udsatte Opfyldelsen af samme. Han vilde nok have en 
Digter til Svigerson, hvilket allerede er Umagen vcerdt at 
benurrke, men Hans Klogflab udfordrede, at det blev en af 
SEren bifaldet, og af Lykken anerkjendt Digter. For at komme 
saavidt behovedes nodvendigviis Tid, og en af DigterenS 
Beundrere, Grev Schimmelmann, vaatog sig at ove Ham i 
Taalmodighed. Han erholdt ved Grevens Mellemkomst en 
Understottelse af Staten, som satte Ham istand til at gjennem- 
reise fremmede Lande, og Han begav sig paa sin europmske 
Reise med den Jver, der er egen for en Mand, som ikke 
feer Andet i en Reise end Leilighed til at vende tilbage fra 
den til sit Hjem.
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IV.
Han besogte efterhaanden Halle, Berlin, Dresden, Wei

mar, og stiftede overalt Bekjendtskab med de meest udmcrrkede 
Skribenter, hvis Hengivenhed Han vidste at vinde ved sit 
aabne Vcrsen og fin venlige Tale. Tydflland künde ikke mere 
vise Ham to af sine beromteste Born: Herder, Historiens 
epifle Philosoph, og Schille^ det ophoiede Medlem af de 
gamle Bjergboeres Forbund i Rütli; men Han künde cndnu 
fee Wieland, som Man har vurderet altfor höit, og som 
Man nu ikke mere vurderer nok; den fortryllende Jean 
Paul, excentrisk Opfinder af den literaire Fyrvcerkerkunst; og 
Wolfgang Jupiter v. Goethe, som ikke fandt det under sin 
Vcrrdighed at nedstige fta sin grcrske Sky for at give den 
unge Afsending fta Valhalla sit Ridderkys. Berorelsen af 
disse beromte Mcrnd modnede og styrkede Hans Talent. Man 
kjender Geniets magnetifle Krcrfter. Det magnetiserer dem 
som det tiltrcekker.

Kort Tid derester indtraf Han i Frankrig, som dengang 
var saa hoflig at tage Delille for en Virgil; som künde op- 
tcrlle flere duelige Generaler end tappre Porter, men hvor 
Han künde lcrre Fru v. StaÄ  og Chateaubriand at kjende. 
Han befandt sig i Paris i de skjonneste Dage af Keiser 
Napoleons Regjering, hvem Han vedblev at yde den hjerte- 
ligste Beundring, endskjondt Han havde lidt Umage med at 
tilgive Ham Hans Sparsomhed paa SEreskors. HoffetS 
GlandS paa dette Tidspunkt, den Opfigt vore Seire vakte, 
den Enthousiasme som de ftemkaldte, de fljonne Kunsteis 
Devcegelse, Literaturens mere stille Arbeide, hvilken, ligesom 
Politiken, attraaede en Gjenfodelse, udovede en eleetrifl Virk- 
ning paa Hans Forstand, og i Samklang med vor Glorie 
skrev Han iblandt os nogle af fine Mestervaerker.

Det blev da i Paris, i et besiedent Vcerelse af det 
Nantes-Hotel, hvis vanflabte Pyramide endnu for nylig 
reiste sig paa Hjornet af Carrouselpladsen, at Han snldendtc
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tre cif Hans herllgste Tragedier over nationale Emner: Hakon 
Jarl, Palnatoke, og Axel og Walborg. De bleve, saasnart 
de vare sandige, sendte, den ene ester den anden, til Kjoben- 
havn, hvor de erholdt eenstemmigt Bifald, iscrr den sidste, 
hvilken blev modtagen med Fryderaab, som Danmarks og 
Norges meest gjenstridige Echoer endnu erindre. Han over
satte dem strax derefter paa Tydsk, og de bleve ikke mindre 
godt modtagne i Hans AdoptionS-Fcrdreland end blandt hanS 
Medborgere. V i skulle andetsteds tale Heroin med lidt storre 
Detail, naar vi ere blevne fcrrdige med at sortcelle: hvad 
Eventyrlighed DigterenS Liv forte med sig, og hvorledes den 
ncesten ukjendte Reisende skulde blive hverken nieer eller mindre 
end en beronit, og riig Mand, en hjemmesiddende Skribent, 
der i fine Fritimer ved fit Arnested, mellem sin Kone og fine 
Born, udarbeidede de Vcerker, som have gjort Ham beromt, 
og gjort Ham begrcrdt i flere Lande.

Oehlenschläger holdt, som sagt, af at fremfige sine Vers, 
og at tale om det som Han skrev, eller om det som Han 
havde skrevet, eller om det som Han agtede at skrive. Han 
stulde kun have havt liden Leilighed hertil, endskjondt Schle
gel boede i Paris, og Benjamin Constant som Schweitzer 
var halvt en Sachser, dersom Tilfcrldet ikke havde ladet Ham 
mode en af sine Landsmcrnd, der ligesom Han skrev lige godt 
i begge Sprog. Denne Landsmand, med hvem Han ilede 
at stifte Bekjendtskab, var Jens Baggesen, Forfatter af et 
temmelig maadcligt scntimentalt Digt —  oversat, jeg veed 
ikke hvorfor, af Fauriel —  Parthene'is kaldet, og af et 
Heltedigt Adam og Eva, halvt alvorligt halvt spogefuldt, 
som uden Tvivl var bleven Ham inspireret af de ParnyS 
tabte, og veltabte Paradis, hvilket forekommer mig at vcrre 
en temmelig ynkvcrrdig Inspiration. Dette udelukker imidler- 
tid ikke at Baggesen havde et overlegent Talent, og som 
ifolge Kpndiges Dom vilde vcrre regnet til forste Rang, 
dersom Han havde havt storre Stadighed og Regelmcröfighed. 
Han var desuden en as de aandrigste Mcend, Man kan tcenke
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sig, der ikke brugte Pennen uden til sttNodvwrge, pluddrende 
til Gjenzjeld saa meget som Man lystede. Han koni forfcrr, 
delig tilkort med denne Tidsfordriv eller Ovelse, j en Bye 
hvor Tydskerne kun ere lidet almindelige, og de Danske end- 
nu en storre Sjeldenhed. Oehlenschläger var i samme Nod. 
Ogsaa betragtede Enhver af dem sig som sendt af Forsynet 
til den Andens Trost, og de elflede Hinanden snarere af an- 
dagtig Lydighed, end ester ftit Valg. Gründet paa saadanne 
Auspicier künde deres Venflab ikke blive as lang Varighed, 
og det blev i Birkeligheden ogsaa meget kort. Skylden kan 
ikke tilflrives den nye Ankomne, som var as den fredeligste 
Characteer, og meget let at omgaaeS. Den maa ufeilbarlig 
heel og holden tilskriveS Baggesen, som var af et vredagtigt 
og crrgerligt Naturel, en med sig selv og Skjebnen misfornoiet 
Humorist, som gjerne blev vred paa Andre for sine egne Feil; 
som knyttede Forbindelser af Lune, og loste dem as Egen- 
sindighed. Saasnart Han troede at have berort OehlenschlägerS 
Aand i denS Grundvcrsen, det vil sige, da Han troede, at 
Oehlenschläger ikke horte Ham for den Fornoielse at höre Ham, 
men for at have Ret til at svare Ham, brouillerte Han sig 
for beständig med en saa egoistisk Makker. Dette er kun 
latterligt; men hvad der er vcrrre det er, at Han blev en 
af Hans hidsigste Fjender, en af Hans arrigste Forfolgere. 
Han gjorde sig saalcdeS selv storre Skade end den som Han 
sorncrrmede. At sornoerme en fordumS Ven, er at bringe 
sig selv i siet Rygte.

Jeg veed ikke om de to Digtere bleve forligte, men 
jeg veed, at da jeg, ester Baggesens Dod, talte med Oehlen, 
schläger om Ham, og yttrede at Han havde stiklet med ligesaa 
spydige som falfle Epigrammer, da fandt jeg hiins Fortry- 
delse Herover meget dcempet, og Hans Nag ualmindelig for- 
mildet. „Ak! den stakkels Djcrvel," sagde Han, „hvor meget 
har Han siadet sig selv! det var en Mand af et stört Talent, 
men en flem Dreng." Jeg blev forovrigt vaer, at Han 
Heller onskede at glemme Ham, end at tcrnke paa Ham, og



31

hvor nvsgjerrig jeg end var ester at staffe mig nogen Op- 
lySning om denne soere Personlighed, som Han kun altfor 
vel havde havt Leilighed til at kjende, afholdt jeg mig dog 
fta at forfolge mine biographiste Granstninger. Det var 
ikke vansteligt for mig at see, at min Taushed var Ham mer« 
til Behag end mine Sporgsmaal.

En afgjort Kjendsgjerning er det, at MiSforstaaelserne 
med Baggesen gjorde Ham de stdste Maaneder af hanS Op- 
hold i Paris piinlige, og at en pecnniair Forlegenhed snart 
forogede Hans MiSstemning. Hans Regjering var paa den 
Tid i Krig med England, og Hans Reisestipendium udeblev. 
Ved Hjcrlp af en maadelig Sum , som en af HanS Venner, 
Baron Ekstein, eller Maltebrun, laante Ham, blev Han sat 
istand til endelig at naae Stuttgart, en af den tydske Bog- 
handels Hovedstcrder. Der findeS i disse fjerne Lande For- 
lceggere, der ikke forsmaae den Rolle, som det ellers vilde 
tilkomme Fyrster at vcere stolte af: de beskytte Videnflaberne. 
Man veier i Almindelighcd her Voerkerne med Borgten af det 
Navn, hvormed Man underskriver dem; Forlceggerne vurdere 
dem ester det de käste af sig, og uagtet hine leve af Andres 
Bid, prutte de dog ikke med Talentet.

Cotta var en af disse Medicis-Doghandlere, som ikke 
troe at gjore nogen daarlig Forretning ved at betale rigeligt 
for en god Bog, som har ringe Afscrtning. Han modtog 
Oehlenschläger ganske fortroeffeligt, og afkjobte Ham nogle af 
Hans Mannscripter dvrt nok for at tillade Ham at fortscrtte 
sin Reise. Boghandleren havde ikke den Pretention, at ville 
concnrrere med de kronede Hoveder, men det er at opfore 
sig som Konge, naar Man supplerer deres Tal.

Da Digteren saaledeS var bleven flot, benyttede Han sin 
nye Rigdom til, ifolge gjort Jndbydelse, at afloegge Frn 
v. Statzl-Holstein et Beseg i Coppet. Foruden den For- 
noielse sammesteds at gjenfinde de franste Gjarster eller Frem- 
mede fta den aandrige Salon i Gaden d» Bac, sik Han og- 
kaa den. at kee der kor korkte Gana en Mand. bvis Talent
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Han allerede lange havde beundret, og, for at udtrykke os 
med en passende Hoflighed, en af TydsklandS scrreste Skri- 
benter, Zacharias Werner, Forfatteren af DalenS Senner, 
Styrkens Jndvielse, Attila, den 24de Februar, og andre 
ultrapoetifle Dramaer, som Man skulde troe stundom at vcere 
fuldsorte under SomnambulismenS Jndflydelse. Alverden ar- 
beidede i denne Coppetske videnstabelige Bikube, hvor TalenS 
Hönning parfumerede sig med AlperneS ftifle Blomster, og 
Oehlenschläger deeltog snart i Arbeidet. Han vilde bevidne 
Vartinden stn Taknemmelighed, idet Han daterede fta hendeS 
Slot hvad Digterarbeide Han künde overkomme, som om Han 
i Samme havde anfort Noget om hende, der künde gjore 
hende Wre for Esterverdenen. >

JmedenS Schlegel leerte Fru v. Stasl at blive klog paa 
Tydskland, og Benjamin Konstant fegte at undgaae HendeS 
Hjerte-Tracasserier ved at anstille Betragtninger over de for- 
skjellige Religioner; imedenS Sismondi estersporede de sydlige 
Kilder til den romantifle Poesie, og Bonstetten strcebte at 
oplyse Jndbildningskrastens metaphysiste Hemmeligheder; ime
denS Werner, dremmende ved den fjerne Brusen af Genser- 
seenS Bande, greb sig heftigt an, snarere som en Svarmer 
end som en Prophet, i Krumveiene af en og anden i Sam- 
taler fremstillet Aabenbaring, f. Ex. „Korset ved Ostersoen," 
ordnede Oehlenschäger Planen til stt Drama „Correggio," 
der ikke er fri for ogsaa at have sin Mysticisme, men 
som, mindre ophoiet i Tonen, af en mindre exalteret Lyrik 
end Hyperbolerne uden nogetsomhelst Baand af Hans Med- 
beiler, har det ustridige Fortrin af Klarhed og Reenhed. 
De to Digtere havde al for liden OverenSstemmelse med Hin
anden til ikke, ved deres Mode, at stode imod Hinanden, og 
det varede ikke lange inden dette stete.

Saasnart Oehlenschläger, der altid var utaalmodig ester 
at meddele sig til Andre, troede at Han var bleven Herre 
over sit Emne, havde Han det storste Hastvark med at satte 
det ud fta Hinanden for Werner, som af Natur og Overlag
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var ligesaa fkjnlt i sine Jdeers Undfangelse, som en Mineur 
i sin Mine. Han lod i al Rolighed den meddeelsomme Dig- 
ter talle Perlerne i sit Paternostervark, roste det nasten i 
alle Puncter, dadlede det i nogle andre, mindre af Over- 
beviisning end sor at bevidne, at Han havde Hort Ham med 
Opmarksomhed, og idet Han derpaa lod Samtalen gaae istaae, 
syntes Han at ville vende tilbage til sine egne Forretninger. 
Men dette var ikke efter Oehlenschlägers Regning; Han holdt 
af en videnflabelig Passiar; Han vidste at Hans Conftater 
var isirrd med Udarbeidelsen af et Vark, en eller anden tra
gist Gaade; Han vilde vcere smigret ved at bydes den forste 
Frngt af Samme, og Han troede sig berettiget til at fordre 
Hcmmelighed for Hemmelighed. Werner modsatte stg Ham 
med et haardnakket Afflag, hvoraf udviklede stg en temmelig 
levende Discussion, og midt nnder denne indtraf Fru v. Statzl 
uventet. Det forste hun sorgede for var at underrette stg 
om Aarsagen til Tratten, og Oehlenschläger paatog sig at 
vplyse hende Heroin. „Dom öS imellem!" udbrod Han yied 
Varme, „jeg har nylig raadfort mig med Werner angaaende 
det nye Stykke, hvorined jeg er bestjcrstiget, og Han vil ikke 
sige mig eet Ord om sit Arbeide. E r det ikke et sandt For- 
rcrderie?" „Hvorfor det?" svarer Fru v. Staöl lidt rast. 
„Werner har for Skik, at undvare hele Verden, og Han kan 
det: Han er et affluttet Talent, som ikke har mere at pinde. 
Hvad Dem angaaer min gode Ven, er det en anden Sag : 
De traniger til at danne Dem." - -  Jeg tilstaaer, at denne 
Betragtning ikke var meget hoflig, men den forncrrmede Dig- 
ters Vrede blev mere latterlig, end Ordet var Haardt. Han 
svarede ikke en Stavelse hertil, men forlod hastig Kamp- 
Pladsen, og begav sig til sit Varelse, for at gjore Anstalter 
til fin Afteise. Da den velvillige Slotsftue jkke saae Ham 
komme igjen til den sadvanlige Time, sendte hun Bud, for 
at faae at vide hvor Han var bleven af. Da hun erfarede, 
at Han oieblikkelig vilde bortfjerne sig, ilede hun til Ham for 
at holde Ham tilbage, og afvabne Ham med al den Elflvar-
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dighed, som HendeS AandS Andighed künde indgive hende. 
Den oprorte Forfatter gav ikke ester «den Modstand, men 
Han gav ester. „Tilstaae imidlertid," sagde Han, i det Han 
blev roligere, „at jeg havde Ret. De kjender maaskee ikke 
mine Banker; men jeg har skrevet nok saa meget som Werner; 
og jeg troer ikke, at jeg flat loere störe Ting as Ham. Der- 
som jeg skulde begynde mine Laretimer far sta , stulde det 
ikke blive i Hans Skole at jeg vilde gaae." Det var ikke 
Vieblikket for Fru v. Stael til at retfcerdiggjore fin Mening 
og fin Forkjaerlighed: Hun indrommede, at HendeS Venskab 
for Werner havde henrevet hende over Grcendsen, og Oeh- 
lenschläger forblev HendeS Gjest.

Skjondt Han ikke var istand til at bare Nag, havde 
dog denne kille Scene esterladt en vis Levning af Bitterhed 
i Hans Hjerte, som gjorde Ham Opholdet i Coppet ubehageligt. 
Han fandt nu mindre Tryllerie paa dette poetifl virksomme 
TilflugtSsted, hvor Han ikke solle fig vurderet ester Fortjeneste, 
Han fandt Digter-J.-spirationen mindre foielig og mindre let 
paa disse beskyggede Steder, hvor Man havde miskjendt Hans 
Talent, i Narvarelse as disse hoie Bjerge, der kneisede for 
Ham som foleSlose Bidner til den Hans Genie tilfoiede For- 
narmelse. Da endelig en Maaned var forloben ester denne 
Tratte, som uden Tvivl alene levede i Hans Erindring, folte 
Han meer end nogenstnde Lyst til at lcrgge den fidste Haand 
paa fin Correggio under den selv samme Himmel, hvorunder 
Kunstneren havde levet, og reiste derpaa til Italien, esterat 
have taget Afskeed med det helvetiste Snnium*), hvor en 
PlatoS Tale udgik af en QvindeS Mund.

B i ville ikke trange ind i Detailen af Hans Udflngter, 
om hvilke Han har efterladt öS en Dagbog, der lader fig 
läse med Interesse. Disse Fortoellinger angaae, som Man 
künde vente fig det, snarere Jndtryk end Eventyr, og de 
fremstille ingen sarlige Omstandigheder, der ere interessante

*) Forbjerget ved Athen, nu Cap Kolonna.
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nok til lange at opholde os ved dem. De tiltrcekke Lcrseren 
ligesom alt hvad der kan bidrage til at satte öS i et mere 
inderligt Forhold til en saa markvardig Skribent, men de 
blive endnu mere kjendelige i de Barker, som vi have ifinde 
at lade passere Revue. Enhver Forfatter, hvad enten Han 
nu vil det eller ikke, og selv da naar Han forstiller sig, ned- 
lagger ufeilbarlig sit Physiognomie- adspredte Trak i sine 
Boger. Det gjelder kun om at losrive dem af diSse, og at 
forbinde dem, for deraf at sammensatte Hans Portrait. Det 
er dette som vi ville forsoge at gjore, fvr at completere 
dette Studium af Oehlenschläger.

Jkkun to af Hans Barker ere daterede fra Italien: 
Correggio, som han gjorde fardigt inden Parmas Mure*), og 
Tragedien Hagbarth og Eigne. Dette stdste Stykke, der 
blev fnldfort under Sorrentos **) Orangetraer, gandste glo- 
dende af Elstov og Patriotisme, havde fort Hans Tanke til- 
bage under en mindre pragtig, men for Ham mere behagelig 
Himmel end Neapels; og kjed af fit omflakkende Ltv solle 
Han sig uimodstaaelig kaldt tilbage til Danmark, isar til sin 
Forlovede, der ventede Ham med en Troskab, som Man for- 
gjaveS soger undtagen i diSse Polar-Lande, hvor Kjarlig- 
heden voxer og bliver stör under Riimftosten, ligesom Komet 
under Sneen. ***)

Han gjensaae i al Hurtighed Italien, som Han nylig 
havde gjennemreist med Langsomhed og forkortede endog Ti
den paa sin Hjemreise ved Sange, der bragte Ham i sit 
Lands Narhed. Blandt de flygtige Smaaskrister, som Hans 
ved Hjemreise» ftemkaldte Sindsbevagelse dicterede Ham, nav- 
ner Man, som erindringSvcrrdige, de Stropher,-f) Han im- 
provisered« ved Synet af Simplon, hvis sneehvide Bjerg-

°) Hvis smnkke Kirker ere zircde med Correggios Mesterstykker. 
E« kille Bve ved Reapel-Bngten, TaSsoS Fvdesked. 
Franstiixrndene kjende altsaa vor Binterrng.

-k) Samlcde Vmler, X X III.  B. Lyriske Digte I. paZ. 136.
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toppe grupperede sig i Horizonten ret ligesom Fortropperne 
fta de kolde Himmelegne, hvilke Han ilede imode.

„Der ligge de endnu engang foran mig, disse steile 
Bjerge, som saa stolt bcere deres Skyekroner! Lombardiets 
blomstrende Sletter morkneS bag mig, de nogne Klipper stige 
op for mine Dine."

„8ig en vcebnet Kcempe kneiser hist Simplon vinkende 
ad mig, og mine Fodder bevinges! jeg haster ftemad for ncrr 
v̂ > at see Hans Hjelm af J iS, Hans Fjcerbufl af Grauer, 
Han- Pandser af Granit."

„Hvad er det som faaer mit Hjerte til at svulme? hvi 
«ander jeg mere let, mere ftit? hvorfor er jeg ikke sorg- 
modig? Jeg Hörer DrnenS og Griffen- Skrig, men jeg 
Hörer ikke mere Nattergalen."

„Hvor er SttenS Laurbcrr, Roser og Myrtehoekker?  
Veien som kalder mig er ujevn og flarp. Hvor ere Lov- 
gangene, som gjenlyde af TurdelduerneS Kurren? i deres 
Sted er det FoSsenS brusende Lärm som bedover mig."

»Jeg burde sorge, og dog ftyder jeg mig! jeg foler ikke 
mere den Vcegt, som tyngede paa mit Hjerte. Det forekom- 
mer mig at alle Muserne, med Velkomstsang, i hvide Snee- 
klceder, indbyde mig ttl at svare dem."

„Jeg veed ikke hvorledes! men i dette Roserne« Land 
var min Sjcel uroelig og lidende. Jeg forblev ufolsom ved 
Sephyr-Vinden- smigrende Sladder: jeg frygtede Fuglenes 
glade Sang i Skoven."

„StjernerneS glimrende Guld funklede sorgjcrves over 
mit Hoved, Himlen var for mig oversaaet med dunkle Lys. 
Jeg aandede kun for det Fjerne; jeg saae Intet as det som 
omgav mig."

Da Han een Gang havde lagt Alperne mellem sig og 
Italien, künde ingen Magt mere holde Ham tilbage, hverken 
Schweiz med fit ubevcegelige oprorske Bjerg- Ocean, eller 
Tydskland med sine yndige Landflaber, der synes, fta Dal til 
D al, at aabne en Helligdom for den mennestellge Estertanke
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og Videnflab. Endstjondt Han var saa lcrkkersulten efter
denne loerde Underholdning, som Han nu i lang Tid havde
maattet savne, standsede Han dog ikke engang for at Hilfe 
paa de bevaagne Celebriteter, som kalbte Ham ind i derer 
Midte. Kun gjorde Han en Undtagelse med Weimar, hvor 
Han vilde forrette sin Andagt ved Goethes Alter. Men den 
störe Mand befandt stg netop paa den Tid i sin lunefulde 
Guddoms-Stemning, og i sine olympifle Dage. Han mod- 
tog med stolt Kulde sin unge Kunsttjener, som ventede sig en 
ganste anden Modtagelse, og som havde den fromme Svag- 
hed Herover at blive trosteslos. Dette var forovrigt den 
eneste Skye, som formorkede Hans Soel, der blev mere
straalende for ethvert Skridt Han gjorde namnere imod
Norden.

Ester fein eller sex Aars Fravcrrelse saae Han endelig fit 
Fcedreland igjen, som Han ikke mere skulde forlade, i det 
mindste ikke for saa lang Tid. Han blev i fit Hjem mod- 
taget med en enthousiastisk Forekommenhed, der rigelig künde 
holde Ham stadeslos for BaggesenS Epigrammer, for Wer
ners TauShed, for Fausts hovmodige Ligegyldighed. Strax 
ester stn Hjemkomst giftede Han sig, idet Han bragte sin Kone 
et Navn, der ikke mere blev drovtet, og en Tittel af RigS- 
hosraad;*) efterhaanden blev Han nu udnaevnt til Ridder af 
Dannebroge, Ridder af Elephanten, og Professor i Msthetik 
ved KjobenhavnS Universitet. Beistand, Lykke, Arbeidsomhed, 
Digtekunst opsloge deres Paulun ved Hans Arne, og Hcrder 
fluttede sig ogsaa hertil, en Hceder uden Uklarhed, uden 
Storm, en saadan som det maaflee ikke er falben i nogen 
DigterS Lod at kjende, i nogen LevendeS Lod at nyde.

Naar Mennestet engang er lykkeligt, falber Forhcenget 
ligesom i en Comedie naar en NotariuS ved stn Fremkomst

' ) Man regner det ikke I Ndlandet saa noie med vore Titler og Ordener; 
saaledeß er EtatSraad gjort til ^eonseillsr og Storkers
af Dannebroge til ^ekevaUei de l'LIepknnt."
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har gjort Ende paa Spillet; og det forekommer oö »Esten 
som om Hovedpersonen var dod. Lader öS derfor ikke lan
ger bestjastige öS med Skribenten, men med Hans Vcrrker. 
For disse er i DigterenS levende Live gjort saa meget, at 
Man muligt künde troe, at Esterverdenen Intet flylder dem. 
Man vilde heri tage Feil. Flere af dem ere vcerdige til alle 
TiderS Hyldest.

V.
Faa Mennester have strevet meer end Oehlenschläger. 

Der er nasten ingen Art af Poesie, hvori Han jo har forsogt 
fig, og altid med Held. Men det er isar Hans Theater- 
stykker, hviS Tal vilde gjore den castilianste Frugtbarhed 
Wre, det er Hans fire eller fem Bind af Epopeer, der have 
givet Ham et Navn, som ei vil nddoe. Det er da hoved- 
sagelig disse storartede VErker, som Kritiken stal give fig af 
med. Forend vi imidlertid tale om disse i nogen Detail, 
ville vi begynde med at vurdere de meest fremtradende Charak- 
teertr«k i dette boielige og sjeldne Genie, som, uden just i 
nogen paafaldende Maade at ligne Casars, ogsaa troede 
Intet at have gjort, saalange der var Noget M age for Ham 
at gjore. Disse Trak ere allerede kjendelige i Digtet Alad- 
din, men de udtale sig endnu meer i de paafolgende Varker, 
og det er forst der vi stulle söge dem.

Oehlenschläger Hörer ikke til nogen sarlig Skole, men 
til alle muelige Skoler, uden dog at vare Eclectiker.*) Man 
sinder hos Ham Noget af Shakespeare og af Corneille, af 
Goethe og af Schiller, undertiden af Wieland, og selv endog 
af Kotzebne. Her er SjalS-Storhed og Oplostelse, nnder- 
tiden Kraft, sjeldnere Bälde. Han trodser ikke Hindringerne,

-) Dcü der ikke holder til rio§cl System, men as alle Systemer verl
ier det Bcdste.



39

Han dreier og vender dem, omgaaer dem. Han ordner, Han 
combinerer med Kunst HandlingenS Grundstoff«; Han syneS 
ikke at stabe dem. Han er et af disse Forste - JndtrykS 
Mennester, der ikke giver sig af med at faae at vide, om 
der folg« et andet, eller maaflee fornemmeS et tredie Jnd- 
tryk. Uagtet Han har uddannet fig med en vis Fuldstan- 
dighed i Nordens Malen«, befidder Han dog hverken fine 
Klippers Dristighed, fine FoSs«S Voelde, sine GrotterS 
Dybde, ikke Heller disse Graners stolte Käst, disse Nord- 
lys'ö pludselige GlandSbluS, saalidt som Hans ClimaS vilde 
Strenghed. Man flulde snarere tilloegge Ham Noget af en 
Gletscher, der smelteS i Solen, dannende en Regnbue af fit 
Farvespil. Der findeS oste hos Oehlenschläg« en overvcetteS 
Hjertens-Omhed, en fiin Jude af Melancholie, men oste og- 
saa noget Tvungent, og en lidt sor meget ligefrem Simpel- 
hed. B i have tidligere sagt, at der i Manden var blevet 
Noget af Barnet tilbage, og dette er sandt. Han havde af 
Sidste, Sorglosheden og Bevcegeligheden, VredeSstemning«, 
der endte med Taarer eller Sm iil; hyppigt Ubefindighed, 
endnu hyppigere Naivitet. HanS Forstand paavirkedeS af 
denn« lunefulde og flygtige SindSstemning. Han har ikke 
Odins Pandserhandfle af Jern for at udpreSse en Tanke, 
som künde sonderknuse Ham, men for at udtrykke Toenknin- 
genS hele QvinteSsentS. Han har en blöd og stin Haand, 
med den spnlige Bane ikke at berore uden med en vis Frygt- 
somhed; Han syneS at tage Jdeerne for Sommerfugle, som 
Han ikke tor holde tilbage af Frygt for at dereS Vingestov 
flal blive stddende paa Fingrene. HanS Stiil boer« Proeg 
af denne Stemning. Den er i Almindelighed reen og smag- 
fuld, men undertiden lidt slap, og af en Overflod, der 
grcendser til Vidtloftighed. Han forstaaer ikke at sammen- 
trcrnge fig. Han er riig paa Ord og Afvexling, men denne 
Rigdom sigter snarere til det Sandsynlige end til det Solide, 
den adsprcdeS og forodes i Pailetter, istedetfor at trcekke fig 
sammen i en Solvbarre. Kort sagt, Oehlenschläg« var i
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sine V  Liker som i sit Liv et SlagS tragifl Lafontaine, som 
Man maatte elfte i hvad Man saa fik af Harn, men hoS 
hvem Man stundom maatte beklage, at Han ikke forstod i sine 
Arbeider at udsolde saa megen Standhastighed og Bestemt- 
hed, som Han udviste i Kjcrrligheden til det Skjonne, og 
i Udovelsen as det Gode.

Jblandt de af OehlenschlägerS Vcerker, som jeg har last, 
thi jeg er langt fra at have lcrst dem Alle, foretrcrkker jeg 
uden Modstgelse dem, som Han flylder Historien, og som Han 
heiliger Skildringen af de gamle flandinaviste Sceder og 
Skikke. Det er her, at Han forekommer mig i Sandhed 
original, idet Han, ligesom paa Klein, aabner for öS Deren 
til en Verden, der ligger ganste nden for voreS, en Verden, 
der efterlader i vor Sjcrl et dpbt Jndtryk af Forbanselse, af 
Rcrdsel, eller hjertegribende Bedrovelse. Jscrr i Hakon Jarl, 
siger en engelfl Kunstdommer, svcrver der et hertideligt Merke 
igjennem alle Scenerne. Man bilder sig ind, ved LceSnin- 
gen, at vandre i en eller anden Druide-Skov; Man troer, 
ved Skinnet af Sergefakler, igjennem den tykke Offerreg, at 
fee glide forbi sig, blege Velledas,*) uheldspaaende Krigere, 
inordcriffe Uppersteprerster, og idet Man med piinlig Felelse 
felger dem med Dinene, synes de lig Skygger, at forsvinde 
i hundredaarige Gran- og Egetrcrcrs hellige TuSmerke.

Hakon Jarl er en gammel norsk Hevding, et SlagS 
krigerst og vild Abraham, som vil tillukke sit Land for Christen- 
dommenS fjendtlige Jndfald, som forsvarer sig med Grusom- 
hed iinod EvangelietS blide Lcere. Grum og blodgjcrrig har 
Han kun Felelse for de hedenske Guder, for hvilke Han alene 
synes kalbet, lig et Polar-Ätlas, til at stette og bcrre deres 
Valhalla. Han barer det uden at krumme sig; men uagtet 
sit Heltcmod, feler Han, ved hvert Skridt Han gjer under 
Kampe», hele denne kjedcedende Himmel skjcelve paa sine

') Gammellydskc Epaarivinder.
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Skuldre. Olaf, *) som seger at civilisere Norge med Christen- 
Korset, har oprort storste Delen af HakonS Vasaller imod 
Ham, og Hiins christne Armee voxer ved en Moengde Deser- 
teurer fta Hedningen. I  det Pieblik Slaget ffal levereS, 
erfarer Odins fidste Forkcemper, at Oluf har drcrbt Hans 
Sen, og bette er for Ham ligesom Signalet til Hans GuderS 
Undergang. Uden at rystes herved, bliver Hans morderiske 
Troe kun mere haardnakket, mere blind, og Han knytter sig, 
i hele den kräftige Fslelse af deres Ulykke, fast til bisse vak- 
lende Guddomme, der ikke have Andet tiloverS for Ham end 
Sonderknuselse. Jo mere Man forlader dem, jo mere Man 
ncrgter dem det Blöd hvorester de torste, desto mere lover 
Han fig at mcrtte dem dermed, om det end selv skulde vcere 
med fit eget.

Denne Lharacteer er tegnet med en PenselS-Styrke, som 
tilbagekalder i Erindringen Laravages**) phantastiske Malerier, 
og vi betages igjennem hele bette Stykke af en Hjerteangst, 
der ikke altid ttlsteder öS den ftie Dommekraft. Skjendt vi 
oprores af Hans Rasen«, fole vi dog uvilkaarlig en vis 
Interesse for denne HakonS frivillige og vilde Blindhed, for 
denne uforfcrrdede Overttoe, der oste ligner Heltemod, og som 
tager Afsindighedens Delirium for PattiottSmenS Feber. Der 
indtnrffer imidlertid et Moment, hvori jeg ftygter, at Oeh- 
lenschläger har overflredet RcrdselenS Grcrndser; det er det 
hvori Hakon, uden Udvei for sig og fine Guder, ikke einer 
andet Middel til at redde dem, end ved at offte dem sin fidste 
Sen „den blonde og unge Erling, med Dine blaae som 
HimmelenS Azur, med Aaspurt klart som Morgenstjernen; 
Selv levende og let som Bjergenes Raabuk." Han troer at 
läse Sonnens Fordemmelse i de mystiske Runer, som Han

) Olaf Tryftvesen, der faldt i Slaget ved Svolder Aar 1000.
' ) Michel Angelo de Caravage, dod 1609, iraliensk Maler, beromt af 

flcrc skjonne, men nogct pkantastiske Malerier, maa ei forvexleS med 
Michel Angelo Duonarotti, dvd 1561.



42

bilder sig ind at have seet med egne Dine som et Orakel, 
og som et hoiere Bud. Hans Blindhed fortolker dem, og 
Han beflutter fig til et Mord, som Han alene byder fig selv 
at udfore.

Her ftemstiller sig nu en Scene, som udentvivl er be- 
»ndringsvcerdigt skildret, men som maaflee ikke vil blive taalt 
paa noget Theater. Det er alt meer end nok at Man taa- 
ler den ved Lcesningen. Den gamle Fanatiker forer Barnet 
ud i dm heilige Skov, hvor Hans BeflyttereS siele AfgudS- 
billeder, og Offer-Alteret befindeS. Solen begynder at staae 
op, og den lille Erlings muntre Barnesnak contrasterer smer- 
teligt med de blodigc Tanker, der bevcrge sig i Hans FaderS 
Hoved. Han som Intet aner, nyder af sit gandfle Hjerte 
den sig forkyndende DagS Skjonhed, Han Hopper gjennem 
Blomsterne, som opvaagne med en Perlekrone om dereS Bor
ger; da Han derpaa bliver Odins truende Billede vaer, og 
dette Hof af menneskeaedmde Guder, som holde Bagt omkring 
Ham, begynder Han at gyse, med en urolig Rcedsel. „Kncel, 
min So n !" siger Hakon „og beed Himmelen om at tage 
D ig under sin Baretcegt". Barnet adlyder, og imedenS det 
forretter sin Bon, holder Faderen sig, staaende bag ved det, 
sirrdig til at nedstode det. Modet mangler Ham, og Han la
der Morderjemet falde. Vakt ved denne Lärm vender den 
lille Bedende fig om, og tager det op. „Du tabte din Dag- 
gert min Fader! hvor den er skjon! hvor den er glimrende! 
naar jeg bliver stör, skal Du give mig den: jeg vil bruge 
den til at sorsvare D ig med, og til at hoevne Dig med." 
Denne Troskyldighed, som lover saa megen Kraft og Tapper- 
hed, formilder ikke den Rasende, og imedenS Barnet fortsiet- 
ter sin ufuldendte Bon, fuldender Han sit afbrudte Mord.

Denne Blodsudgydelse kan, som Man let begriber, ikke 
Andet end voere gold; en ikke mindre smuk Scene folger kort 
ester paa denne Boldögjerning. Overvundet, troet as Anstroen- 
gelse, halvdod af Torst og Hunger, flygter Hakon til den 
censomt boende Thora, en Qvinde som har elsket Ham i



43

Hans Velmagts Dage, men hvis Kjerlighed Han har leimet 
med Utaknemlighed, hvis Brodre Han har nedhugget, esterat 
have forraadt hende. Thora mindes ikke mere Hans Forbry- 
delser ved Siden af Hans Ulykker; hnn vaager nu over Ham 
i FarenS Stund, og seger at tröste Ham. Pludselig falber 
den Tanke hende ind, at hnn narres af et Blcrndvcrrk. Hun 
kan ikke overtale fig til at troe at det virkelig er Hakon, hun 
har modtaget ester Hans Nederlag og Flugt. „Den Mand 
som her staaer mig noer, stum og tankefuld, uden Hjelm uden 
Purpur- og PelsvcerkS Kaabe, stottende fig paa fit Svcerd, 
er det Hakon eller Hans Skygge? Hakon Jarl, er det vel 
D ig ? " og den Fredlose svarer hende i Vildelse: „det Spo- 
gelse, som staaer for D ig har vcrret en maegtig norfl Hov- 
ding, noesten en Konge. Krigerne fljaenkede Ham dereS Hyl- 
dest, og talrige Vasaller adlode Ham. Han er forhen faldet 
i et Slag: det var ved Hlade. Siden da ere flere Aar 
forlobne, og Man har Haft Tid til at glemme Ham. Denne 
Hovding er nu ikke Andet end et Skyggebillede, som ved 
Nattetid kommer tilbage til Jorden, og som stryger omkring 
ved de LevendeS Huse, for at erfare om de endnu huste Ham. 
Dengang bette Skyggebillede var et Menneste, kalbte bette 
Mennefle fig Hakon". HandlingenS Udfald er af en storartet 
og flrcrkkelig Eenfoldighed. Omringet af de Christne, som 
have sat en Priis paa Hans Hoved, har HedenflabetS merke 
Forsvarer fljult fig i en Hule under selve ThoraS Boelig, 
alene med en enfoldig Slave, af hvilken Han med god Grund 
stygter Forrcrderie, thi hvor enfoldig end denne Slave er, 
har Han allerede vidst at steige fin Arm og sin Samvittighed. 
Hakon afvoebner Ham med Klogflab, men da Han ikke kan 
modstaae den Sovnighed som overfalder Ham, sover Han ind 
i en Krog af Grotten staaende opreist med Landsen i Haan- 
den. I  denne Ssvn, der er hcrvnende ligesom Richard d. 3dieS, 
vaagne alle Hans SamvittighedSnag, og Han feer i Dromme 
fine Offres Skygger ttcrkke forbi fig, iblandt andre den lille 
Erlings, hvis Mord maastee er den eneste Forbrydelse, som
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det har kostet Ham Noget at ndfore. For at unddrage sig 
denne Oval, giver Han i Dromme fln sidste KrigSmand Or
dre til fin egen D od : '

Hakon. Karker, Karker!
Karker. Her er jeg, Hr. Jarl. Han drommer i 

eet vcrk!
Hakon. Tag denne Landse, og stod mig den i Bry- 

stet. Gjor det hurtigt, stod stger jeg.
Karker. M in Herre! kan I  ikke selv gjore, hvad I  

forlanger af mig.
Hakon. Er Du snart farbig, Elendige? Skynd Dig. 

En maa doe, Du eller jeg.
Karker. Saa doe da!
Hakon falder, og Karker betragter Ham nogle Oieblikke 

med en dum Mine, ligesom forundret over det, Han nylig 
har gjort. „Jfald jeg vilde begrcede Ham," stger Han, „vilde 
det ikke bringe Ham tillive igjen! Endelig er det jo Ham 
selv, der har villet det. Han befalede; jeg var nodt til at 
adlyde." Disse besynderlige Angersyttringer lade Ham ikke 
glemme den lovede Belonning. „Det nytter nu kun lidet at 
blive her for at klage; jeg faaer at bringe den Dode til 
Köngen." Han tkiger derefter Liget paa fine Skuldre og 
gaaer ud af Hulen. Der er Intet at gjentage i denne 
smukke Scene, med mindre det flulde vcrre nogle af KarkerS 
OprigtighedS - O rd, hvilke burde fremkalde Gysen, istedetfor 
at falde i det Latterlige. Han er et Fjog af en Kongemor- 
der, og jeg tilsteder ikke det overdrevne Sogte, bette Eenfol- 
digheds-Pralerie, som istedetfor at ophoie det Lave kun ned- 
vcrrdiger det Hoie. Man antager nutildagS alt for gjerne, 
at det, for at ligne Shakespeare, er tilstrcrkkeligt at sammen- 
blande alle Toner. Dette er en Vildsarelse: Man maa med 
Smag forene dem, men ikke forstyrrende mcrnge dem sammen. 
Naar i et Drama af den Natur som ncrrvcrrende, Spog, 
langt fra at foie Noget til Situationens Kraft, ikke udretter 
Andet, end forstyrrcr Totalindtrykket ved et Smiil, kan Man
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vcere vis paa, at denne Spog ikke er paa sin rette PladS, 
og Man bor haste med at vise den tilbage til Vaudeville». 
Markedskram Hörer ikke hjemme i Corneilles eller Schillers 
Forgaard.

DiSse Feil, saa lette at rette, opveies rigeligen ved 
Skjonheden af den Monolog, som ender denne kraftfulde 
Tragedie. Kong Olaf Trygvesen har ikke villet modtage 
den Dode, som Man bragte Ham ül Foraring: Han tilbage- 
leverer Thora de iordifle Levninger af den, som hun begra- 
der, og lader Karker, som har forraadt Ham, hange. Man 
forer da snart HakonS Lüg ülbage til den Hule, hvori Han 
er omkommen. Saasnart de, som nedlagge det der, have 
trukket fig ülbage, seer Man Thora langsomt ncrrme sig. 
Hun bringer Ham Hans Svard tilbage, og idet hun scetter 
en Krone af Granlov ved hanö Hoved, ftemsiger hun ved 
Hovedgjardet, med qvalt Stemme, sin smertelige Afsteed:

„Saa er Du da nu skriinlagt, Hakon Ja rl. . . .  nedlagt 
i et af Thora kjobt Skriin! Aldrig havde hun anet dette. 
Dine kolde Levninger hvile sodt! Dersom Du har
feilet, har Du ogsaa rigelig bodet derfor! og Du flal
for Fremüden ikke forncrnnes med noget Ord i din Grav, 
Du, som blev forsulgt af Beftammelse og Foragt! Jeg el
fter Dig i Doden, som jeg elftede D ig i Livet. Du  har 
glimret nogle körte Oieblik i Norden, ligesom Solen, der
bringer Liv i Alt, hvad som «ander. Nu har den störe
Armee af Helte forglemt Dig, for at tilbede en ny Stjerne. 
Intet er blevet D ig trofast undtagen et svagt Qvindehjerte, 
som i sin Eensomhed lidende begrceder dit Tab! Lad dette 
Hjerte da give dig de SEresbeviisninger, som dine Krigere i 
dereS meenederifte Runs have forsomt at yde D ig! Mod- 
tag denne smukke Krone fta ThoraS Haand! Lad denne 
Krone, der er laant af vort Lands stolte Grancr, omflynge 
dit brede Slagsvard, og fortalle Esterverdenen, at ogsaa Du 
var en tapper Kampe i Norden; et af Vinteren udtorret Trce, 
som Stormen har knakket. Historien vil een Gang i Aare-
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neS Lob neppe voerdige at mindes Dig. Naar Tiden faaer 
afbleget dine BedrivterS Farve, og formindstet Malenet af 
dem til nogle Linier uden Liv, skal Man sige om D ig : „Det 
var en grum og frygtelig Asgudsdyrker!" Man skal ncevne 
dit Navn med Rcedsel; men mig, mig skal man ikke stramme, 
thi jeg kjendte Dig. Kun et vildt SecnlumS Raahed har 
kunnet fordcrrve de kräftigste Dyder, det adlest« Hjerte. Alt- 
saa, sov sodt, störe Hakon Jarl! den naadige Odin
ftjomke din Heltesjcel den bedste Lykke! Nn iler jeg dort,
og lader D ig gandfle alene. Naar Man igjen aabner denne 
Falddor, ville Thoras Vaabensvende bringe hendeS Lüg her- 
hid, og ville soette, Eide om Side med dit, det afsjalede 
Legeme as hende, som har elflet D ig."

Hakon Jarl er saa at flge en Kontrast as Palnatoke. 
I  hiint Stykke har Digteren offret det hedenste Barbarie ül 
Christendommens bramlose Dyder. I  dette scrtter Han tap- 
pert den, de hedenfle Helte i det X ^  Seculum, egne OldÜds 
Frimodighed imod Kloster-BigotterietS lumske Opspind. Ho- 
vedcharacteren er her, ligesom i det foregaaende Stykke, af 
en krampagtig Energi, tegnet med en Hoihed, som imidlertid 
stundom forvilder fig indtil spanst Pralerie. Palnatoke er 
Danmarks Vilhelm Teil; ogsaa Han er, ifolge Ordre fta 
Kong Harald, der er stinsyg paa Hans M re, flinsyg paa 
det Herredomme, Han over over sine Krigere, domt ül 
at udfore den samme Behandighedsprove som Bonden fta 
Bürglen paa Torvet i Altdorf; ligesom denne gaaer Han 
seirrig nd af Proven, og ligesom denne havde Han stjult 
i fin Barm en anden Piil, som Han forbeholdt Tyrannen for 
det Tilstrlde at Himmelen styrede den forste stet. Han vover 
at sige Ham det reent ud, og det er sin egen Dodsdom, som 
Han saaledeS ganste hoit dicterer fin Boddels hyklerste Had. 
I  Virkeligheden, ophidset af Biflop PvpoS Raad og hemme- 
lige Anflag, efterstraber Harald tre Gange Palnatokes eget 
og Hans Borns Liv. Dette er mere cnd Helten kan udholde,
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og Han lover fig paa een Gang at hcevne Forncrrmelserne 
mod Ham selv, og DanmarkS fornebrende Undertrykkelse.

Mod Slutningen af fjerde Act er Monarken alene i 
Tronsalen, og Han venter med Hjerteangst Tilbagekomsten af 
Snigmorderne, som ffulle bringe Ham PalnatokeS Hoved. 
Han Hörer Skridt af Nogen som noermer sig; Forhcrnget for 
Doren drages ttlfide, men istedetfor Hans troefaste Mordere, 
er det en Dommer som vifer fig: det er Palnatoke, vcrbnet 
med fin Bue og fin fikkre Piil, som kommer at affordre Ham 
Regnstab for fit Forroederie. Köngen tager Ham ferst for fit 
SlagtofferS Skygge; derpaa gjenkjender Han Ham, og bliver 
derved kun endnu mere feig. Han kaster sig paa Knce for 
Ham; Han anraaber om Naade, ligesom Wgisth foran Orestes 
i Cho^phorene, og Scenen, som erindrer om noget Lignende 
hoS Wschylus, ender med det Samme.

Harald. Jeg ydmyger mig, jeg kaster mig her ned 
med Panden i Stovet. Naade!

Palnatoke. Vee den som har fit Liv kjcrrere end 
sin W re!

Harald. Jeg er din Konge! ViiS Lydighed for dette 
Scepter.

Palnatoke. Dette Scepter! Det har Du tilranet 
D ig ved Brodermord.

H ara ld . Ha! Morderengel! 4Er min Krone, gaae 
bort!

Palnatoke. Du har vanceret DanmarkS Krone; tag 
derfor din Straf!

Og uden videre Betoenkning styder Han Ham Pilen i 
Brystet. Henreven af Lidenstab, ligesom SchweizeS Befrier, 
har Palnatoke ogsaa holdt Standret over fin Gesler; men 
paa dette Sted standser Lighedsforholdet. Helten gjor fig 
ikke, saaledeS som Hyrden, et Selvbedrag i Anledning af det 
begaaede Mord. Tanken at have opoffret en Olding, der 
var ude af Stand til at gjore Modstand, tynger med en 
ForbrvdelseS hele Bcegt paa Hans Krigerhjerte. Skjondt Han
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vel maa indromme sin Fjendes Uvardighed, foler Han dog 
at Han har plettet sit Baabenskjolds Reenhed; at det tilkom 
Guderne at straffe, og ikke Ham at Harme fig. Han foler, 
at Anger er afmagtig til at udsone Hans Daad, og at Do- 
den alene, ved at tage Hans Blöd for det Han har udgydt, 
kan forflaffe Ham, om ikke Frifindelse, saa dog i det mindste 
Tilgivelse. Der er Noget af Salvator Rosa i dette stolte 
Malerie af en ulykkelig Kriger, som giver sine Samvittigheds- 
nag selv et Anstrog af Dyd, og som, tilfulde angrende sin 
BoldSgjerning, dog aldrig nedvardiger sig til at tale som en 
Skyldig.

Den sidste Act er den skjonneste, og vil, som jeg troer, 
vveralt gjore stor Virkning. Man vil feire Köngens Gravol.*) 
Man har indbudt Palnatoke hertil alene i den Hensigt at 
bemagtige sig Ham. Han veed det, men det asholder Ham 
ikke sra at mode. Han trader stolt ind i Borgen, hvor alle 
de ere samlede, som have svoret Hans Undergang, med den 
DrabteS nnge Son Svend i Spidsen. Jstedetfor der at 
bortmane Uveiret, tilstaaer Han den Forbrydelse for hvilken 
Man indtil da kun har Ham miötcrnkt, og Hans mandige 
Holdning indjager dem Alle Skrak. Fjolner alene, mere 
dristig end de Andre, gaaer imod Ham med det Udraab: 
„Op, griber Ham! folger mig, jeg vil vcere den Forste." 
Men Han maa dyrt betale dette modige eller frakke Skridt. 
Palnatoke drager sit Svard og stoder Ham det gjennem Le- 
gemet. „Saa var da »„saa, gamle Nidding! den forste der 
gaaer til Hel, og hver Dumdristig, der vover at gjore 
et Skridt »ärmere mod mig, Han folge Dig !" Med disse 
Ord »armer Han sig det heilige Bord, der er smykket med 
Freyrs Billede af Guld, omkring hvilket Svends Tilhangere 
ere rangerede, og satter sig, idet Han flaaer Svardshjaltet

*) ^kunsrniUes" gjengiver vcl ikke her drt rette danske Ord, men 
Franjimomdene kjcnde maaskee ikke til »Gravol" saa lidt som til 
Bragi- eller Minni-Beegeret.
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imod Bordet med en saadan Kraft, at det runger i Byg- 
ningens Hvcrlvinger. Alle Krigerne reise sig, sammen- 
stodende deres Skjolde med et stcrrkt Udbrud af Uvillie og 
Hcevnlyst.

„Rolig i Hallen!" raaber Palnatoke. „Ved Asa-Thor! 
Den mindste Mine Z  gjore til at lcrgge Haand paa nng flal 
koste Eders Hjerteblod." Derpaa vender Han sig til Svend: 
„Gronstolling! V il Du  vove at forgribe D ig paa en Helt? 
Hvo lcrrte Dig, hvo lcrrte Eder alle, HofmandS-Slceng som 
I  ere, at haandtere Slagsvcerdet? Hvo forte Eder seierrige 
mod Fjenden? Hvo lcrrte Eder at gaae ftem med tappre 
Mcrnds Skridt? —  Jeg, Palnatoke! Og nu kunne I  troe 
at Eders Fader, EderS Lcrrer er en Nidding? Er det Eder 
tilladt at antage den mindste Muelighed af at Han feigt stulde 
have vancrret fit Navn? Ved Danmarks Hceder! Balhallas 
evige Guder rodme i dereS Skyer over Eders MiStanke, og 
stamme sig over at have Eder til Sonner."

Kcrmperne stikke taufe deres Svcrrd i Skederne, og scrtte 
sig igjen ganfle flamfulde. Palnatoke vedbliver: „Jeg havde 
kunnet gaae, men jeg har ikke villet det. Jkke behover jeg 
at aflcrgge Eder Regnflab; men jeg er kommen her for at 
tage Asfleed med Eder som en cerlig Mand, og for at gjore 
en Ende paa de Rygter som svcrrte mig. Svend! jeg har 
drcebt din Fader afvigte Nat, fordi Han ved et frcrkt Broder- 
mord har banet sig Veien til Tronen, fordi Han har folgt 
Danmark til Klcrkekrammet, fordi Ingen künde troe sig i 
Sikkerhed for Hans Dolk, og fordi Han nyelig for tredie 
Gang har esterstrcrbt mit Liv. Meer vil jeg ikke sige her 
til mit Forsvar; den gamle Synder tvang mig til sit Drab. 
Farvel da, Du og I  alle! Jeg scrtter Seil til Usedom. 
Dersom Du vil have Blöd for Blöd, sog mig da med din 
Flaadc i aaben Soe, men vancer D ig ikke, forhaan ei den 
Mand, som var mere din Fader end den som Du vil hcrvne. 
Jeg gaaer herfta ligesaa stille og roelig som jeg er kommen. 
Hvor er den som vil vove at spcrrre mig Veien? Jeg kan
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have overilet mig, jeg kan have feilet; i saa Fald er det de 
evige Guder som skulle domme mig, ikke Mennestene. Til- 
bage! Jeg falber ikke for Handel som Eders."

Helten fjcrrner sig nu, og Svend giver Ordre til at 
Man skal lade Ham fare. „Man lade Ham gaae! Han er 
en stör Mand: jeg har gjort Uret ved at forncrrme Ham. 
Dersom Havnen tilkommer mig, er det paa Havet at jeg 
skal söge Ham." —  Forbrydelsen tranger imidlertid til at ud- 
sones, og Udsoningen er ikke langt borte. Alt sor vis paa 
at Man vil Palnatoke tillivS, har dennes Svoger Bue be- 
vcrbnet alle flne Lehnsmand, og hat» styrter som en Afsindig*) 
ftem paa Scenen i det Vieblik, da Man udbarer FjolncrS 
Liig. I  den Tanke at det er Liget af Hans Fader og Herre, 
Man nylig har myrdet, udcrsker og angriber Han Svend med 
Raserie. Den unge Konge er netop ved at bukke under, da 
Palnatoke, tilbagekaldt ved VaabneneS Lärm, styrter sig imel- 
lem de Koempende, stoder Bue tilbage, og opfanger i fit Bryst 
det Svcerd, som var rettet paa at trcrnge ind i Svends Hjerte. 
Kongemorderen falber i det Han forsvarer fin Konge. „Hvad 
har jeg gjort?" raaber den Ulykkelige, i det Han gjenkjender 
Palnatoke, og kaster fig over Hans Legeme. „Hvad Du 
burde gjore!" svarer den Doende. Du var kun et Bcrrktoi 
i Skjcrbnens Haand; Du er uskyldig."

Den uftivillige Mörder vil ikke overleve sin Feiltagelse, 
og vender Svcrrdet mod fit eget Bryst: den Doende standser 
Ham med vErdig Magtfylde. „Dersom Du vil at jeg skal 
doe med No, da svcrrg at Du vil leve. Den som har elsket 
mig, bor see mig udaande i stille Rolighed; jeg er tilfreds. 
Bebreid D ig Intet, Bue! jeg takker Dig. Ja, tak min Ben!

') Den franste Skitse har, nagtet sine levende Farver, paa dclte Cul- 
ininationSpnnkt knn svagt gjcngivet Bnes effcctfnlde »Barsccrkergang" 
«g »Skjoldeklemmcn." Enten har Forfattcren ikke tjendt denne de 
nordijke KcemperS nationale Paroxysme, eller ha» har manglet Ord 
til at udtrykke de».
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Du har fordrevet det blodige Skyggebillede! tak! D it Svcrrd 
har aslvattet Pleiten paa mit Skjold." Disse PalnatokeS 
sidste Ord ere ogsaa de sidste Ord i Stykket.

Der gives paa mangt et Sted i denne Tragedie et 
Slags Mindelse om hiint heilige Skuespil af Schiller, hvori 
en Landsbye-Bueffytte er Helten; men hvad Man i det for
ste forgjcrves vilde söge, det er en Scene som den imellem 
Wilhelm Tel! og Johannes Parricida*). Disse to Stykler 
höre til den menneflelige AandS underfulde Frembringelser, 
som neppe modes to Gange i eet Aarhundrede. Hvad Man 
ubetinget bor rose, det er JdeerneS ungdommelige Kraft, og 
Stilens ridderlige Barme. Der udvikler flg igjennem hele 
dette Stykke en Ungdoms Begeistring, som henriver, og faaer 
Lcrscren til at springe Feilene over. B i ere endnu ikke gamle 
nok til at lade vcrre med at springe.

En Besynderlighed fortjener at bemcrrkes, iscer naar Man 
tcrnker paa Forsatterens Stilling som Mand paa nogle og 
tvve Aar, adflilt fta en elsket Qvinde, og denne Besynderlig- 
hcd er: Jndforelsen i dette Drama af et ganske nyt Slagö 
Eenhed, nemlig Kjons-Eenheden. —  Den hersker hos os alene 
i denne Art salist Tragedie, **) hvori der ikke er Sporgsmaal 
om Folelse. —  Denne Bemcrrkning gjore vi »den nogensom- 
helst Bebreidelse; thi Digteren har rigelig holdt os skadeslose 
for denne Kjons-Seperation i det Vcerk, Han lod folge paa 
Palnatoke, og som, ifald det ikke afgjort er Hans Mestervcrrk, 
dog sikkert er meget ncrr ved at vcrre det, i Axel og Walborg. 
Dette Stykke er skrevet heelt igjennem under Jndflydelsen af 
den reneste, crdlcste Elskov, der aabenbarer fig i alle Rcrnke- 
vcrsenets Krumninger, og trcrnger ind i Lcrserens Hjerte, om

> Schillers »Vilhelm TcllS" 5le Act, 2den Scene, der, nagtet sit hoie 
moralfle Vcrrd, nevpe har den bjcrtegribende tragiske Effect som 
PalnatokeS 5te Act, sidste Scene. Men »Vilhelm Teil' er jo ei 
Heller nogen Tragedie.
Her sigteS til den gamle srankiske Sov, der udelnkker Dsttrene fra 
Arve- og Thrvnfelgen.
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Han end er nok saa tor og kold. Man vil maaskee vcrre 
os Tak skyldig ifald vi undersoge dette Vcerk med en rigeligere 
Udfoldning end ethvert Andet; ifald vi med nogen storre 
Vidtloftighed scette dets Kilder og Skjonheder ud fra Hin
anden. Der sporeS i Samme en Vcelde af Folelser, en 
brcrndende og sod Fylde af Melancholie, som rober en dvbt 
bevcrget Sjcel, en Sjcrl aabnet ved Kjcerligheden for de crd- 
leste og ommeste Jndtryk. Man foler at Digteren i sit 
Hjerte maa have samlet alle en LandflygtighedS traurige For- 
nemmelser, alle en HjemkomstS forudfolte Glceder, for at ud- 
gyde dem i sit Vcerk, og hensmelte fine Vers i KjcerlighedenS 
Taarer.

VI.
Emnet til denne Tragedie skyldeS en af Skandinaviens 

populaireste Historier, som er opbevaret af Peder Sp v*) i 
hanö Sämling af DanmarkS nationale Sange. Denne Le
gende var allerede bragt paa Theatret mod Slutningen af 
det 18de Aarhundrede ved en af Evalds ubekjendte Landsmcend, 
en Digter ved Navn Rein**), som Man aldeleS glemte ved 
Lcesningen af Oehlenschläger. Denne Sidste har troeligcn 
fulgt Kcrmpevisen, fta hvilken Han har samlet de yndigste 
Trcek, og der hvor Han har forladt Sagaen, har Han sorget 
for at stotte sig paa de paalideligste Details, uddragne af 
Snorro Sturlesons Kronike. Det er i Et og Alt en nordisk

') Peder Suv, Prast til Hellested i Stevns Herred, dod 1702, bekjendt 
af sine „danske Ordsprog" og «et Hnndrcde udvalgte danfle Biser om 
allehaande markelig KrigSbedrivt, og anden salsom Eventyr." 
Nordmanden Neins Sorgespil i Alexandriner: «Hagen og Axel (Kl'hvn. 
1786) vandt ingen Opmarksomhed, og var aldeles glemt lange forend 
Oehlenschläger, omtrent 20 Aar fildigere, bragte dette tragiske Emue 
med enthnsiastist Bifald paa Scenen.
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Tragedie belyst fra Tid til anden af denne skjonne Soel, som 
opvarmer og bestinner Nordens Sommere.

Scenen er i Trondhjem, som i det 12te Aarhundrede var 
de norske KongerS RestdentS, og Handlingen foregaaer fta 
Forst til Sidst i Stadens beromte Domkirke; thi, saaledes 
som Ampere bemcrrker, dette Stykke, der heelt igjennem er 
knyttel til Skildringen af moderne Folelser, og MiddelalderenS 
Vedtaegter, holder sig paa det Stromgeste inden de clasfiste 
Gromdser. Det er flkkert ikke af Respect for Aristoteles's 
Bpdende, at Oehlenschläger har viist stg saa samvittighedsfuld 
med Hensyn til StedetS Eenhed. Han har instinctmcessig 
skjonnet: at et af disse urokkelige Kjcrrlighedsforhold, som 
Man kun trcrffer der, hvor ClimaetS Strenghed ligesom tvin- 
ger Sjcelene til at holde sammen: en fuldkommen idealst Kjcrr- 
lighed, aldeles ftigjort fta det Jordiske, en Kjcerlighed som seer 
sin trofaste Tilbedelse, sin religiöse Begeistring og Hengivenhed 
priiSzivne for KlosteretS og OvertroenS Ondflab —  ikke pas
sende künde have en anden Skueplads, end et af disse From- 
hedens Blokstibe, der ligge ubevoegelige midt under den almindelige 
Skibsslingring gjennem SeclerneS Aarrcrkker, og hviS heilige Byg- 
ningSkunst giver et plastist Gjenstjcrr af Verdens crldgamle Skikke.

Det der ncrrmest flulde forme Axel og Walborg, bliver 
netop det der adstiller dem: de ere befloegtede, og beflcegtede 
i en Grad, hvori Klerkeloven forbyder Wgteflab. For at 
fjerne denne Hindring har Axel, esterat have kaempet i Pa- 
lestina under Henrik Love, og udmcerket sig ved sin Vaaben- 
daad, bcgivet sig til Rom, og har af selve Paven erhvervet 
Tilladelse til at forme sig med hende som Han elster. Ester 
sein Aars Fravaerelse kommer Han fuld af Haab til Trondhjem. 
Ledsaget af sin Vaabenbroder Wilhelm, begiver Han sig til 
Kirken i Pilgrims Dragt, mindre af Andagt, end for at 
overbevise stg om hvorvidt Hans og Hans ElfledeS Navnetrcrk, 
aftidset med Hans egen Haand i en af Kirkens Piller, endnu 
er omgiven af den Kjcrrmindekrands, som Walborg har lovet 
Ham at opftifle hver Dag. I  Blomsternes Friflhed lceser
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kicm bcrnset, at Han ikke er forglemt. „O Wilhelm! Wil
helm! hun er mig tro; Himlen er ei saa blaa som disse 
Blomster."

Disse Udbrud af Glcede blive snart dcempede ved en 
snedig Munk, som knn har behovet et Diekast for at gjen- 
kjende Ham. Det er den gamle Knud Sortebroder, Kong 
Hakons*) Skrivtefader. Denne underrctter Ham om at Köngen 
bar forelsket sig i Walborg, har begjcrrt hendes Haand, og 
at, om Han ikke har faaet den, er der ikke destomindre al 
Anlcdning til at troe at Han vil faae den. Han sinder sin 
Lyst i at forbittre Axels Hjemkomst med trolose Foregivender, 
og fjcrrner sig ikke forend Han har kästet ligesaamegen SEng- 
stelse som Mistanke ind i Hans Sjcrl.

Axel, ene tilbage, overgiver sig nogle Dieblikke til sin 
pludselige Skrcek: „Hakon er Konge! Walborg er Qvinde! 
og Qvindens Lod er Svaghed!" Denne Uvished qvceler 
Hans Hjerte. Han maa vide hvortil Han har at holde sig; 
Han maa opsoge sin Sester Helsred, söge Köngen, og paa 
ridderviis tilbagesordre den Haand, som blev Ham lovet. I  
det Dieblik Han vil til at gaae ud af Kirken, trceder Valborg 
ind, og afFrygt for at Hans Uroe stak forraade Ham, kncrler 
ban for Alteret indhpllet i sin Kappe. Walborg kaster sine 
Dine omkring sig, og da hun feer at Ingen feiger for at be- 
lure hende, ncermer hun sig med lette Skridt Pillen, hvor 
Navnetrcekket er aftidset. „Jeg er alene: hist kncrler knn en 
gammel Pilgrim foran Alteret," og med disse Ord tager hnn 
den foregaaende DagS Krands af, og hcrnger en frisk istcdet. 
„Jeg hilser dig, min Kjcrrlighed! god Morgen!" —  Maaskee 
vilde Man Heller have havt et Niere virgilsk Vers end dette 
her; men i hvordan det end er! dettne ftomme Opmcrrksomhed 
niedforer en GjenkjendelscS-Scene fuld af Unde og Interesse. 
Den sorgelige Nphed om KongenS Pretentioner stadfcrstes af

") Haken Herdebred, som faldt i Slagct vcd NomSdal 1162 overvunden 
af Erling Skakke.
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Walborg, som skjcelver for deres Kjcrrlighed. Stolende paa 
dct hadrianfle HimmelbrevS Kraft lykkeS det Axel at berolige 
hende, under Gjentagclsen af sin Eed for Gud som Bidne. 
„Og nu," siger Han, „skal kun Doden kunne sonderrive dette 
Baand; kom! lad mig scette Ringen paa din Finger." Rin
gen falber, og bliver borte mellem Gulvsiiserne. „Min Gud!" 
udbryder Walborg flttrende, „den rnllede ned i vor Stam- 
faders Harald Gilles G rav!" KjcerligHeden er overtroifl, 
og en nlykkelig Forudfolelse reifer sig i den unge Piges Hjerte. 
Det lykkeS Axel anden Gang at berolige hende. Han op- 
muntrer hende ved HaabetS og Kjoerlighedens trostende Tale, 
og Han forlader hende, for at opsoge Hakon; Han troer at 
fole, at Man ikke vil kunne modstaae Ham. For saa vidt 
Walborg har kunnet forstaae Ham, deler hun Hans Forsikring; 
men hendes Bekymringer vende tilbage saasnart hun er alene. 
Nye Anelser bestorme hende: de gamle oplives igjen. Det 
forekommer hende, at Doden opreiser en Muur mellem hendeS 
og Axels Skjoebne. „O hellige Guds Moder! Hvorledes 
regne paa Hans Troe, naar Pantet, som Han giver mig, for- 
svinder i Graden?" og hun gjentager med Rcedsel: „Hans 
Ring rnllede ned i vor Stamfaders Grav." Den anden 
Act begynder med et Slags politifl Samtale mellem Köngen 
og Hans Staller Sigm d, som underholder Ham med en ganske 
anden Bekymring enb den for Hans Elflov: Bekymringen for 
Hans Throne som vakler, og som det gjelder om at opretholde 
lize overfor Erling Skakkes krigerste Wrgjerrighed. Hakon 
laaner kun et halvt Vre til bisse Vink; og, flaaet af et 
ulvkkeligt Varsel, trcekker Sigurd sig tilbage ved Ncrrmelsen 
af Knud Sortebroder, som Köngen spneS lcrngselsfuld at 
ville raadfore sig med. Skristefaderen underretter Ham om 
Axels Hjemkomst til Trondhjem, og opfordrer Ham til at be
handle sin Rival uden Vrede. I  de Farer, som Man maaflee 
snart vil faae at bekampe, er det uundgaaeligt at fikkre sig 
en saadan Stotte. For saavidt angaaer Axels Forbindelse 
med Walborg, da er der Intet at hefrpgte: „de hellige An-
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ordninger forbyde den, og var den selv Fuldbyrdelsens Die
blik paa det Narmeste, da skulde Han nok finde Middel til at 
forbindre den." Med disse Ord bortfjerner Han sig. Nu 
feiger en herlig Scene. Köngen, som veed at Han trcrnger 
til en tapper og kräftig Arm, modtager sin Rival med 
Hjertelighed, og skjuler med Behcendighed fit Hjertes hem- 
nielige Qval. Axel ndtaler derpaa, med sin oprigtige faste 
Bestemthed, i Hvad Hensigt Han er kommen til Trondhjcm: 
ban kommer for at indgaae et Wgteflab, der har vcrret ud- 
sat alt for lange, og dersom Man endnu lagger Ham Hin- 
dringer iveien, har Han et paveligt Brev, som haver disse. 
Ved denne Tale tabcr Köngen aldeles sin Selvbeherfkelse; 
Hans siet tilbagcholdte Lidenfkab bryder los, og Han svargcr 
nied Hestighed, at ville bryde en Forbindelse som fornarmer 
Ham. „Ikke lader jeg mig standse" —  svarer Axel —  „af 
disse Trufler! V i ere bê ge to Grene af et og samme Stam- 
tra, og min Green er ligesaa god som Din. Jeg har varet 
en «ret og agtet Kriger i Henrik LoveS Armee: nu er jeg 
din Tjener og din Undersaat, men ikke bin Slave. Walborg 
er min Trolovede. Din Kongevardighed har Intet, med den 
Sag at gjore. Jeg lader det komme an paa Gud, og jeg 
gaaer nu paa staaende Fod til Hans Alter." —  „Var rolig, 
Han er der ikke endnu!" —  hvisker Skrivtefaderen, som i 
dette Dieblik kommer tilbage til Köngen, for at «flagge Regn- 
skab for de ForholSregler der maae tage-, for at hindre denne 
maledide Forbindelse.

I  Kegyndelsen af 3die Act er Alt fardigt til Kirke- 
cermonien; Erkcbiskop Erland, i sin yppersteprastelige Ornat, 
laver sig til at forrette Gudstjenesten. Da er det at Mun- 
kenS forte Opspind afflörer sig. Han har opdaget en aaben 
Linie i den heilige StoelS Dispensation. Denne haver vel 
—  det kan ikke nagteS —  Slagtskabs Hindringen, men der 
er anden lige saa uoverstigelig isolge det norske Kirkerituals 
Forskrivter. Axel og Walborg have varet bragte paa en og 
samme Tid, og af samme Gudmoder til Daaben, og imellem
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Gudsodflende er SEgteflab en Umuelighed. Erkebispen for- 
fcerdes; men Han kan ikke hindre at Lov bliver Lov, og 
tvungen til at vcrre Lovcns Haandhcrver, beflutter Han sig til 
at oplose det Baand, som Han er kommen for at velsigne. 
Jmidlertid syldes Kirken af en travl og nysgjerrig Mennefle- 
masse; Brudesolget trcenger ind i Kirkens Skib, hvor Hakon 
og hele Hans Hof befinder sig. De unge SEgtefolk tage Hin
anden i Haanden, rg gaae op imod Alteret under Sang og 
Spil fra Orgelet, og MunkeneS Alorin in exeelsis. Plud- 
selig standse de hoitidelige Toner. Erkebispen, i Spidsen for 
Geistligheden, gaaer dem imode, udstrcekker sin Hvrdestav 
imod dem, og med Undflyldning for sin PligtS Opsyldelse, 
proclamcrer Han den Dom, som adskiller dem.

„Ulykkelige! En Olding feer sig idag nodsaget til at 
standse Eder paa Haabets blomsterstroede Bei; men fortvivler 
ikke over EderS Skjcebne! hengiver Eder i GudS Haand, og 
satter ei Nag til en Gubbe, der vilde finde fln storste Glcrde 
i at forene Eder, dersom Himlens Villie ttllod Ham det." 
Smerte og Forbavselse gribe de Trolovedes Hjerter, og de 
erfare af Erlands Mund Aarsagen til deres Skilsmisse. 
Fnldforelsen as denne Skilsmisse staaer nn kun tilbage, og 
det er Knud Sortebroder, som ogsaa her tilbyder sin Tjeneste. 
Han bringer det symboliske Linklcede, som ester KirkenS Skik 
flal overskjcrres med et Svcrrd, for at tilkjendegive, at dereS 
SkjcrbneS Traad ogsaa flal vcrre overflaaren. De tage hver 
i sin Ende af Linklcrdet. Hakon rcekker fit Svoerd til Erke
bispen, og Prcrlaten som deler Klcrdet, overskjcrrer til samme 
Tid det Baand, som flulde forene Beggeö Skjcebne. Köngen 
vil at Axel eieblikkelig flal bortfjerne sig; men Erland, som 
dybt i Sjcelen foler Sorgen ov<r de brustne Lcrnker, gjor fln 
Myndighed gjeldende, ifolge en anden Skik i Norge (som 
just ikke forckommer mig meget Historist) for, i de tvende 
Märtyrers Gunst, at hcrvde det Privilegium, at samtale »den 
Bidner i Kirken, og at sige Hinanden det sidste Farvel. 
Dette forflaffer Ham fra Axels Side denne besynderlige Tak-
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sigelse: „Tak, Gubbe! Tak! Du dcrkker SmertenS spidse 
Torn nied Medlidenhedens hvide Roser."

Man maa vist indromme, at dette Sidste ikke er synder- 
lig godt, og Oehlenschläger er ikke sparsam nok med Brngen 
af bisse tvetpdige smukke Talemaader, som kun taaleS i 
Tydskland, men ikke burde taales nogetsteds. Det bedste er 
ikke at agte paa dem. Dcnne saa flet anbragte Blomster- 
sniiger hindrer ikke Afskedsscenen i at vcrre en af de inecst ro- 
rende i Stykket. Alene tilbage med Axel tager Walborg 
Krandsen af hvide Roser fra sit Hoved (her er alter hvide 
Roser) og betragtende den sorgmodig, klager hun: *)

»Marke
»Paa heilig Elsiov er den btcge Rose:
»Det jordisie, det rode Blas er sinkt.
»Som Englevinger staae de hvide Blade."

Enhver Anden end Axel vilde maaskee ikke forstaae dette 
Slags elcgiske BogstavSgaade, som jeg har oversat uden at 
gjcette den; Han synes ikke at tove et Vieblik efter Meningen. 
Han seer strax at det betyder: „vor jordiske Lykke er asblom- 
stret, men den i Himmelen er det ikke" —  eller Noget af det 
Slags; og Han udbryder dybt bcvcrget:

„Ak! Walborg! Walborg!
Walborg rcrkkende Ham Haanden. Trost Dig, elflte Ven!
Axel. Jeg tröste mig? Gud! hvorledeS er det muligt, 

at Du  saa let, saa snart kan satte D ig?
Walborg pegende paa Haralds Gravsted. Alt er 

roligt i den tanse dunkle Grav. Jeg er alt forbcredt.

") Her har jeg troet at bnrde gjengive in oriZianIi de dansie Vers, 
hvis hole svoermerisie Ndtryk den fransie Forfatterr bar anseet for en 
Art Logogryph. Han trakker sig imidlertid, paa sin lette spogende 
Maade, ud af denne Sprogrorlegenhed, og efter den fransie Onisirir- 
niug: „Vois ceo xLIes tlenrs, pnr einblsme ä'nn eternel 
»mono! ^unncl I'eolnt lurnineux äe In terre s'eteint, II reste 
In bsnnts snns tnolie äe I'nn^e," kommer Han endelig, vcd Hjelp 
af Axels Fprtolknlng, tll det rlgtlge Resultat.
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Axel. Du forbcredt? Ak nci Walborg! nei. Aldrig 
har dit Die tindret af en mere heilig Glcrde end i det Die
blik da Du rakte din Trolovede Haanden.

Walborg. Diel tindrer aldrig med en saa levende og 
reen Glands, som naar det er suldt af Taarcr." —

Denne deilige Tanke er selv kun en forvandlet Taare, 
og der er meer end een saadan i Walborgs Rolle, hvis 
Cbaractcer, iscer i denne Scene, er anlagt ined en sjelden 
Fünhed. .

Axel. For mig staaer kun tilbage endnu engang at 
gaae i Landflygtigbed, paa nye at vandre ad Verdens störe 
Veie; men ak! Haabet vil ikke meer holde mig opreist paa 
dem. Jcg stal ikke mere have min VandringSstav at stotte 
mig ved; den er nu brudt. Nu skal jeg atter vandre ved 
Midnats Tid i de ensomme Skove, men nden Maal og Strcrben. 
Maatte paa denne min Vandring den forste gronne Hoi aabne 
fig, og skjcenke mig en Grav! jeg onfker ingen anden Boelig.

Walborg. Grummc! vil Du  da forlade din Walborg?
Axel. Og hvorfor fkulde jeg blive? For at fee Dig 

flaues hen til Alteret af din Boddel?
Walborg. Nei aldrig! jeg stal nok vide at unddrage 

mig den Oval.
Axel. O  den Tiger! Knuse et saadant Hjerte, og 

kalde det Kjcerlighed!
Walborg. Heg ftpgter «i Hans Vcrlde, Mit Oie, flovt 

af Taarer, vil snart ei knnne taale Dagens Lys; men forend 
Dodens blöde Haand lukker det, vil min hulde Moder, den 
heilige Kirke, laane sin Datier et Slor til at skjule sig i.

Axel. O  Gud! min Walborg Nonne! disse gute silke- 
blode Lokker asskaarne! Saamegen Skjonhed begravet under 
en fort grov Kladning!

Walborg. Da stal jeg mangen Nat vandre her ganfle 
alene, og tanke paa min sode Drom, Din Hjemkomst, 'Axel! 
og vor bittre Skjcebne, imedens at mit Hjerte sromt haver
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sig til Gud i Bon og heilig Sang; og for min BonS Skyld 
flal Herren fra det Hoie mildne Sorgen i dit Hjerte.

Axel. O  Walborg!
Walborg. Derester flal jcg sidde stille i min lille Celle, 

virke Gnld i Silke, og mine Dage flulle Henglide i en barm- 
hjcrtig Tnngflndighed. Jcg flal lene der liig Tnrteldnen, 
der altid trofast dog aldrig finder R o , aldrig hviler sig paa 
den gronne Green, om den er nok saa modig; aldrig lcrdfler 
sin Torst i det krystalklare Band, forend den har plumret 
det nied sine Foddcr.

Axel. Og Axel?
Walborg. Du flal drage til din Gaard, op til din 

Soster, til den gode Hclfted. O ! forlad aldrig dit kjcere 
Fcrdreland; og forbliv ei Heller i Trondhjem hvor hver Dag 
vilde foroge din Kummer. Alle jordifle Ulykker mildneS ved 
Tiden, og Tiden vil ogsaa lcege dine Saar. NaturenS Stor- 
hed og majestcetiffe Rolighcd, en SosterS venlige Smiil, og 
hendes behagelige Underholdning vil bedre vide at tröste en 
saaret Sjcel end SelflabSlivetS lärmende Fester. Du flal 
trcrkke Dig tilbage til din Bjergborg, hvis hoie Taarne kneife 
stolt paa FjeldetS Kant, og flue vidt nd over Elvene og det 
brusende Hav. Bcrr saaledeS tappert din Skjcrbne: og der- 
som dit Hjerte begynder alt for stoerkt at banke, da grib din 
Bue og dit Spyd, stvrt Dig i de morke Granflove, og ov 
din Hanne paa Björnen og paa den ondflabsfulde Los, som 
forstyrrer Skovens Fred. SaaledeS vil Du efterhaanden 
overdove Smerten; og Vinter-Astnerne flal Du sidde i Bjelke- 
stuen hos den gode Helfted, og lcese for hende de gamle 
Sagn om Odin, Thor, og den brave Baldur. Ved HelftedS 
Harpe kan Du  ogsaa synge, men vcrlg ei Visen om Hagbarth 
og Eigne: syng ei Heller om Aage og Jomftu Else (hnn 
brister i Graad).

Axel. O !  Walborg! Walborg! dem vil jeg kun 
kunne synge (Han omfavner hende)
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Erlaub kommer tilbage: „Og nu, mine Born! bet kau 
ei vcrre Anbei. Skjcrbnen noder mig: I  maa stilles ad!

Walborg. Farvel!
Axel. Farvel!
Walborg. V i sees igjen.
Axel. Hos Gud!"
De skulle imidlertid endnu engang see hinandcn. Man 

kan ane bet af de Betragtninger, som undflippe Erlaub, da 
Han er bleven alene tilbage i Kirken; thi den voerdige Erke- 
bisp er dybt saaret af denne dobbelte Landflygtighed, som 
erindrer om Ulykkerne i Hans stjonne UngdomS Aar.

„Ulykkelige Born! Ebers Kjcrrlighed funkler for mig 
som Nordlpsets sorgelige Gjenstjcrr, og opklarer, som Do- 
dens blege Lysglimt, min UngdomS natlige Himmel. Ja, 
Ja! det er en svag Mand, som aldrig kjendte til Kjcrrlig- 
hedenS Styrke. Brave Axel! min Skjcrbne var aldeles lig 
bin. O, min Eleonore! Som Maanen straaler dit Minde 
ned paa min Vintersnee. Forblev Du bin Erland tro ind- 
til Doden? Ingen Lcrbe har nogcnsinde bragt Ham det 
mindste Budstab om Dig og om bin Skjcrbne".

Jeg holder ei synderlig as denne den gamle Prcelats kun 
lidct bistoppelige Tilbagevenden til flg selv, og iscrr af den 
grcedevorne Tone i bisse Reminiscencer; men samme have 
den Fordeel, at sorberede Tilstneren paa den gode Stemning 
hos Oldingen, som Wilhelm, Axels Ven og Vaabenbroder, 
veed at vinde ved sine Ord, saaledes at Han samtpkker i at 
begnnstige de to Elstcndes Fingt. Det oplyses, at denne 
Wilhelm netop er en Son af den sclvsamme Eleonora, hvis 
Minde Erland nylig har paakaldt. Denne Gjenkjendelse er 
bespnderlig nok, men ikke mecr cnd Axels solkeflpe Bens egen 
Cbaracteer, der astnaler sig selv saaledes:

„Scrlsom er min Natur, og noesten en Uting; en under- 
lig Sammenscetning af modstridige Elementer, af Kjcrrlighed 
og Had, af Vrede og Om heb, der ftemkalder en evig Gjcrring 
i min Barm, som kun beroliges uaar jeg rast styrter mig i
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Krigens Tumi.-.el, eller naar jeg, med en stum men urokkelig 
Trofasthed, slutter mig tet til en tapper og brav Ven. Saa- 
ledes har jeg fluttet mig til Axel Thordson. Selv kan jeg 
vel ikke elfte. Men det er mig en Lindring at hjelpe den 
Lvkkelige, svm kan elfte." Dette er Gründen til at Han har 
beflnttet at redde Axel, at ndrive Walborg sra den oegteftabe- 
lige Forbindelse med Köngen, og at bringe dem begge til 
Tydftland. Han har Midlet hertil. Dette Middel er Ham 
inspireret i en Drom, Han har havt i Kirken, eller rettere, 
det er St. Olaf i egen Person, som har aabenbaret sig for 
dam. Der behoves ikke mere for at bestemme den god« 
Erkcbisp til Dceltagclse i Complottet. Han er selv stemt for 
strax at scette dette i Udovelse, men dette Hastvcrrk stcmmer 
ikke med Oehlenschlägers Arrangement. Han behover en fjerde 
Act, og Wilhelm forklarer vidtloftigen for Prcrlaten —  der 
givcr cster for Hans Fornuftgrunde —  at FrelsenS Oieblik*^ 
cndnu ikke er kommet.

„Endnu er det ikke Tid. —  Naar Dagen spnker, naar 
den koldc Dug falber paa de Dodes Gravsteen, Tvivl paa 
den TappreS Mod, og Hjerte-Angst paa Spndercns Sam- 
vittighed; naar Kirken er fy dt af det hoitidelige Merke, og 
Nattens Lamper käste deres matte Skin igjennein Mulmet 
den paa Gravene; naar den natlige Klokke slaaer hult fit 
tolvte Slag; naar Uglen Inder, og naar Hanen galer, da 
stiger St. Olaf op i sin Kongepragt, som Nattens Könning, 
for at forfcerde den Ryggeslose, fcelde Niddingen, og torre 
Taaren af Uftulds Oie med sin Svcdedug."

I  Bkgvndelscn af fjerde Act, som ncesten maatte om- 
gjores*), dersom Man vilde overfore denne Tragedie paa 
vor Scene, er Knud paa Vagt i Kirken med nogle Kcrmper,

' ) Deune Bemcerkning er en aabeichjertig Udtalelse af Nationalsolelsen, 
der vel ogsaa er Skyld i, at det crgte nordiske Malene as Gamle 
Björn med fine Drikkehorn, istedetsor .^veries a doiie", flet ikke 
falder i den franste Digters Snlag.
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sandsvnligviis fordi Han har fattet Mistanke om VilhelmS 
Forchavende; men Man veed alt for lidt Heroin, og Han 
vilde gjore klogere i at sige os det, end i at afhandle oin 
det aldgamle Norge, og om Jnddelingen af dets Konger i 
Classer efter deres Fortjenester. Denne en HistorieskriverS 
Drovtelse har ikke andet Resultat, end at opmuntre en gam
mel Kriger ved Navn Björn, til at bryde heftigt los imod 
de moderne Lader. Han savner sine Forfadres tappre Raa- 
hcd, og bliver fortrpdelig over Nutidens Unglinges qvind- 
agtige Skikke. Han sinder det iscrr latterligt, at Man har 
sat Drikke-GlaS istedetfor disse störe Boffelhorn, som Hans 
Helte-Forfcrdre udtomte i eet Drag. Disse stemme Vagere 
ere ikke Andet end Legetoi, passende i det hoiste for Born. 
Han Harmes ikke mindre over Brugen as Kammer. Denne 
jammerlige Opfindelse erstatter i kloge Folks Dine kun me- 
get stet den Jld, Man fordunr antandte midt i Varelset, 
naar Köngen og Hans Vaabenmand sadde i Kreds soran Ild- 
stedet, talende om deres Bedrivter, og drikkende „Mjod eller 
Hydromel" imedens at Rogen rullede omlring i smukke Skyer 
längs Paneelvarket. Saaledes gik det til paa Olafs T id: 
og denne Snak bringer lidt efter lidt de Tilstadevarende til 
at nnderhvlde sig om den heilige Konges **) Gaaen-igjen. 
„Nu da," siger Björn, „engang stete det, her paa det 
samme Sted hvor vi nu sidde, da MidnatSklokken lod, og
Hanen goel"........ Ved denne Forberedelse begynde Til-
horene at stjalve. Klokken staaer tolv, Hanen galer, Hjerte- 
angsten tiltager, og den gamle Kriger vedbliver, ikke nden 
bcmmelig Gysen, sin Fortalling: „engang da —  just ved 
dette Klokkeflet —  kom St. Olaf fra Choret langsomt gjennem 
Kirkens Gang i gylden Rustning, med sin lnkte Hjelm oni- 
krandset af Karfunkelkronen, sit lange Spyd i den blegc Haand,

°) Olaf Kyrre dod 1087.
) Olaf dcn heilige, som faldt i Slaget ved Sliklestad 1030, feuere 

canoiliseret og Hans Lüg bisat i Troudbjems Doinkirke.
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og med en SolvmorSkaabe, der flcrbte ester Ham i Kirke
gangen." Ved denne Tale vender Man sig instinctmoessig, 
og Jertegnet gjentager sig. Et Skyggebillede viser sig op- 
reist i Kirkens Baggrund, just saaledcs som Björn fortoeller. 
Spogelset ncrriner sig med langsomme Skridt, og giver med 
Haanden Tegn til, at de Alle skulle trcrkke sig tilbage. 
Kcrmperne flygte forfcrrdede, i det de flaae Korsets Tegn for 
sig. Knud Sortebroder, mere dumdristig, eller mindre lct- 
troende, eller, om Man Heller vil, mere ngudelig, gaaer 
Mirakelvcesenet imode, men falder dodelig saaret ved et Stod 
as Spudet igjenncm Brystet. „ O ! det blev mit Banesaar! 
Hjcrlp! Medlidenhed! Hjelp! Redder mig! forlad mig 
ikke i mit sidste Oieblik! ha jeg er ene! jeg forbloder mig!" 
Og Han doer under Forsoget at standse flt Blöd med Wal
borgs BlomsterkrandS, som Han i Dodskampcn paa Gulvet 
har saaet fat paa.

Neppe har Han udaandet forend Wilhelm kommer ind i 
Kirken med Walborg og Erkebispen. Snart kommer Axel 
til; Alt er istand til Flugt. De vexle negle cedelmodige 
MedlidenhcdS Ord om Knuds Straf. Da de derpaa ere 
fcerdige til at fjcrrne sig, vil Axel forst knale nied Walborg 
paa Haralds Grav; Fcrdrenes Gravstoeder ere Sonnerncs 
Altere. I  KncrfaldetS Oieblik Hörer Man langt borte Krigs- 
hornets hule Toner. „Hvad betyder det?" sigcr Axel. 
„Der kommer Nogen," gjentager Wilhelm. „Frygt ei min 
cedle Jomfrue! Det er Gotfred, min trosaste Svend. Hvad 
bringer Du Gotfred? hvad betyde disse Toner?" „At 
Flugten er lettere nu end nogensinde. I  dette Oieblik er 
Erling Skakke, Köngens Medbeiler til Thronen, lobet ind i 
Fjorden. HanS Tropper ere udskibede, og det Horn, I  nys 
horte, var HanS Signal til Angreb."

Axel, (ester et McblikS Tauöhed) Nu, Walborg! kun- 
ne vi itke mere flygte. Det er umuligt.

Wilhelm. Hvorledes? Du vil?
Axel. Forsvare Kong Hakon Herdebred.
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Wilhelm. Din Avindsmand? ,
Axel. Hvad Avindsmand? Han er bestcrdt i Nod. 

Han er min Konge; min Pligt er ved Hans Side.
Wilhelm laster forgjcrves sin VenS Opopffrelse for et 

Menneffe, der saa grusomt har forncermet Ham; Axel svarer 
Ham kun med Udbrud af en störmodig Selvforncrgtelse. Han 
vilde vcrre uvcrdig til at elfle Walborg, Han vilde itke mere 
turde mode hendeS Blik, Lersom Han foretrak fit HjerteS An- 
liggende sor fit Fcedrelands. —  Man vilde ikke have optaget 
Ham det ilde, ifald Hans Veltalenhed havde havt en mere 
flarp, en mere kraftfuld Betoning, Hans sjceldne SEdelmodig- 
hed, mere uventede Tanker; men i hvordan de end ere, gjore 
dog Hans Ord et levende Jndtryk. De gjore paa OS samme 
Virkning som paa Walborg, der giver ester for dereS Magt, 
og, i hvor sonderknust hun end er over denne nye Ulykke, 
ikke kan Andet end lifalde og velfigne fin Elffede. I  dette 
Oieblik lyder. Krigsbasunen.

„Vi komme, Hakov! raabcr Axel, dinr Kcrmper komme, 
og ville ffjcenke Kämpen Blöd i TrondhjemS Fjord. See, 
min Veninde! to rode Hjerter staae brcrndende forenede i 
Axels Sljold. Den ene Hqlvdeel af dette SindbiUede er 
anbragt i blaae, den anden i hvid Grund. Det betyder: 
Elffov, Uffyld, Himmel. O  Walborg! Vor Kicerlighed er 
uflyldig reen, og Himmele« Vit belonne den!

Walborg. Med ParadisetS Salighed.
Axel. I  Skyndingen har jeg kun grebet mit Svcerd, 

men glemt Svcrrdbeltet.
Walborg, (tager et himmelblaat Skjcerf af sin Snlder) 

Kom elflte Kcempe! lad din Walborg' erstatte det med fit 
Axelskjoerf.

Axel, (knceler idet hun Hanger Skjcerfet om Hans Skul- 
der) O  dyrebare Walborg! Jeg er din Ridder; og Du 
flulde kunne tvivle om Seiren?

Walborg. Du er min Kcempe, og jeg er din Valkyrie.
Axel. O  grced ei, Walborg!
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Walborg. Jeg vil ei grade langer. En Pige kan og- 
saa vise Heltemod. TaalmodighedS og SmerteS stumme 
Mod. Gaae med Gud, min unge clstte Helt! Walborg 
afstaaer Dig til sit Fadreland.

Wilhelm. En adel Pige, ved St. JnnocentS!
Erland. Mine Sonner! GudS Engle folge og bc- 

stjarme Eder begge!
Axel. Farvel, min Walborg!
Walborg, (holder Ham tilbage i sine Arme) B i et Vie- 

blik! Lad mig endnu engang, kun een fidste Gang, see
Axel i sit fljonne Helteoie.......  Nu gaae! Nu glemmer
jeg Dig aldrig".

Axel og Wilhelm ile nn til Slaget; Erkebispen sjarner 
sig med Valborg. SaaledeS er sjerde Act, som egentlig talt 
kun udgjor een Scene, adelt ndtankt, behandigen malet, men 
med en Blodagtighed i Tonen, der hverken pa-ser til Folel- 
serneS Heroisme, eller til Situationen- hoitidelige Dardig- 
hed og Kraft. Her er Oehlenschläger, og det hander sig 
Ham oste, ikke i oivesu eller jevnlig med sin egen Phantasie. 
Der er ikke mindste Tvivl om, at Han jo har varet istand 
til at naae de meest ophoiede Jdeer, og at marke dem med 
den klareste Sandheds Prag, de meest hjertegribende Udtryk, 
men Han Harde den Feil at troe, at disse Tanker eller disse 
Udtryk as sig selv tilbyde Geniet dereS Tjeneste, og at man 
modcr dem, uden at gjore sig den Umage at lobe ester dem, 
ene og alene fordi Man er stabt til at mode dem. Dette er 
en notorist Vildfarelse. Ter kan vel nu og da giveS enkelte, 
som det ikke koster stört at komme til; men i Almindelighed 
sinder Geniet dem ikke, undtagen naar Reflexionen soger dem,

Axels Tilbagekomst paa Scenen forkynder den fidste Act, 
som staaer langt over den foregaaende. Han forer Hakon 
med sig ind i Domkirken. Köngen er i Slaget bleven saarct 
i den hoiere Arm „i den Arm som holder Svardet." Han 
tager for et Aieblik sin Tilflugt til Skyggen af det hellige KorS, 
for at lade sig forbinde, og derpaa vende tilbage til Slaget.
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Axel. Lad öS standse her nogle Vieblik: vi ere i S il-  
kerhed i GudS HunS. Scrt Dig paa den Bcenk, min Herre 
Konge! og lad mig sorbinde din Arm; en Kriger skal for- 
staae ligesaa vel at forbinde som at slaae. Ulykkeligpiis har 
Man ikke altid det Fornodne ved Haanden. Saaret er dpbt, 
men ikke farligt. Dersom jeg dlot havde et Stykke Linned!

Hakon. Din Godhed saarer mig dybere end Erling
Skakkes Svcerd.

Den unge Helt erindrer sig nu at Han har Noget paa 
sig hvormed hao kan standse det af Saaret flydende Blöd. 
Det er Halvdelen af det Linklcede, som i Kirken blev over- 
skaaret til Tegn paa Hans SkilSmisse fra Walborg. „Detle 
Klcrde, siger Köngen, hvormed jeg saa foleöloS sonderrev dit 
Liv". —  Afvcrbnet ved saa hoi en Dyd beder Köngen sin 
llndersaat om Tilgivelse, afstaaer fta sin Kjcrrlighed, og sam- 
lykker i Axels Mgteflab.

Hakon. Ja! jeg har feilet; og din rene Sjcrl, dit
Adelsind har aabnet mine Dine: og nu sri og stank, fvrti 
jeg vil det Gode, betvinger jeg mit HjerteS Lidenstab, og 
giver Dig din Walborg; giver Dig det Kjcrreste jeg elfter i 
denne Verden. Miskjend mig ikke! —  see min Opoffrelse!

Axel. Jeg seer den, og Gud seer den ogsaa, adle 
Konge!

Hakon. Omsavn mig nu. '
Axel. O  tag din Arm iagt!
Hakon. Nu gjor mit Saar mig ikke mere ondt.
I  kette Oiebeik sprcrnge en Flok Fjender Kirkcdorcn. 

Axel griber Hakons Hjelm, kaster den kongelige Kappe om 
sine Skuldre, og ventcr dem med fast Holdning, i det Haab 
at de, tagende Ham for Köngen, ville rette dereS Angrcb 
imod Ham. De to Fänger faae imidlertid Undscrtning af 
Wilhelm og Sigurd i Spidsen af nogle danfte Kcrmpcr. De 
drive de Angribende tilbage, Köngen og Hans Folk forfolge dem; 
keere Seierherrer! men denne Fordcel erdyrtkjobt; Axel hart 
fit Bryst modtaget det Svcrrdflag, som ikke var bestemt for Ham.
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Wilhelm. M in Broder! er din Bunde dodelig?
Axel. Ja! los mig mit Axelfljcerf af Skuldren, og tag 

mit Svcerd. Giv mig Resten af bette Klcede hvormed jeg 
har forbundet Hakons Saar, at jeg kan stille Blodet og 
friste Livet nogle Dieblik. Tak! nu led mig hen til Pillen, 
som barer WalborgS Navn, —  her fldder jeg saa godt. 
Saa! lad mig stotte Ryggen imod Muren, at jeg ikke flal 
falbe for jeg afsjales.

Wilhelm. Lider D u  af Smerte?
Axel. Nei, jeg er rolig: en tung Vcegt er falben fra 

mit Hjerte.
Wilhelm. Vil Du  ikke forend Du doer, endnu engang 

i bette Liv fee din Walborg? jeg vil strax hente hende.
Axel. B i kun et Deiblik! —  bet künde hcrndes, Wil

helm! at Axel var ei meer, naar Walborg kom; S iig  da 
min Sjcrls Udvalgte: Axel dode med hendes Navn paa Lcrberne.

Wilhelm: Det flal jeg.
Axel. Siig hende: at Hakon er en crdel Helt; at Axel 

ei blev fluffet i fit Haab om KongenS Hjerte.
Wilhelm. Jeg flal esterkomme det.
Axel. Hils min gode Sostcr Helsted; Tak hende fordi 

hun saa trofast har deelt mine Folelser, mine Glceder, og 
mine Sorger. Ak! hun forstod mig, hun kjendte mig saavel! 
Siig hende, at Axei ikke glemte fin Softer i DodenS Stund.

Wilhelm. Jeg flal He det.
Axel. Men min Walborg forst og fldst! Det er mit 

Hjertes Dnfle, naar ogfaa hun har naaet de Dodeligcs Maal, 
at hvile ved hendes Side i den samme Grav.

Wilhelm. Vel! Er der mere?
Axel. Nei
Wilhelm. Saa —  gaaer jeg da.
Axel, (rcekkende Ham Haanden) min cedle, trofaste Vaa- 

benbroder! Tak for dit Venflab, din Hengivenhed! Du viste 
mig den i. Daad, og ikke i Ord. Modtag af min matte 
Haand mit LivS Farvel.
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Wilhelm. Farvel, Farvel!
Axel. Wilhelm, jeg var din Vcn!
Wilhelm. M in eneste. Nu har jeg ingen mere. (Han 

gaaer dort.)
Nu folger en kort Monolog af Axel : Hans Svarcsang, 

bestaaende af fire Stropher, hver paa sex VerS, som Man 
maa sige ere maadelige nok. Han onster sig til Lykke med 
at doe for sit Land og for sin Konge; og scrrdig til at gaae 
ind i Evigheden, hilser Han, med de sidste Ord Han har at 
sige paa Jordcn, diSse heilige Regioner, hvor Kjcrrligheden 
ikke kjender til nogen Skilsmisse. Denne Sang ender, og 
Han doer med det Udraab: „Farvel da, Walborg"! i samme 
Dieblik som hun iler til med Wilhelm for at hjcelpe Ham.

Wilhelm. Axel lever end! horte D u ?  Han ncrvnte 
Walborg.

Walborg. Jeg horte Hans sidste Farvel (betragtende 
Ham.) Han er ei meer! —  (hun kncrler soran Axel.) Min 
Axel! lever D u  endnu? O !  ifald Du  lever, oplad da dine 
Dine endnu engang , og lys Belsignelsen over Walborg med 
DodenS brustne Blik! —  Nei, Han er ei meer! Han dode 
med Walborgs Navn paa Laberne. Vel! D u  har tsmt 
Kalkens.sidste Draabe. (til Wilhelm) Han faldt jo for sin 
Konge? >

Wilhelm. Som brav og trofast Ridder.
Walborg, (med Begeistring) O ,  skjonne . Dod! O ! 

hvor lang! bedre end at flye til ftemmed Land, og at ftiste 
Livet i en sorgelig Landflygtighed, og tceres hen af Hjerte- 
sorg. Nu lider Du  ei meer hjertelstte Svend! Nu har Du 
erhvervet Dig en evig SEre. Din cedle Moder, Fcrdrelandet 
Norge, er stolt af sin Sou, af sin trofaste Axel. Gjennem 
mange Aarhundreder vil dit Navn beständig svoeve paa dine 
MedborgereS Lcrber. Under Krigernes Telt vil Man oste 
hoit ncrvne din Heltedaad, og oste ville de unge Piger i 
Fruerstuen om Astenen ved Tenens Surren spnge den gamle 
og ridderlige Kcrmpevise om din heltemodige Bedrivt, og om
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dill Kjarlighed. (hun betragter Ham med Dmhed. Til 
Wilhelm) Hvor Han er sumk i Doden! Hans Lokkcr, sonr 
ere i Norden, käste alt for megen Skygge paa Hans Ansigt. 
(hun ordner Hans Haar) SaaledeS! Denne straalcnde Pandc 
er ikke stabt til at vcrre stjult; Man maa see den saaledes 
som den er, hoi og reen som Himmelen! Han smiler til 
mig i sin Dod. (hun kysser Ham) Farvel, min Axel! Din 
Walborg kommer snart. (hun staaer op, lagger Haanden paa 
sit Brpst, idet hun drager sin Aande dybt og tungt) Ja suart, 
ret snart!

Wilhelm. M in adle Walborg, Du er bleg!
Walborg. Axel der er blegere. Stille! min godeWil- 

belm! Forstyr mig ei her i min Eensomhed. (smertefuld og 
ligcsom fortabt i fig selv) Hvor her er hyggeligt i denne 
Kirke! hvor Solen stinner smukt igjennem Vinduet! ret som 
igaar ved denne Tid, Axel! da Du for forste Gang trvkte 
mig til dit Bryst. Hvilket blidt og gjestfrit TUflugtsted er 
dog denne Helligdom! her stnlle vi leve behageligt sammen. 
V i stnlle boe ligeover for Hinanden; Du  hoS din Fader, 
Dalborg hos sin Moder. Naar Klokken da staaer tolv, og 
DroSlen synger i Birken uden for Kirkevinduet, da aabne 
Mnrcne og Gravenes hvide Mannorstene sig, og vi modeS 
her ved Harald GilleS Grav; da gaae vi Haand i Haaud 
opad mod Alteret, og satte öS i Choret der i Maanstin, og 
lade denS solvblege Skive stinne paa vore Ansigtcr, der ere 
ligesaa blege som den, menS vi höre paa DroslenS ForaarS- 
saug, og mindeS grant hvor dybt og trofast vi have elstet 
hinanden i Livet. Naar Maanen stjuler sig bag Kirkemuren, 
gaae vi bedrovede og langsomt tilbage, tre Gange Harald 
Gilles Liigsteen rundt; saa standse vi og tage kjarlig Asfleed 
til naste Nat: derpaa flumre vi saa sodt i vor Grav, ime- 
dens de Levende lärme oven over öS.

Wilhelm. Axels sidste Duste var at jordeS i een og 
samiue Grav med Walborg.

Walborg. Een og samme for öS beggc! Ak! det vilde
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vaere en stör Guds - Velgjerning! Men det gaaer ei an, 
crdle Ridder! Hvor meget gav jeg til, at samme Kiste
maatte gjemmc vore Bern? men, kjcrre Wilhelm.......(hun
stirrer ned for sig) hvar er det som glimrer hist i Stovet 
red Foden af Haralds Gravmwle?

Wilhelm. Seer jeg ret, saa er det e» Ring.
Walborg. En Ring?
Wilhelm. Ja Axels Ring er det: jeg kjender den igjen.
Walborg. Saa trillede den ikke ned i Graven! O, vor 

Stamfader! nu forstaaer jeg Dig. Ja! jeg har forstaaet 
Alt. Giv mig min Ring, (hun strtter den paa sin Finger) 
Nu er jeg Axels Brud! Nu kunne vi jordeS i een og 
samme Grav.

Wilhelm. StakkelS Pige!
Walborg. Hvad stakkels Pige! siig snarere lykkelige Pige!
Alt dette vilde maaskee vcrre lidt vel langt for vor 

Scene, hvor Man aldrig doer hurtigt nok, hvor Forfatteren 
noies med at angive, ekler i Kvrthed at fremstille Sageus 
Udfald. I  Tydflland har M an storre Mistanke til Til- 
skuerneS Jndbildningskraft, og Man tillader dem ikke at soie 
Noget til de Stykker, Man giver dem; de maae voere al- 
deleS hcle og holdne. Ogsaa Oehlenschläger standser ikke. 
Han har, saa at sige aabnet WalborgS Grav paa klein; der 
rcstcr nu at lukke den. Det Middel, som Han bruger, er 
sindrigt udtcrnkt, men endnu mere flandinavifl. Saasnart 
hun har gjenfundet Axels Ring, bemcegtiger et SlagS Ban- 
vid, blandet af Glade og Smerte, sig hendes Tanke; hun 
erindrer sig hvilke Legender, der have nogen OvereenSstemmelse 
med hendeS Historie, og hun sporger Wilhelm, om Han hu- 
fler Visen om Ridder Äage og Jomfru Else? Hankanden 
fra sin Barndom af; og hun beder Ham derpaa at spnge 
den til Acconipagnement af Harpen: thi Axel har mangen 
Gang sagt hende, at Hans blöde og melodieuse Stemme sor-- 
tryllcde Vret, og at de haardeste Strcrnge forstode at fteiii- 
kalde Suk og Taarer under Hans Fingre. „Tag den gyldne
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Harpe, siger hun, og scet Dig der under KongenS Solle, 
lige over for den Bcrnk hvor Axel hvüer, og syng din Le
gende til Ende, menS Walbvrg kncrler ved sin Axels Lig; 
og reis Dig ikke forend alting er forbi, forend Else' har sulgt 
sin Aage i Doden".

Wilhelm gjor som hun siger. Han tagcr en Harpe, som 
befindes til bestcmt Tid i Kirken, Man veed ikke noksom 
hvorfor eller hvorledes, og synger den forlangte Vife for hende. 
DennL, har den JnconvenientS at bestaae af sex Stropher, 
hver paa otte VevS , hvilket vel kunde gioe PublicnmS Ro- 
relse og Opmcerksomhed Tid nok til at sorMdre sin Retning. 
Esterat have sjunget de to sidste Vers:

..MaanedSdag derester,
Laa Else i sorgen Muld"

reistr Han sig og siger tii Walborg : „Staae op! Visen er 
endt". Men den unge Pige reifer sig ikke. Hun ligger ube- 
vcegelig og kold med sit Hoved paa Axels Haand. Hnn er 
dod. Wilhelms Svend kommer nu og melder Ham, at Kong 
Hakoy er falden i Slaget; og Ridderen, dragende sit Svcerd, 
svcerger ved sine Venners Skpgger, at forend Han for be
ständig forlader Norge, vU Han opreise dem et herligt Grav- 
moele, som stal overbringe de komMnde Sloegter Mindet om 
deres Ulykke, og om deres Kjoerlighed.

Dette Stykke er, hvorom MSn selv har kunnet overtyde 
sig, langt fra fri for ikke ubetydelige Feil, men naar Man 
flildte det ved Noget af detS Langtrukkenhed, ved nogle af 
disse Arrangements, som falde Alt for meget i det Kunstige, 
ved nogle Snylte-Scener, som snarere stade end gavue 
Handlingen i Stykket; dersom Man borttog fra fjerde Act 
dette phantastiste Syn , som kun til liden Nytte minder om 
Gjengangerscenen i Hamlet og Semiramis , troer jeg fuldt 
og fast, at det vilde gjore Lykke overalt, selv paa den fran
ste SkuepladS, som, nagtet dens nyere Udsteielser, dog endnu, 
til Trods for samme, bevarer et Slags hemmelig Tilboielighed 
for vor tidligere Oprigtighed og Simplicitet. Man vilde
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der, ligcsom nu vi, applaudere de os modende Skjonheder 
af forste Rang , fornemlig i Qvinde-Hovedrollen, en af de 
ommeste kjcrrlighedsfuldeste, svm nogenflndr er ffrevcn for 
Scenen. Jeg troer, at jeg har folt Lyst til at prove mig i 
denne Retning, under Drommeriet om et Held, som jeg neppe 
bnrde söge; nien jeg vilde vcere bleven forstrcekket for det 
Navn Walborg, som det ncrsten er umueligt at forandre, og 
som forekommer mig at vcere af den Natur , at det erindrcr 
om den Skrcrk, som Lkiläsdrrmäs Navir mdjog Loileau*).

Da Oehlenschläger skrev denne Tragedie har ndcn Tvtvl 
en af ShakspeareS meest pathetiste Dramaer svcevct Ham for 
Tankerne. Man sinder i samme ncrsten ligesaa megen liden- 
stabelig Elstov som i Romeo og Juliette, men en Elskov 
mere kpdsk, mere indholdsrig, mere drommende, og til samme 
Tid Mere overspcrndt. Den er, ligesom i Romeo, Ungdom- 
menS «delukkende og brcrndende Kjcerlighed, ligesaa klar, 
fljont mindre Opsigt vcrkkende, lidt indhylltt, i Nordens Hav- 
guser, men selv derped mere blöd for Met, og mindre skjce- 
rende for Hjertet. Uden for den Smule Kritik vi have til- 
ladt os, forekommer StykketS endelige Udfald mig at have et 
benndringSvcrrdigt Anstrog af Sorgmodighed og Melancholie. 
Zeg veed ikke hvilken Virkning dette Walborgs henrivende 
VeemodSqvad vilde ftembringe paa Scenen, hvori hnn, forud- 
gribende Doden, som hun vel foler hun lkke kan undgaae, 
forestiller sig Grav - Deboernes roelige og taus hsitidelige 
Tilvcrrelse, en Tilvcerelsc hvori blander sig baade Anger og 
Bedrovelse fra denne, og Salighedens Folelse fta den bedre 
Verden; det veed jeg kun, at ved LcrSningen foler Man sig 
henreven heraf uden Forbehold. Jeg kjender intet Stykke

) Ogsaa bekjcndt uuder Ravmt vesprssruc beremt franst Digter, For- 
fatter af forstjellige satyriste Digte, d»d 1711. —  Her Hape vi forov- 
rigt forclvl'ig et let Spoer af Nativnalfvrdom, thi Ravnet „Wall'vrg" 
i den danske Tragedie falder neppe svcerere i noget mennestcligt Lire end 
Navnct LoäoKune i CorneilleS Tragedie, ei at tale om MoliereS 
„In cowtesse d'HoeardaAnas".
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Poesie mere yndigt end det foranforte, en hoiere Henrykkclse 
af den meest hjertegribende Smerte og Resignation. Jeg vil 
kun udhcrve et, somManmaaftee künde sammenligne hermed, 
og dette Stykke er, som jeg troer, aldeleS ubekjendt: det er 
et Sted af v r^ ä sn s ')  „tyrannifte Kjcerlighed," hvor Lere- 
nico, i det hun ogsaa gaaer fornd paa den anden Eide af 
Livet, frrklarer sin Elfter al den Kjcrrlighed, hendeS Skygge 
vil have for Ham, og hvorledeS den ül alle Tider vil vaage 
cmkring Ham. Det Sted indeholder en SneeS uforlignelige 
Vers, som bnrde have bevaret dette Vcrrk sra Forglemmelse. 
Men hvad der ikke findeö hoS vr/äen, det er Walborgs 
hoieste Begeistring, i det Dicblik hun scetter Axels gjenfundne 
Ring paa sin Finger, og udbryder i et SlagS fortvivlet 
Glieder „Jeg er Hans B ru d ! N u  kunne vi slumre 
i een og samme G r a v " ! Dette idealsteWgteffab mcllem 
en Doende og en Dod forekommer mig aldeles at vcere det 
fände Genies Inspiration. Jeg ncegter ikke, at det jo er 
noget germanisk; men det er smukt, og vcrrdigt at tilhore 
alle Nationcr.

VII.
. Sknespillet Correggio, thi jeg vil ikke drifte mig til at 

kalde dette Arbeide enTragedie, har Ry for at vcere —  ifolge 
en vis KritikS Gnldsmcd-Udtrvk —  det rigeste Klenodie i 
OehlenschlägerS Juveelskrin. Jeg kan ikke dele denne Anftu- 
else. Dette Stykke staaer i enhver Hensecnde under dem, 
som vi nyligen have gjennemgaaet, og har mindre Nyhed i 
Tanke-Undfangelsen, mindre Livlighed i Udforelsen. Det 
baerer Vidne, ifald Man saa maa sige, om en vis frugtbar 
Bevcegelighed, som jeg ncrsten tnrde kalde GenietS Smidig- 
hed; men jeg frygter at denne Egenftab —  ifald den ellcrS 
er forhaanden —  her i det mindste er bleven til paa Bekost- 
ning af Tankens Dybde. Der behoveS, jeg ncegter det ikke,

')  En af Englands beromteste og frugtbarcste Digtere, dod 1701.
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mange aandelige Hjelpekilder til loselig at behandle enMang- 
foldighed af forskjcllige Emner, og til hvert Vieblik at for- 
andre dcreS Retning; men bette forekommer mig mindre at 
vidne ein Kraft end om Lethed. Drnen har ikke samme lune- 
fulde Flugt som andre Fugte, hvis Konge den er: den flyver 
i lige Linie, og gaaer hoicre end dem Alle.

Forfatteren af Correggio forekommer mig at have 
havt det temmelige ubetcrnksomme Forscet, at kcrmpe med 
Torquato Tasso af Goethe, hvilket sidste Stykke, dersom det 
fra SprogetS Side vedbliver at voere et Fuldkommenheds 
Mvnster, tiüige som Drrnn, efter min Folelse, er en af de 
ncrgteste Ubetydeligheder. Jeg forestillcr mig at Oehlenschlä- 
ger har villet prove paa at fuldstcendiggjore, ved cn moralsk 
Skildring af den steifte Digtcr blandt Malerne, hvad Goethe 
bavde forsogt ved sin Skildring af den storste Maler blandt 
Digterne. Jeg siger forsogt; thi det er aldeleS et Phantasie- 
Portrait, som den tydste Pensel har givet os. Intet ligner 
mindre hiin TaSso fta Sorrento, end dennc fta Weimar. 
Den beromte Geheimeraad var i al Stilhed af en altfor 
uboielig Natur til at trcrnge ind i Hemmeligheden af en saa 
urolig og feberagtig Natur som den der var bleven Fangen*) 
fta Ferrara tildeel. Det er, ligesom i alle Hans Veerker, 
Hans eget Billede Han gjengiver. I  hvad Han end flaber, 
leerer Han öS ikkun sig selv at kjende. Dcri have vi udcn 
Tvivl Intet at beklage öS over, og M an  vil ikke for oste 
kunne gjengive et saa dyrebart Billede; men det er ikke med 
dennc Egoismen- Verlde, at Man staber et Drama, og naar 
Man undtager Faust eller Götz von Berlichingen, troer jeg 
ikke at Goethe har skrevet Andet end Stykker, som altid lerste 
dog tidligt eller scent ville forsvinde fra S  eenen. Dette Til-

") Tcrqitaw TaSso» t» af Italiens bcromtcste Digtere, Forfatter til det 
bckjcudte Dlgt: ,,tet befriede Jerusalem" m. fl., fedt i Sorrent» 154!, 
dod i Rom 1595. —  Her sigtcS til demie Digiti- Ulykkcr i Ferrara, 
som Folge af hau- ulytkclige overspcndte Kjaerlighed til Eleonore L'Est, 
en Sester til Alfen-, Hering af Ferrara.
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fcelde er maaflee allerede indtruffet. Naar Man tager Ham 
til Veiviser paa Theatrct, er Man saa temmelig flkker paa 
at fare vild, og Man har ikke den samme Lykke, som Han, 
til at finde fig selv igjen. Det er dette som let künde vcrre 
hcendct Oehlenschläger. Han här taget Formens Vidnesbyrd 
for GrundenS Soliditet, og idet Han mere har havt Hensyn 
til Benndring end til fit eget Kunstner-Genie, har Hans poc- 
tifie Jndskydelse bedraget fig selv.

Man maa imidlertid lade EnhverS Fortrin vederfareS 
Retfcerdighed. Skjondt ulige t Kämpen paa StilenS Gebeet, 
forstaaer den danske Digtcr dog bedre ScenenS Fordringer og 
Vaner end Hans Forbillede. Han gjor ikke af fine Rolle- 
spillere llgesaa mange Speil, der tilbagekaste Hans eget Bil- 
lede. Hans poetifie Aand har den sjeldne Gave, at indfoie 
fig i Andres Hjerte og Hoved, og at overscette deres Folel- 
ser og deres Tanker. Jeg paastaaer ikke at Han i diöse Bo- 
ger lceser med Hurtighed Alt hvad Man i dem burde läse; 
men Han laser i Almindelighed kun hvad der findcS i dem, 
og Hans Overscrttelser ere troe. Det er En af Fortjencsterue 
i Hans Correggio. Han har ypperligt grebet de moralfle 
Skrobelighcdcr hoS den poetifie og smertefulde Kunstner, som 
strcrber efter de hoieste Spidser, og kaster fig tilbage i den 
laveste Grund; som levcr i Jdealet, og doer sonderknust af 
det materielle Stof. Dersom Sproget i dette Stykke var 
mere kräftigt, Scenerne bedre Hrupperede, Handlingen stoerkere 
sammenknyttet; dersom Catastropherne udviklede fig mere af 
Stykkets Aand, og mindre af Opfindsomhedens Hcrndelser, 
der gjerne fiulde kunne udeblive, men som kun indtraffe for 
at hjelpe til en Oplosning, der künde foregaae af fig selv 
»den dem, da fiulde Stykket ikke vcrre den Rang uvoerdigt, 
som Velvilligheden anviser det, men som Upartifiheden gjor 
det stridigt. OehlenschlägerS oiensynlige Hensigt har voeret at 
opsnappe og at ftemhcrve i sin GlandS, alle Skatteringerne 
af sin Helts Characteer. Det er ogsaa dette Goethe har 
villet gjore. Men Disciplen har vcd dette Forehavende viist
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mere Behandighed end Mesteren. Jstedetfor at concentrere 
i een og scnume Person, saaledeS som i Torquato TaSso, 
alle de forskjelligarledeTrakafKunstner-DigterenellerDigter- 
Kunstneren, hvilket har den stemme Folge, at der ftemstillcS 
et indbildt istedetfor et virkeligt Vcesen, har Han vidst at ud- 
saae dem i Bipersoner, som vel ere accessorifte, men dog af 
Betydenbed. Hvad der kun er dunkelt hoS Correggio, det 
viser Han i hele Daglyset hos Mikel Angelo, eller hos Gui- 
lio Romano. Disse störe Mand ligesom complettere sig ved 
dereS Ncermelse, og der behoves kun liden Anstrangelse fra 
Lcrscrens Side for at dcmne fig et Forbillede, der bliver en 
Sammensmcltning af alle deres Egensiaber, ligesom detHvidc 
er alle Farvers Fusion.

Correggio er NovationenS Eremit- Genie, som Ensom- 
heden —  denne de kräftige Menneskers Fostermoder —  til 
samme Tid asmatter og vvcrspcender: som tvivler og haa- 
ber, som courtiserer ALren lig en Elsterinde, som berover sig 
selv Modet ved sin Langsomhed, som det tager for Udtryk af 
Foragt, og som, troende sig alt for svag til at naae sit Maal, 
gjerne ved Doden vilde uiü>drage sig for den Qval: ikke at 
fole fig sine Bestrcebelser voxen. Der er ingen Lykke, ingen 
Tilftedshed mulig for disse flrantene Vcesener, svM mangle 
Ligevcrgten, og som stide fig selv op, idet de i Sjcelen ester
soge et sygeligt Aftryk af LegemetS Svagheder. De ftembringe 
ophoiede Tina, uden at have Kraft til at domme om dem, 
og de doe undertiden as et Mesterstykke, som he ikke selv kunne 
erkjende, ligesom Andre af en Udygtighed, som de ikke ere 
istand til at rette.

Mikel Angelo er af et gandske andet Temperement. Det 
er ikke mere hiin störe, men ftygtsomme Mand, som kun 
stjcelvende seer sin egen Tamkning i Vinene, og synker halvt 
i Kncr under Vcrgten af sit eget Genie, det er Mauden med 
Selvtillid, der med Stolthed barer denne tunge Byrde; der 
ikke indgaaer Forliig med de modende Vanfleligheder og Hin- 
dringer; der triner ftem i Livet som en Konge; der velbekjendt
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med Mcnnessenatnrcns Grcrndscr, ikke attraaer at vcrre Gud, 
inen findcr det gandske simpelt ikke at vcrre det; der behand
ler sine egne Lidenflaber som Slaver, og heftigen angriber 
Andres, »den at flaane disseS Udfleielser meer end sine egne 
Feil, idet Han hoit udtaler sin Kjcrrlighed til TEren, som 
Han vcrrncr om med Omhu og Velvillighed, »den at ophore 
at vcrre denS Herr«, istand til at overfuse Navnkundigheden, 
dersom den vovede at gjore Ham Modstand. Uboielige og 
haarde, iscrr i det UdvorteS, ndove Mennesier af denn« Natur 
det Hcrredsmme over dereS Ncrste, som de have over sig selv. 
Man elffer dem ikke: Man respccterer og adlyder dem; det 
er Alt hvad dem tilkommer.

Guilio Nomano er fremdeles en anden Eide af dcnne 
Characteer. Her have vi et Talent fuldt af Begeistring og 
Dristighed, med den mandige ForstandS cnergiffe og mcrgtigc 
Roelighed. Det er den rige og gavmilde Mand, som nied 
Storhcd nyder den Overdaadighed Han flplder sine Kundflaber, 
og ikke ftygter at Kilden flal ndtorres; som ophsiei over 
Alt, bcdommer Alt med Lemfcrldighed; som ikke troer at Ncr- 
stenS Genie er Hans eget iveien; og forstandig nok til at 
vnrdcre sit eget Vcrrd, villigen indrommer fteiLmed Fortjeneste 
den Bcundring, som Han ikke kan ncegte sig selv. Saadanne 
Organisationer af det meest udvalgte SlagS kunne ikke nnd- 
gaae at saare Middelmaadigheden; men Man tilgiver dem 
mere villigen end andre; forgjcrveS vilde Man forsoge paa at 
gsenncinfkue dem. Man gjor Front for dem, og lader dem 
paösere.

Dersom Digteren, istedetfor at presentere öS disse trc 
LivSbilleder scerstilt, havde forsogt at forene dem i en Eneste, 
vilde Han ikke kunne have gjort dette uden paa Sandspnlig- 
hedenS Bekostning. For at give et og samme Vcrsen de 
meest sremspringende Egensiaber fta Enhver af de Andre, 
havde Han maattet bortskjcrre fta denne Sidste Noget af Hans 
Ufuldkommenheder, ellcr, idet Han bevarede dem samlede for 
Ham, forandre Naturen af enhver af de Egensiaber, som Man
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vilde have tillagt Ham: thi der givcS ikke nogen Dvd »den 
at den jo har sin notwendige Modvcegt, og sine Skyggesider. 
Det künde vel vcrre mueligt, at det vilde vaere lykkedes, men 
det er mere sandsynligt, at Hans BestrcebelserS Frugt kun 
vilde vcere bleven et Conventions-Portrait, der ikke vilde 
have lignet Nogen. Det er FarverneS Tilsoetning som skaber 
Phvsiognomierne. Oehlenschläger har fuldkommen indseet dette, 
og, istedetfor at käste paa Scenen et Slags CompositionS- 
Kunstner, som kun existercr i Tankeverdenen, har Han viist 
öS tre, som leve et meget reelt Liv i den virkelige Beiden, 
og som sammenstilleS uden at sammenblandeS.

DiSse tre Characterer, som vi nyeligcn have stitseret> 
ere udtcrnkte og udforte med Duelighed, De i den materielle 
og virkelige Verden, med hvilke de komme i Opposition og 
Berorelse, ere ikke blevne til med mindre Finesse og Skarp- 
sindighed; men det er ogsaa det Hele. Digteren lover meer 
end Han giver; Han besidder i sig selv en Guldmine, as 
hvilken Han altfor oste kun uddrager Kobber. Han holder 
ikke fast ved sin Taenkning: den mangler en kräftig og bestentt 
AfgjorelstSdom. Han peger paa Dybder hvori Han ikke sti- 
ger ned. Han aabner for os Udsigter, som Hans eget Dlik 
ikke folger, i hvis Beskuelse Hans ubestemteDie ikke kan led
sage vores. DiSse Feil ere ndentvivl tilgivelige, og ere deS- 
uden andetsteds opveiede ved meer end een Skjonhed; men 
det bliver en Nodvendighed at antyde dem, naar Talen er 
om en Mand, som havde Hjelpemidler nok til at nndgaae 
dem. Det er iscrr i de Emner, hvor Philosophien har en 
Rolle, at Man bor Vogte sig for disse Brokstorrelser. Intet 
»oder En til at give sig af med dem, men naar Man drister 
sig til at berore dem, maa Man ogsaa gaae tilbunds i sammc.

Omendskjondt Oehlenschläger, i sin Egenskab som Nordens 
Mand, altid kavde i sin Aand som i sine BerS, et staerkt 
Anstrog af Philosophie, fandt Han dog mere Behag i at af- 
niale Lidcnstabernc, end Metaphysiken- Spidsfindigheder. 
Efterat have i Correggio lagt for Dagen hvad Han formaacde
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i denne Genre, kom Han tilbage til Kjcrrligheden, om hvilken 
Man aldrig vil faae udtaltAlt, og med hviS Skatte Han kun 
declvijs havde odslet i Axel og Walborg. Under bisse to 
Navm af deir nationale Martyr - Kronike, hvilken Scandina- 
vienS mmdst pvetifle Reliqvieskrin opbevarer med saa stör 
Omhu ̂  havde Han flildret StandhaftighedenS Kraft. Han 
soger nu at afmale i Hagbarth og Eigne, der ligeledeS ere 
Heroerne i en nordifl Legendê . Kjarlighedens uimodstaaelige 
Bcelde; men jeg feiler ved at tale om Vcelde, det er Almagt, 
jeg stulde kalde den. Kjserligheden er her ikke meer en Folelse, 
som Pligten kan bekcrmpe og undertiden qvcele: den er en 
heilig og guddommelig Flamme, mod hvilken det vilde vcere 
ugudeligt at gjore Modstand, som ingen Hindring taaler, 
som luer og flal lue IrodS alle Bcgivenheder ftemkaldte i den 
Henflgt at flukke den; den er saa reenenDyd, at den gaaer 
ftem ved Eiden af Forbrydelsen, uden at fordunkleS af denneS 
Skygger. ^

Hagbarth, en Soekonge, er kommen ned fta Trondhjem 
med nogle af sine modigste Vaabenbrodre for at udfordre 
Sverrigs*) tappreste Helte til Holmegang, og Han bliver ved 
den Leilighed forelsket i Eigne, DronningenS Datier. Sla- 
get bliver ikke destomindre leveret, og en af Len kongelige 
PrindscSscS Brodre, Alf, falber for HagbarthL Haand, lige- 
som Greven af Gormaz for Rodrigos**). Ved denne Daad 
geraader Eigne da ncrsten i samme Situation som Limene, 
men dog ikke fta Hjertets Eide. Limene bekcrmper , skjondt 
ikke uden Enk, en Kjcerlighed, som hnn anseer for en For- 
brybelse. Eigne underkaster sig sin med Begeistring. Der 
er intet Liig mellem hende og hendes Elster: der er fleet en 
Ulykke , som hnn gjerne vilde oprette ved Hjelp af den om-

*) Det var tidligere ikke uakmmdeligt t Ndlandet, at Danmark blev for- 
veLlet lyed Sverrig, Mer omtalt som eu Provinds af dette Land. At 
det Forste her skeer kan ikke Andet eud vare paafaldende, isar da Dera 
i Tragedien udtrykkelig bencrvneö: „Dronning i Sjcelland".

'^)i Corneille- Tragedie „Cid".
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meste Äjcerlighed. Hun begrcrder sin Broders Dod, rncn hun 
beklager Hans DrabSmand. Hun vil saa gjernc tröste den 
Sidste sor det SamvittighedS-Nag og den Sorg, Han ikke 
kan Andet end sole. Hnn har ikke Tanke om at bryde sine 
Lcrnker: hnn agter de Baanb, som Himmelen selv svnes at 
have knyttet. Det er ikke hendes Pligt at vise flg sinn So 
fter: hendes Pligt er alene Kjcrrlighed; hendes Dvd: at vcrre 
trofast kjcrrlig indtil Doden.

Man indaander i hele denne Rolle, som dog lader Noget 
tilbage at onffe, en Friffhed af Folelse, som faacr os til at 
undskotde viSse Smaatrcrk af en Uffyldighed, der undertiden 
er altfor ungdommelig sor en Forstand, som ikke kan vcrre 
ftemmed sor Fordcrrvelsens Finesscr. Man vil faae en Me
iling Heroin af Eignes körte Monolog ester HagbarthS Af- 
reise, strar csterat hnn har tilgivet Ham, sinn ifolge Dron- 
ningenS Harme er bleven forviist sra Everrig, og ikke mere, 
under Livs Fortabelse, tor scette sin Fvd paa dette Lands Kyster.

„Han er ikke mere her! det er min strcenge Moder Beras 
Ordre. Ieg trver endnu at Here Larmen af de fjcrrneAare- 
flag. Saaledes flygter den raffe Hjort ind i det Tpkkeste as 
Skoven, naar Jcrgerens Skridt har flrcrmmet den op sra det 
lvsere Sted. Han er her ikke mere! Maanen kommer med 
Natten; AstenenS Fügt istemmer sorgmodig sin Sang. Her 
har Han sagt mig sit sidste Farvel, og aldrig, aldrig mere 
ffal jeg gjensee Hagbarth. Ak! hvi ffnlde jeg nogensindc see 
denne alt sor kjcrre Fjende? M in BroderS Skygge! seer Du 
mig begrcrde Hagbarth? Nei, Nei, Du vredes ikke: Han 
er saa smnk! Kan Grnmhed eneS med saa megen Jude? 
Og denne Krands, som jeg tog af mit Hvved, sor at give 
Ham den forend Bortreisen! Han sik den ei: min Moder 
boldt niin Haand tilbage. Men Gjenstanden sor min Kjcrr- 
ligbed kan jeg ikke habe. Skal jeg sonderbryde de Baaiid, 
som have sammenknyttet vore Hjerter, ligesom jeg nu afrivcr 
dine Blade, gronne sorgelige Krands! den sidste som jeg har 
flettet? I  min Silierte tilintetgjor jeg dig Blad sor Blad.
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Som bisse Blade henveires af Binden, far hen! o mit 
sijonne Haab"!

Jeg har oversat bette Sted, fordi jeg har Hort det cite- 
reS som et af de meest poetiske i Stykket. Men jeg tilstaaer, 
at hvad mig angaaer, anseer jeg bisse sode Ord sor temmelig 
lette Barer. De forekomme mig i Virkningen at have nogen 
Lighed med denne oversukkrede Snee, som Rom i Keiser- 
perioden serverede ved Sammes Festmaaltider. Lad endda 
gaae ved et Gilde! Men i en Tragedie foretrakker jeg No- 
get, som er mindre vammelt. Det er bette, som Man ikke 
altid finder i ncrrvcerende Stykke, hvori Folelsen, under sin 
Higen ester at spille i det Simple og Naturlige, ndarter lil 
et kjcrlent affecteret Vcrsen; hvori Man, ved Siden af et 
HyrdelivS barnagtige Snak, bliver heelt forundret over at 
höre En af Odins Sonner tale om Kjoerlighed dybt inde i 
Sverrigs vilde Lyngheder*), som om det künde vcrre Hr. Dorat 
i en ActriceS parfumerede Lonkammer. Disse Feil ere sto- 
dende, men Skjonhederne ere endnu talrigere og moerkeligere 
end Feilenc; det er til bette Sidste Man alene skal holde sig.

Hagbarth har igjen besieget sit Skib. Han er draget 
dort, at söge Trost sor sin Kjoerlighed, at tilbagefordre as 
Havet dets Opror og detS Storme. Men Heltebedrirterne, 
Farerne, Stormene ere ikke mcre tilstrcekkelige sor Ham. 
Ode og tomt som Hans Hjerte er kjeder BolgerneS Ensomhed 
Ham. Han lcenges ester Landjorden, hvor Man maasiee bc- 
grceder Ham, og trods den Dom, Dronningen har afsagt over 
Ham, lander Han igjen uformodentlig i hendes Rige. Hans 
Tilbagekomst bliver snart bekjendt. Dronningen lader Ham 
ved fine Udsendinge estersege overalt. En af dem opdager 
Ham hos Eigne, som nyelig har svoret Ham en Trcskab, der

') Den stanste FerfatterS gcegraphiste Dildfarelse, iFerbindelse med lians 
her, som flere Steder, ndtalte Anstnelse: at DIgteren i fit Voerk ferst 
eg stemmest der philesorhere, vil knnne sorklare denne ellcrs besynder- 
lige Kritik, der deg endcr med at tillagge Stykkets mangstidige Skjon- 
heder en afgjort Overvcegt.
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skal udholde enhver Preve. Den Ufornnstige har den Dri- 
stighed at udfordre Hagbarth. Denne drcrber Ham. Paa 
Hans Dodsstrig stvrter Bera freu« paa Scenen ledsaget af tolv, 
fta Jsse til Fodsaal, vcrbnede Kcemper, som hnn befaler at 
binde Seierherren. Dette lykkes dem ved i Oieblikket at 
overraste Ham; men den unge Soekonge sprcrnger sine Baand, 
og laver sig til Kamp, alene imod dem Alle. De tolv Kri- 
gere trcrkke sig tilbage. Bera, som forudseer deres Nederlag, 
klipper en Lok af sin DatterS Haar, og idet hun roekker den 
til En af sine bevcrbnede Svende, siger hun: „binder Ham 
med den! den Lcrnke holder vel saa godt som eders af Icrn". 
Hnn tager ikke Feil; Hagbarths Vrede forsvinder, og Han 
lader sig roelig begge Hcrndcrne binde. „Agt ikke denne 
Lcrnke, tilraaber Signe Ham; agt den ikke! sonderslid den". 
Jstedetfor at bryde dette Baand, kysser Han det, og gaaer 
med faste Skridt til det Taarn, der skal tjene Ham som Fcrng- 
sel. Hele denne Slutning af tredie Act er fuld afOmhed, Be- 
vcrgclsc, og Overrastelse. Den gjorde stör Virkning paa 
Theatret i Kjobenhavn; vil den ogsaa gjore det andctstcdö?

Ester forstjellige med Klogstab anbragte Tilfaelde og Om- 
stcrndighedcr, som forhale Katastrophen, og selv give Haab 
om cn lytkelig Oplosning, indtager Ulykken igjen endelig 
den overste PladS, og Doden fordrer bydrnde sine Offere. 
De to Elstende, som atter have seet hinandcn til Assted, ad- 
ffille sig: Hagbarth for at gaae sin DodSstras imode, Eigne 
for at opbrcende sig levende paa FreyaS Altar. Snart seer 
Man hendes Jomfrubuur i fuld Flamme; og Hagbarth, som 
frpgter for at Boddelen vil lade vente paa sig, og stjcelvcr 
ved Tanken om at Signe stulde komme forend Ham til Val- 
hallas Port, stoder sig Dolken i Brystet. Signe er imidler- 
tid ikke omkommet; hnn er bleven reddet fta Baalet af hen- 
deS Broder; men denne river hende kun ud af Flammerne, 
for at see hende doc af Smerte paa Hagbarths blodige Liig. 
Asvcrbnet ved denne dobbelte Hedensart vcrder Dronningen 
Ligene af sin Datter og sin Sons DrabSmand med de samme
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Taarer; hvorcfter hun cndtlig, for at forsonc sig med dcreS 
Skygger, giver Befaling til at begrave de Elflende i en og 
samme Grav; et SlagS covsolstio poststurnkr*), ved hvil- 
ken Man, ikke nden at tanke paa Axels og Walborgs sidfte 
Onfler, synes at holde meget fast under disse kolde Dredc- 
gradcr. Esterat vi ere blcvne fcerdige med denne Deel af 
Kritiken, folger Lovtalens ikke mindre gavmilde Deel. Di 
ere langt fra at ville sammenligne dette Stykke med Cid**), 
som ikke synes o- at veere vvcrtrnffet af nogetsomhelst andet 
Mestcrstykke af Corneille. Men det foranlediger os til at 
stille et Eporgsmaal, der just ikke er saa let at besvare, som 
Man fluldc tro: Jeg yced ikke om denne opboicde Hengiven. 
bed hoö Eigne, som Intet forniaaer at stramme ellcr til- 
intetgjore, som hcrver sig heit ovcr alle mcnncflelige Hensvn, 
fri for den »lindste Selvbebreidelse, som btstaaer og satter sin 
^Crc i at bestaae til TrodS for hendes Moder, som hun op- 
rorer til Vrede; til Trods for hendeS sidstc Broder, som hnn 
saarer, og for den drcebte, som hun begrader —  om ikke 
den er ligesaa rorende, ligesaa tragifl, ligesaa fuld af Sin« 
dets starke Bcvagelse, som Limenes Trangsler og Sclvkamye. 
Mueligt at den er mindre dramatifl; men paa ReflexionenS 
Gebert, blioer den ikke der mere hjertegribende?

Dette Digt, der stemmer saa godt med den nordiste 
Poesies raffinerede Aandsfylde, kan ikke ganfle tilfredsstille vor

-Oonsolution xosOiulne'- kan ikke lettelig gjengives med noget dansk 
Qrd. ? 08tlrnmus betyder en saakaldt Sildefedning eller den der kom- 
mer til Verden efter Faderenö Dod; altsaa: Sildefodningstrost, hvi- 
Laserens Ore maatte vcere mere medtagelig for dette Ord, eud de af 
m ig hrngte latinfle.
Denne CorneilleS bersmte Tragi- Comedie opnaaede den hoieste Lykke, 
som nogcnsinde er bleven et Theaterstykke tildeel. Den blev oversat 
i alle enropaiske Spog, med llndtagelse af det tyrkiske og slavoniske, 
eg fremkaldte det franste Ordsprog; êelr̂  e8t dean eomme le Oici 
Nagtet Erklaringen skeer deg en ikke nvasenlig Sammenligning, der 
synes at satte Signe, i tragift Effect, over Limene, Heltinden i det 
fernavnte Stykke.
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samvittighedsfnlde Smag. Oehlenschlager har forndfolt kette, 
og da Han flrcv saa at sige i Dinene paa vore Fordomme, 
har Han sogt at komme disses Daddel i Forkjobet ved den 
Skildring, Han har gjort af Hagbarths Fjende. Alf er cn 
melancholsk drommende Aand, en Mand trcrt af Verden, hvis 
cneste Tanke er at gjenfvreneS i en anden Sphaere med en 
elsket Hustro, som er gaaet forud for Ham i Dodens Farn. 
Ogsaa savner Man ha«n ikke, efterat Han er falden for sin 
Modstanders Sverrd, esterat Han endelig er gaaet ind i denne 
Evighed, der var Hans ForhaabningerS eneste M aal; vi nare 
for Ham cn hnSvalende ForloSnings-Folelse. For Ham syneS 
det al veere som om Deren til et og andet gjestfrit Palais 
aabncde sig for hanS Mathed, aabnede sig for den afkrcrstede 
og trertte Pilegrim, der har opholdt sig alt for lcengc paa 
Dortcrrftclen med at betragte gjennem Gitteret den Overdaadig- 
Hcdö-Fylde og de Skatte, som ffnlle faae Ham til at glemme Alt.

Denne Tragedie er den sidste som Digteren fuldsorte 
langt borte sra sit Hjem, og Han forudsendte den, som et 
Retoiir-Budstab, som et nyt Pant paa sin Agtclse og sin 
Kjcrrlighed for Fcrdrelandet. Den blev ncrsten strax opfort. 
Ikke recd jeg om den Lykke den gjorde var saa stör, som 
Man har forsikkret, og om den har holdt sig: men om Man 
end har nok saa lidt Ungdom i Hjertet, er det umueligt at 
ende LcrSningen af dette Slykke »den en inderlig Roeelse. 
Det er strevet med Naskhed saa at siige i eet Käst, med en 
Rigdom i Udtryk som forbauser, og ikke tillader at tcrlle 
Pletternc den. Naar Man elfter, beundrer Man det; naar 
Man ikle meer elfter, hekommer Man det. Det tilkommer 
Andre at afgjsre: i hvilket TidSpnnkt Man bor lcesc det.

VIII.
Endftjondt Correggio, samt Hagbarth og Signc, legge 

erc kräftigen stemplcde af den Characteer, der anfcrgter Poe
sien, naar denne ntkrmrr sig Nordpolen, findes der dog i
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disse Stykker Nogct af den italienske Soel, som formilder de 
morke Skygger; et LpS, som giver dieses Taageflor Opal- 
Stenens Gjenfljcrr. Denne Jndflydelse sporeS imidlertid ikke 
meer i det Vcrrk, som fulgte paa de forncrvnte. Saasnart 
Oeblcnschläger har sat Fod paa sin Fcrdrene-Jordbund, folcr 
da» sig igjen heel og holden dansk. Hans Aand befugtes i 
Ostcrsoens Tanger, ligesom i selve Digter-JnspirationenS 
Kilder. Han trcrngde til at aande under Odins Himmel, 
for at undersoge Sammes besynderlige Underveerker, og for 
at blive en fand national Digter. Han vilde voere det: 
bau blev det.

Han prcrlnderede i denne sit Talents nye Tankcflngt, 
med dxt theogoniske Drama: Baldurs Dod, hvori en Deel 
af EddaenS sabelagtige Skatte ndfolde sig. Maaskee Harde 
Han et dobbelt Formaal ved Behandlingen af dette Emne: 
det forste, at flaae dybere Rodder i DanmarkS Erindring, 
ved at scette Folkets standinaviske Hjcrtestccrnge i en vibrcrende 
Bevcrgelse til en religiös Toneart; det nceste, merc crrgjerrigt 
og «den Tvivl mere hemmeligt, at overgaae en Mand, som 
Han havde lovet sig at ligne, hvilket vil sige saa meget som 
at fordunkle. I  Virlcligheden havde Evald —  hviö Wre 
blev ophoiet af OehlenschlägerS Fjender, for at ydmyge den 
Sidstncrvnte —  nnder samme Tittel skrcvet en Tragedie, som 
Man endnu dengang gav paa Seenen. Det tilkommcr ikke
os at assige nogen Kjendelse imellem disse to Forfattere. 
Men det som vi maae stadfcrste, det er, at OehlenschlägerS 
Vcrrk tilkjendte Ham Seierspalmen. Seierspalmerne bcvife 
Intet; men de Dode ere besvcrrlige Medbeilere, og de Levende 
sortrcrnge dem ikke uden at have nogen Ret dertil.

Dette nordifl eventyrlige Helgendigt, hvis gothiske Rust 
nodvendigviis har maattet aWbe sig under det 19de Aar- 
hundredes Fiil, og hvis hedenske Raahed har maattet forinilde, 
om ikke omskabe sig, under en Christen-Forfatters Pen, er i 
en vis Hcnseende en mythvlogisk Messiade. Baldur er e» 
Gud, den bedste, de» elskeligste af Valhallas hellige Gjester,
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Lammet »den Plet i dette vilde Paradis. Men trods Hans 
Dyder, eller maaflee formedelst bisse, dommer Skjcrbnen Ham 
til at doe; thi Eddas Guder ere undergivne de samme Love 
som Menneskene. Deres Liv er en Kamp ligesom vores, en 
Kamp til det Uderste mellem det Gode og det Onde, hvori, 
ligesom paa Jorden, det Onde oste indtager den overste Plads. 
Det er denne Triumph, hvis Aarsager vi ikke altid gjennem- 
skue, og hvis hemnielihedsfulde Betydning vi ikke satte, som 
Digteren har paataget sig at scrtte ud sta Hinanden. Ni 
ville have onffet, at Han ogsaa havde paataget sig at for« 
klare den.

Der er tilvisse i Grundlaget af den nordiske AlkoranS 
dunkle TrocSlcrre, ligesom i alle Religioners Grundlag, en 
philosophifl Sandhed omviklet af Symbolets Baand, som det 
vilde have vcrret interessant at vikle ud as sine Skygger, og 
at fremvise i sin klare Nogenhed. Dette har Oehlenschlä- 
ger ikke gjort, ikke Heller er det, isald Han char forsogt herpaa, 
lvkkcdcS Ham, at gjore öS kortroelige med Hans Tankegang. 
Den uioralske Betydning, dette „hvorfor" i Dramaet, er 
bleven tilbage i Skyerne til enAfgjorelse efter vort egct For- 
godtbcfindende. Alle bisse Scener henrykke og forbause öS, 
uden at belcrre os. V i see kun i samme en Rcrkke af al- 
vorlige eller tcrkkelige Billeder med et glimrende Kolorit, men 
som henvende dem mere til Forstandens beskuende Deel, end 
til dens grandskende og synthetiske Eide. Det er snarere For- 
mernes end Jdcerncs Poesie.

Dette Drama, et tungt men harmonisk Echo af den 
antiqve Melpomene, er stobt, ligesom Shelleys „befriede 
Prometheus", i den samme Form som WschyluS's „loenkede 
Prometheus", hvilken ikke Heller er uden Dunkelhed. Der er 
imidlertid en umaadelig Forfljel imellem den Virkning som den 
gracske Poet stcmbringer, og den som bevirkes af den danske 
Skjald. Der er ikke En iblandt os som jo er noie bekjendt 
,ned Skuespilpersonalet i WschyluS's Tragedie. V i ere for- 
troclige med bisse Personer sta Varndommen af, og vi vilde
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ilkr ljende dem, dersom ikke de grcrste Forheeng vare gjcnnenir 
sigrige nok, til at Man künde gjcrtte sig til hvad de skjulc. 
Dette er ikke Tilscrldet med de overnaturlige Rollepersoncr, 
som Oehlenschlägcr scetter i Bevcrgelse; de ere i Virkelighede» 
ikke kjendte undtagen i Hans Land, og det endda for det meste 
paa en ubestemt og forvirret Maade. Ogsaa interesserer 
Man sig knn meget maadeligt for alle disse Evolutioner af 
Guder, som spadsere, gjore sig lystige, ekler grcrdc paa dereS 
iiskolde Olymp. Man künde endog sige, at dersom de ikke 
kalte saa godt, vilde Man ikke gjore sig den Umage at käste 
Oincne paa dem. —  Hvad der bessernden ganske mangler 
dette Stykke, det er en mcrgtig Spcendesjcrr, som ikke mang
ler WschyluS: en memieskelig bevcrgende Kraft. Det er «den 
Tvivl aldeles klart, at den Dod som rammer Baldur, Hain 
der er hrerken meer eller mindre end Solen selv, LysetS og 
LivetS Konge, skal varsle Gndernes Undergang og Fald: at 
kenne Katastrophe skal virke tildage paa Mennestestcrgten, og 
drage Verdens Forliis og Udrvddelse med sig. Men saalcrnge 
nu denn« Verden ikke foler sig selv i Actionen, saalcrnge kenne 
Menniisteslirgt ikke synlig i al Korthed gjentager sig i rene 
jordiske Vcrscner med eget Hjerte, egne Lidenstaber, egne Glcr- 
der, egne Sorger, og eget Sprog, knytter Tilstneren knn en 
underordnet Digtighed til Alt hvad Man viser Ham. Men« 
nestet er knn en Ven af det Nnderfnlde, paa det Vilkaar selv 
deri at spille sin Rolle. Det ophoier Ham i Hans cgen Tank- 
ning, at sce Guddommen Handlende ligesom Han, idet de» 
blander sig ind i den mennestelige Skjcrbne. Men Alt hvad 
der steer »den for Hans Sphcere, selv da naar Han er Ob- 
jectet, faaer Prcrg af at ville ydmyge Ham. Han tager ikke 
tiltakke med en underordnet Rang, og foran dette Himmel
Hof, hvori ha» knn indladeS med Unene, kjedes Hans For- 
fcrngelighed.

Endnu en anden Ting, som i denne Tragedie fjerner den 
Interesse vi ellers knnde have for samine, det er at Man 
ikke faaer et Vink om Tiden paa hvilkcn Handlingen sore-
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gaaer. Er det paa denne, ellcr paa hiin Lide af det Na.- 
vcrrende? er det en fuldendt Handling, eller en der ferst ffal 
fnldendcS, en Fortcrlling, eller en Spaadom. Jeg sor mit 
Bedkommendc troer, at det er Fremstillingen af en ovcrmen- 
nestelig Begivenhed, som ferst ffal realiseres i SeclerneS 
Aarrcrkker; men jeg er ikke ganske vis hcrpaa. Nagtet Oeh- 
lenschläger selv, ined den bedste Villie, har sogt at HMpe 
mig til at opklare hvad der forekom mig taaget i Hans Bcrrk, 
har jeg deg beholdt meer end een Tvivl tilbage om sammer 
Klarhed. Men hvad der ikke bliver Tvivl om hos Enhver- 
somhelst, der forstaacr Danfl, det er VcrseneS Elegance cller 
Majestät, hvorom ingen Orerscettelse er istand til at give he
gen Idee. Jeg har hert Forfattercn recitere nvgle Brudstyk- 
ker, blandt andre Ehoret asDvcergene*), da de smedde Spyd- 
odden, som skal drcebe Baldur, og trods min Nkyndighcd i 
Sproget blev hclc min Folelse indtagen af denne gtigdom i 
Rhythmus, denne hemmelighedsfulde Harmonie i Stilen, som 
ncrsten udgjor et smukt anstneligt Billede. I  denne Henscendc 
er det efter KvndigeS Skjen ikke niindre end et Mestervccrk; 
men Mestervcrrkerne erc overalt sjeldne nok til at vi skulle 
ncrgte dem Applaus, i hvad Sprog de end optrade.

Ester saaledes at havc fordybet sig i Nordens religiöse 
Betragtninger, flog Oehlenschläger igjeu ind paa HistoricnS 
mere jevne Bei, og Han laante af Saxo GrammaticuS, hvis 
Kronikcr oste ere romanagtige, Helten til en nye national 
Tragedie. Denne Hekt, nied Navnet Stcrrkodder, er en an- 
dcn Palnatoke. Det er en Palnatoke, domt af Himmelcn 
til at overleve sin Boldsgjerning, vankende om, for at »dsone 
den, fra en Himmelegn til en anden. Han kommer nn hjern,

')  Avartalfernek- Chor. DaldnrS Dod Pag. 28,
. Hammer nn paa ved Middags-Nal 
Itdgniü af Staat!
Alle Dvsrgc »u rast, allc Dvargc!
Som naar Heft tramper Ken over stcciilagte Dro, 
Trommer, hamre! paa Staate o. s. v.
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ledsaget af Sljcebnen, for at doe i sit Fcrdreland under Svcerd- 
flaget af en ung Kriger, som Han elfter og har opdraget. 
Dette Vcrrk, som regnes blandt Oehlenschlägers bedste, frem- 
byder i sig selv et ffristlig Vidneöbyrd om dets Herkomst: 
det er flrevet nnder Herredommet af saadanne Jdeer, som cre 
bearl e'dede med stör Jver af Müllner, Naupach og Grillparzer. 
Der herfter overalt i det, jeg veed ikke hvilken sorgelig og 
nbarmhjertig Modgang, lig en af Stykkets spillende Personer, 
en usynlig altid ncrrvcerende Nemesis, som gjor Actionens 
Traade urcde, og igjen ordner dem. Werner og Hans Di- 
sciple have misdrugt denne Methode, og deres mystiftcBarn- 
agtighcd forstyrrer undertiden Skrcrkken, istedetfor at vpvcrkkc 
den. Oehlenschläger har voeret klogere: Han bar anvcndt 
denne Spcrndefjcrr med Kraft, med den m.sterlige Myndighed, 
som Intet sorsmaaer, fordi den forstaaer paa rette Maade at 
anbringe Alt.

Stcrrkodder har drcrbt sin Konge, tilftyndet hertil i sin 
Ungdom af Vreden og onde Aander. Jaget i Landflygtighcd 
af EamvittighedSnag er Han derefter bleven den frygteligste 
og beromteste Kriger. Han har gjennemstreifet Verden fra 
Slag til Slag, fra Seir til Seir. HanS Svcrrds Lynstraa- 
ler have suret Siberiens Vrkener, og gjennemkrydset Asien 
lig en Helte-Komeet, der ooeralt slaaer Folkefwrdene med 
Forbauselse og Beundring. Men Han har intetstedS sun- 
det hvad Han soger. Det er ikke SEren Han forfolger: det 
er Doden, det er Forsoningen. Himmelen ncrgter Ham den, 
og Han kan ikke tröste sig over denne LivctS feie Vedholdenhcd. 
Hvorledes vil Han kunne fremstille sig ved Valhallas Port, 
naar Han veed at den lukkcr sig for dem, der ikke doe med 
Svcrrdet i Haanden? Han er allerede temmelig til Aars: dcr- 
soin Farerne ikke komme Ham imode, frygter Han for ikke 
meer at kunne fremstille sig for dein, Han frygter, at en frem- 
tidig Leilighed vil mangle Ham til at scette sit Liv paa Spil; 
Han frygter at blive nodt til at lade fit Lys i Fred ndsiukkeS 
i en og anden Krog, lig en gammel Hjort i sit tykke BuftadS-
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leie. Hvilken Skam for Ham! hvilken ubonhorlig Udsoning 
for dct Blöd Han har udgydt!

Med Hjertet opfyldt af denne hoimodige Frygt, og sin 
ulykkelige Anger, kommer den crdle DrabSmand, estcr tredive 
AarS Fravcerelse, tilbage til sit Fcedreland estersporende en 
eller anden dodclig Bedrift, som mueligt künde gjelde for Ham 
som Loscpenge for Hans Forbrydelse. Bevcrget af det Haab, 
at kunnc f.emkalde en Livsfare over sit Hoved, bliver det 
Hans forste Omsorg, at underrctte Danmarks Konge om hanS 
Hofs Udsvcrvelser. Dronningen har nemlig forraadt sin ?Egte- 
herre af Kjcrrlighed til Angantyr*), den vildeste af Nordens 
Kcrmper. Denne Barbar bliver rasende over at Hans hem- 
nielige Forstaaclse med Dronningen er bleven robet, og kom- 
mcr med sine otte Brodre for at udfordre Angivereu. Den 
angerfulde Helt troer at Himmelen nu vil sormildes, og Han 
modtagcr med et SlagS Beruselse en Udsordring, der svneS 
Ham at vcrre et Loste om Doden.

Digteren sinder her i en underlig Overtroe Motivet til 
en nsadvanlig og frvgtelig Scene. Agantyr er et Slags Soe- 
Nimrod, ogsaa forfnlgt af en uundgaaelig Skjcrbnc, beherffet 
af et blindt og hcmmelighedsfnldt Raserie, der overgiver sig 
til alle de Raad, som Hans Lidenflaber og Hans Brede ind- 
give Ham. En Spaadom har forudsagt Ham, at Han ikke 
sial ndrydde sin Ajende undtagen ved sin Fader HalsdanS 
Svcrrd, og for at bemcrgtige sig denne Talisman trcrnger Han, 
kort for Duel-Timen, ind i den Gravhoi i hvilken de Baa
be», som Hans Fader har baaret, ere henlagte ved Eiden af 
den Dodes Urne. Ha» er lige ved at gribe Svcrrdet, da 
Han, som indtil da aldrig har Haft Tanke for Andet end 
Mord og Blodbad, med Et huster paa: at det at forstyrre 
de Dodes No, er det Samme som at jage dem fra ValhallaS 
Glader for at vife dem tilbage til en Bandring igjennem 
Aarhudreder omkring deres Grave, eller at stylte dem hoved- 
lnlds ned l MorketS Qvaler. Et saadant nyt Fadermord

Konzc i Skaane.
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paa hiin Tide Gravcn, en saadan Vanhelligelse str>rmuier 
Ham; Han torer! me» Torst efter Trinniph drirer Ham srcm; 
da» vcnder Horedet dort, og med en skjcrlvende Haand, trcrl- 
ker Han det Svcrrd til sig, hvoraf Hans Seier er afhcrngia, 
me» nied Svcrrdet trcrkker Han tillige den heilige Urne nd; 
den falder paa hanS Hjelm, aabner sig, og overstroer Ham 
nied Hans FadcrS Affe. Et soroget Naserie bctager Hanl der- 
paa. Han ryster sig, og arbeider sig los under denne hcrv, 
nende Aske, der er lig det giftige ophedede Stov, hvormed 
Niffelheims underjordiske Veie ere bestroede. Da Han dcrpaa 
i sit Hjertes Qval foler, at Han i Sandhed ikle har anden 
Fjende end sig selv, stoder Han sig det Dodösrcrrd, som Han 
vyelig har ranct, i Brvstet; og Spaadommen er opft'ldt. 
Dctte er et nyt Dodshaab, som svigter HanS ModstanderS 
Dnster, og denne Scene, som red forste Dickast knnde synes 
en Bisag, knytter sig saalcdeS igjen directe til Hovedhandlin- 
gen. Stcrrkodder er nn vel beftiet for een Modstander, men 
Hans LivSfare blirer, taklet rcrre Guderne, derfor ikke mindre 
orerhcrngende. Han maa holde Stand imod AngantyrS Dro- 
dre, og Han troer ikke at skuffe sig selv i det Haab, at e» 
af disse Kampe skal blive den sidste for Ham. Denne Gang 
er det endnu forgjcrreS, at Han gjor Rcgning paa StjcrbneiiS 
Tilgivelse. Han onsker knn at falde! men HanS SEre, HanS 
Ha'der forhpder Ham at lade sig orervindc; Han ril ikke rore 
at vife stg for sine Gnder med denne Skjoldplet! og istedct- 
for at falde «»der Slagcne as Hans otte Fjender, er det dem 
der falde for bans Svcrrd. Dette er ikke Alt! Dronninge» 
har opvakt et Opror for at h.rvnc sin Elster. Stcrrkodder 
angriber dristig Oprorerne, hngger dem sonder og samme», 
og den overrnndne Dronning begirer sig langt dort fra Dan- 
mark for at skjnle sin Skai» og sit Nederlag. Alt har taget 
N»gten, Alt er reget tilbage. Der er ikke mere foran Ham 
et enestc Svcrrd, orer hoilket Han kan taste sig for at gjore 
en Ende paa sine tappre Bedrifter. Den usorsonlige Seier 
stedel Ham haardnakket tilbage paa Livetö Bei.
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Den befriede Konge kommer tilbage til sin Borg, sein 
Helten igjeu aabner for Ham; men lcd og kjed af Magtc» 
vil Han ikke atter stige op paa Thronen, som Han nvelig har 
gjcnvundet; Han nedlcrgger Scepteret, og sertter selv Kronen 
paa Hovedet af en ung Soekonge, hvis Fostersader og Op- 
drager Strrkoddcr har vcrret, og hvis Kjeerlighcd til Helga 
Han bar beskvttet. Denne Soekonge, der modtages af Folket 
med Bifaldsraab under Slag paa Skjoldene, er en Sen af 
den Konge, som Stacrkodder for lang Tid siden har drcebt. 
Tet er den samme Situation hvori Palnatoke befindeS, lige- 
overfor Svend, som Han har gjort faderloS; men Oehlen- 
schläger nddrager af denne en nve mere tragisk, mere rorende 
Effect end af den forste. Prindsen, der er opdragen af Hel
ten, nceriner sig sin gamle Leerer med Agtelse, takker Ham for 
Hans Omsorg og hanS Lcrrdomme; Han ftylder Ham Rigets 
Freist; og Helga, hvem Han elfter holest »erst efter fitFcrdrc- 
land, skylder Ham sin Frihed. Offentlig afbetaler Han sin 
Kjeld med en Omfavnelse. „Og nu —  stger Han, idet Han 
trader et Skridt tilbage, og nddrager sit Svcerd —  havc vi 
en anden Negning at opgjore. Jeg har betalt Dig dine Be!- 
gjerninger, betal mig nu min Faders Blöd. Hans blege 
Skygge raaber heit fra Granen om Blodhcevn. Til Tvekamp 
sordrer jeg Dig ud paa Liv og Dod." Dod! —  gjentager 
Stcrrkodder —  den sornnde Gnderne mig! den har jeg vcl 
fortjent". —  Der er ingen nolende Betcenkning muelig efter 
denne Scene-Bevcrgelse. Neppe vil der paa noget Theater 
kumie udhcrres noget mere Skjont, mere Effectfuldt end dette.

Det er vanfteligt at holde sig lamgc i denne SjcrlS- 
Hoihed, og maaftce vil Enden af Acten sorekomme noget 
langttrnkken, efter dette Udbrnd af hoi Folelse hoS den unge 
Konge. De to Modstandere gaae nu dort for at afgjore 
dereS Strid, og i denne Overgangstid bliver det nodvendigt 
at beftjcestige Opmcrrksomhedrn hos Tilftuerne, som uvilkaar- 
ligen i Tankerne folge alle Kanipenö Kredslob. Oniendfljondt 
de forckomme lange, ere de dog hastige nok. Den pngre
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Kraft forbliver i sin gode Ret, og Man bringn snart den 
gamle KrigerS blodige Liig paa en med det kongelige Pnrpnr- 
siind tikdcrkket Baare. Han har endlig fnndet hvad Han saa 
lcrngselssuld sogte. Det er endnu en Seier mere for Ham: 
Doden frigjor Ham til samnie Tid sein den giver Ham Synds- 
forladelse, og Hans Fald soranlediger et Slags Sorgejubel, 
nok saa god som eu Liiglale. Himmelen bifalder samme, og 
foier sin Hymne til denne en trinmpherende Sinertes Concert. 
Man Hörer starke Tordenskrald rnlle hoitideligt gjennem Lüf
ten, og hvad angaaer Deeltagerne i Sorgehoitiden, da er det 
den guddommelige Lynflynger, det er Asa-Thor selv, som kom- 
mer paa sin Gyllenkarm i et lynstraalende Optog, for at 
modtage den dode Helt paa Grcrndsen af sit Rige. Den 
unge Hcrvner, med et stolt, men dog bestyrtset Blik, paakager 
sig at fortolke dette Forvarsel paa den DodeS Gjenindscrttelse 
paa rette PladS, og iilfcerdig med at stille sig ved Ansvarlig- 
heden for en Glorie, der hviler tnngt paa Hans Hjerte, er 
Seicrherren den forste til at stille den Overvundne nuder 
OdinS bestyttende Livgarde, den forste til at proclamere Hans 
berettigede Adgang til Walhallas hellige Pragtgilder. „Hce- 
dret vcrre den, som blev Danm arks G la v in d  og 
dets Skjo ld! Han var en Helt, nu er Han en Gud!"

Ester denne Tragedie, hviS Skjonheder det ikke er nmne- 
ligt at stimtc igjennem vor Analyse« Torhed, syntes Oehlen- 
schlägers dramatifle Kraflfylde at undergaae en vis Astagen. 
Det vcrre sig nu at den rigest begavede Klogt ikke er mod- 
tagelig nden for et vist givet Tal af Combinationer, eller at 
Man maa anklage Hans Arbeidsomheds vidnnderlige Naphcd, 
som ikke tillod Ham med vedborlig Langsomhed at overveie 
sine Emner, saa er det dog afgjort, at Hans sidste Arbeider 
ikke staae saa hoit som de forste. Det künde ogsaa vcrre 
mueligt, at Kilden hvoraf Han oste ikke var afverlende nok, 
og at —  da Han bandt sig til kun at behandle nationale Em- 
ncr —  ColvrittcnS nodvendige Eensforniighed har endt med 
at trcrtte Hans poetiste Fyrighed, og at give Han- Maade at
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male paa en vis Knldcgrad. Det er tilladt at sorudscrtte: 
at dersom Han var gaaet ind paa at söge sine Jnspirationer 
andetstedS, at flptte sig hen under nye Himmelegne, blandt 
nye Scrder og Skikke, da vildc denne Digteraand, der paa 
cn Maade vansmcrgtede i sit Fodelands Tgager, der, alt estcr- 
som den fordybede sig i samme, gjenyemlob, med mindre 
Nyhedsbegjcrr, disse hinanden saa temmelig lignende Veic i 
cn og den samme Historie —  maaskee vcrre bleven paa ny 
opvarmet og forynget. Aandens Appetit floves ligesom Lege- 
mets Sandser; den trcrnger til Afvexling i Fodemidler.

Jeg künde endnu tilskrive det Slags Astagen, som jeg 
troer at have demcrrket i Oehlcnschlägers sidste Theatcr- 
Voerker, en anden Aarsag, nemlia Hans Lykkes Standhaftig- 
hcd. Blodgjort ved et stadigt Held bliver Man let blind sor 
Lykkens Omskiftninger, og Man indlader sig ikke mere paa 
nogen Anstrcengelse sor at forbygge dem. Derncrst, ethvert 
Selvbedrag tilsidesat, ligncr Geniet selve Menneskelivet, som 
knn faaer al sin GlandS af de Provelser det gjennemgaacr, 
af de Brydninger det trodser, af de Seire Man gjor det fin
dig. Det faaer sin Politur i Kampene, det rustner i Hvilcn. 
Dersom en eller anden eclatant Gjenvordighed var bleven 
kästet paa tvers imellem Hans Triumpher, vilde en saadan 
heldbringende Rystelse have givet dette af Lpkke» indlullede 
Talent et nformodet Tankesving. Der er i Nlykken en Elcc- 
tricitet, som opftiskcr Hjernen. Jeg vil ikke kunne sige til 
hvilket Point Oehlenschläger i saa Fald vilde have gjort sig 
lvstig; men Factum er, at Ulykken ikke kom. Nogle af de 
Stpkker, som vi endnu have tilbage at omtale, siulle imid- 
lcrtid retfcerdiggjore Ham.

IX.
Naar Man i Schveiz, paa Veien fta Lauterbrnnnen til 

Meiringen, passerer Benger-Alpebjerget, bliver Man vaer, 
paa een af de Hoie der stroekke sig längs Veien, en Grav-
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steen halvt fljult i Tornekrattct, og der er neppe nogen Lei- 
viser, som forsommer at fortcrlle Dig den Forbrydelse og den 
Hemmelighed, der gjemmes under dcmie Steen. Gravstedet 
bevarer Lcvningerne af to Brodre, som en og sanime Kjcrr- 
lighed til en og sannne Qvinde gjorde til Fjender, omtrcnt 
saaledeS som Cain og Abel blcve dct af Skinsvge over den 
guddommelige Gunst. Fra Tilbedelsen af en Ovinde tilHer- 
rens Dyrkelse er der, som Man siger, kun en Haandsbred. 
Den af de to Brodre, HviS Lidenftab ikke havde modt noget 
Echo, gjenneniborede den andcn for Hans ElflerindeS Dine. 
Snart forfulgt af Samvittighedsnag kom Han hver Asten til 
Randen af den Afgrnnd hvor Han havde drcrbt Brodcrcn, 
for at kncele og sirlde Angcrens Taarer paa Hans Rivals Grav. 
Der blev Han, i et Anfald af poeniterende Bcttagtning, over
rastet af hende, som Han havde gjort til Enke forend Brvl- 
lupet, og blev af hendeS Haand ncdstodt i Dybct, hvori Han 
fandt sin Dod ved Foden af den Klippe, som hau havde be
sudlet med Blöd, og paa HviS Top BroderenS Liig slumrtde 
som et tanSt Vidncsbyrd om Hans Daad. Dette, trocr jeg, 
er Emnet til en Folkevise der i Landet, hvilken forekommer 
mig ligesaa tragist, som den grcrstc Fabel om EteocleS cg 
PolyniceS, som vi stylde „Brüden af Messina"*) ogctStykke, 
som fvrdum fandt meget Bifald, og som Man gjerne endnu den 
Dag idag künde give Bifald: InlinS af Tarent af Leisewitz. **) 

Da denne Historie blev mig fortalt i min Ungdom, gjorde 
den et saa levcnde Indlryk paa min Indbildningskrast, at 
jeg for nogle Dieblikke fik den Idee at strivc et Drama efter 
samme. Disse Hoilandets bratsteile Drkener, disse brcrndende 
og oprorfle Lidenstaber i Midien af Sneelaviner, Gletschere, 
og hvirvlende Storme, disse Dods- og FortvivlelseS-Drd,

") »Die Braut von Messina" hvori Schiller har sogt at gjengive den 
antiqve Tragedie.

"*), Dramatist Forfatter i Gottingcn dod 1806, flrev Tragedien .Julius 
von, Tarent" foranlcdigct af al Schröder i Hamborg havde udsat eu 
Priiö for et Sorgcspil i Prosa.
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diese AngerS-Udraab blandede ined Srnenes Skrig, eller over- 
dorede as de nedstyrtenle LavinerS Brusen, alt Dette rorte 
mit Jnderste i hoieste Grad, og henrev mig til Poesien, 
hvilket dcngaiig megct let lod sig gjore. Ved min Tilbage- 
komst til Frankrig bcfaudt dct sig, at jeg havde ladet min 
EnthonsiaSme og Planen til min Tragedie tilbage i Alperne. 
Jeg har ikke faaet Tid til igjen at opsoge dem. .

Dette Folkesagn gjorde det sammc Judtryk paa Oehlen- 
schläger, og Han dromte ligesom jeg om at drage Nytte deras 
for Srencn. Jeg beklager ar Han ikke paa staaende Fod ad- 
lod sin Inspiration. Denne svcrkkes ved at opvaagne paa 
nve; og neget senere, da Han i Danmarks Aarbogcr stodte 
paa en Kronike, der havde nogen Lighed med Alpesagnet, 
seirede hanS PatriotiSme over Hans Minder: Schweiz dlcv 
opoffrct. —  Erik og Adel er langt fra at vcrre et af harr« 
gode Stykker. Emnet er ikke stcrrkt nok tilhuggct. Charac- 
tererne ere af en blodagtig og tvivlraadig Tegning; iscrr er 
HeltindenS, hvis Navn Sophia synes mig stet nok valgt, af 
en Flvgrighcd, som ikke behager, og ikke fortjener at behage 
Nogen. Man kan dog med ikke mindre Sandhed sige, at to 
eller tre kraftfnlde Stedcr, og nogle fremspringcnde Sitnatio- 
ner ere tilstrcrkkelige til ar robe Mestertn. Man anforer 
iscrr de« Scene hvori Erik alcne ankommer til Slottet hos 
sin Broder, som vil opoffre Ham, oz sorvoven betroer sig til 
bans Rctskaffenhed. Det som mindre fortjener Anbefaling, 
det er Melleinkoinsten af et SlagS tragisk Figaro, hvis Jn- 
lrigner ere ligesaa ubehagelige, som de hos Beaumarchais ere 
»locrsomme. Hvad der udelukker dette Stykke fra dets crldre 
TodfkendeS Rcekkc, det er Mangel paa Studium og Ester
ranke fta Forsattcrens Side. Ochlenschläger havde Noget af 
sin Tid, det vil sige af vores, paa hvilken Man ansccr det 
som et af GenietS Bilkaar sins qua von: at gjore mange 
Ting, og at gaae frei» med stör Hurtighed. Han forglemte, 
at dersom den enc af GenietS vitterlige Egenskaber er Frugt- 
barhed, da er det mindre Antastet af Dcrrkerire, end Antallet
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af de Tanker, der indeholdes i samme, som attesterer Frugt, 
barhedrnS Tilvwrelfe.

Der giveS dem som forrtrcrkkc, men med Uret, Vcrrin- 
gerne i Miklagard, eller med andre Ord Nordens Livgarde 
i Constantinopel, for den forommeldte endnu glimreude men 
njevne Tragedie, der er alt for stygtigt udtcrnkt, alt for rivendr 
udfort. Hiint Stykke har, fom scedvanligt, laant sit Emne 
af DanmarkS Aarboger. Digterrn skylder det en meget kort 
men tpdelig Fortcelling udaf Snorro SturlesonS Kronike, med 
hvilken Han har tiltaget sig en stör Frihed. For mit Ver
kommende gjor det mig ondt, at Han ikke har tiltaget fig en 
storre, og ikke har feiet Andet til Historien end en Roman, 
der er saa lidet interessant, at Man künde troe at Alt oar 
Historie.
» Harald Haarderaade, Arving til NorgeS Trone, er An- 
forer for et Corps danske Maend, som KrigSlysten har fort 
til Palcrstina. Han kommer seierrig tilbage fta Jerusalem 
til Miklegard, hvor da regjerer Keifer Konstantin, som, uden 
Tvivl for at conservere det störe Gode af Vellpden, i Styk« 
ket kaldeS ArgyroS —  og Keiserindc Zoe, et SlagS Frede- 
gunde fta Nedre-Frankrn, der ikke ncerer andet Vnste end det 
at blive snart fcrrbig med sin Chilperic. Denne grcrste Chil« 
peric, frommere og crdlcrc end den galliske, er et SlagS tid, 
lig tilbleven Benedictiner-Munk, en krönet Bouqviniste *), 
fom ikke kan finde paa noget Bedre til Bclonning for Hel
tens Tapperhed, end at byde Ham, eller suarere vife Ham, et 
Exemplar af Homer, skreret paa en Slangehud af et Hun
drede og tyve Fodö Lcengde. I  hvad Anvendelse end Saga- 
erne til all« Tider have gjort af Slangen, syneS Fremlceg- 
gelsen af dette Skriot kun at have Lidet Tiltrcrkkende for 
Harald, der langt foretrcrkker, og neppe uden fornuftig Grund, 
KeiserindenS Sodftrndebarn Marias Kjcrrlighed. Denne Kjar« 
lighed, som gandste falder i Hans Smag, er aldeleS ikke efter 
ZoeS Hoved. Hnn sinder, i sin Egenskab som en Ftedegunde,

^  Ea der Händler med gamle Boger.
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mere Behag i den unge Nordens Kriger, end i sin aldrende 
Wgiemand, soin ikke fornoiet med at vcrre en gannnel Graa- 
stjcrg, giver sig af med at vcrre Lcerd; som i en Stilling, 
hvori Koner i Tnsindtal siulle falde i HanS EsterfolgcreS Lod, 
synes at have for meget i een Kone, og som tilbringer sit 
Liv i et Bog-Serail af sex og tredive Tnsind, saa og saa 
mange Bind, hvilke Han mere sornoier sig med at tcrlle end 
med at lcrse. Hnu gjor hverken det Ene eller det Andet, men 
ved sin forste Sammenkomst med Harald deelarerer hun Ham 
sin hoitflammende Kjcrrlighed. Hnn gaaer selv et Skridt vidcrc. 
Hun gjorsig ikke mindste Skruppel over at tilbyde Ham sin Haand 
i Folge med Argyroö'S Seepter, hvem hun har svoret at beftie 
sig fra, hvad entcn ved Svcrrd eller ved Gift, ligemeget paa 
hvad Maade, naar kun hendes Befrielse ikke bliver provisorisk. 
BedUdialelsen af denne lidt vel meget sydligeIdee, udbrvderNor- 
denö Mand: „Har jeg Hort ret? Du  vil myrde din HuSbond?"

Zoe: „hvvrsor kalde det myrde? vil Han ikke have det 
ligrsaa godt i en Liigkiste som i et Kloster? Hvad nyttcDi- 
nene Ham til? feer Han med dem? hvad Syn 'v il jeg berove 
Ham? Han er ikke et Mrnncste, neppe en Skygge; et lir- 
lest Spogelse, som sijerlver ved Randen af sin Grav, ude» 
at synke nrd i den, som knn haardnakket bliver tilbage, alene 
for at forspilde Andres Lykke. Siig mig: hvad Synd vilde 
der vcrre i, hvis jeg forkortede Ham ikke Hans Dage, men i 
det Hoieste hanS Timer, disse sidste Timer af hanS sidste As
ten, der er Ham selv for lang?"

Umiddelbar efter disse Bekjcndelser, som medfore mere 
Forlegenhed end Smiger, hvis Sprog snart stiger ncd fra 
Fyrstindens Dristighed til Grisettens Rodnicn, efter dette 
Overmaal af Forvorpenhed, til hvilket Harald*) svarer mrd

')  Den franste Forfatter maa have mikforstaaet Harald- Replik i Trage
dien- Iste Acl Pag. 138, hvor Han, »verrastet af Zoe'- Bekjendelse 
..sartcr sig" og derpaa ironist sigcr: »Din Hcngivenhed for mig, D»  
Skjonnel jeg statter —  efter sin Fortjcncste." Hvorneest den ender med 
Tilkjendegivclsen af Han- dybe Foragt for »ForbN)dersten."
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nogle laiterlige Forsikringer om Agtelsc, og mcd det Lovte 
aldrig at forlade en saa tilbedelseSvcrrdig Furie, koiiliner de» 
sijomie Maria, lcdsagct af en Flok unge Piger, for at bringe 
Helten Vlomsterkrandse, og onfte Ham til Lvkke med ha»S 
Tilbagekomst til Constantinopel. Det er forgjcrvcs at de i 
et Chor ophoie Hans Heltebedrifter; Helten Hörer dem ikke. 
Han tcrnker knn paa at blivr alene med Maria, og saasnait 
hendeS Selftabssostre have tmkket sig tilbage, Hyder Han henke 
sin Haand nden videre Ceremonier, end da Zoe gjorde Ham 
sit Forflag. Maria gjor ei Heller videre Danstelighed ved at 
modtage den. Harald sirtter hende en af de Krandse, som 
knn nyelig har givet Ham, paa Hvvedet, idet Han bcder hcnde 
om at beere den som en yndig Brudekrands, og Han er paa 
Nippet til at give hende et Kys, som det forste Pant paa 
dcreS ncrre Forening, da en crrvcrrdig Eremit vifer sig netop 
betids nok til at forebygge det. „Ak! Dersom Du elfter 
hende, kys hende ikke. Brcend ei et Saar i HendeS nnge 
Hjerte, svm Du ilke vil kunne lcrge." Denne EremitS For- 
udscrtning er t'cmmelig sornerrmelig for Haralds Lergekundftab.

Alt dette flyder just ikke af nogen overvatteö tragift 
Aare. Det samme er Tilfcrldet med det Paafolgende. Ha
rald har rigtignok lovet Zoe ikke at forlade Orienten; ikke 
destomindre driveS Han til at vende tilbage til sit Fcrdreland, 
nu iscrr da Han er vis paa at mcdfore Keiserindens Sodftende- 
barn, som ikke har hoiere Onfle end at folge Ham. Men 
her kommcr nu en anden Historie imellem. En Oviude, som 
Han har elftet tidligere, mcd hvem Han cndog har verret tro- 
lovet, den norfte Prindscsse Elisif, som Han har treet dod, 
befindcr sig ikke alene meget vel, men er endog i Eonstanti- 
napel. Hun er kommen dertil forklcrdt som en Docriug, for 
at gjcr.see sin Elfter, og hcevde Hans Troftabslovte. Harald 
betcruker sig ikke paa at holde sit Ord. Kcrmpende imidlertid 
imellem sin Pligt og sin Kjcrrlighcd vil Han ikke reise »den 
at sige Maria Farvel. Dette foranlcdiger, at Han faldcr i 
en Snare, der er udspcndt for Ham af Keiserinden efter
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OverenSkomst med e» General Gcorgioö, Hans Dodsfjendc. 
Harald bliver kästet i Fcrngsel, men fnart befriet ved Marias 
Hjelp, slutter Han stg til sine tappre Vcrringer, og stornier 
mod det keiscrlige Pallads. Forrerderen Georgias bliver 
drerbt »nder Actionen; Zoe drcrbcr i Fortvivlelse sin Rival
inde, og flvgter. Harald er nn fri, igjen istand til at mod- 
tage sin Trone, som i al den Tid har voeret anmassct af 
hanS Broderson. Man kan ikke tvivle et Dieblik paa, at 
Han jo vil lade den uforsirrdede og trofaste Elisif bestigc den.

Diöse Begivenhedcr ere ligesaa gode som saa mange an
dre, og ders er her fuldt op saa mange som behovcS til at 
skabc et Drama. De have knn den Feil, at vcrre nheldig 
ordnede, og Skjonhederne i Enkelthederne holde kun altfor 
sparsomt ffadeSloS for GrundstoffetS Ufnldkommcnhcder. Hvor 
tort end dette Stykke er, trcrffer Man alligevel i disse Hede- 
strcekningcr paa, jeg veed ikke hvilke Spirer af en fordums 
Host, som udineexke det, fremsor alle disse magre Retter, der 
bydeS nu tildags. DH ville just ikke anfore som et Exempel 
dennc Äjcrrlighedsbillet fta Harald: „Trofast ternkcr Harald 
tit paa sin Maria. Helved stal ei stille Helten sra sin Him
mel." Dette Madrigal*), som St. Aulaire**) gjerne knnde 
have underflrevet i sine onde Dage, forekommer öS altfor 
straajunkeragtigt sor en Soersvers Staalpen; det gjor om-

Et lille VerS der iudebolder en siin, em og «bei Tanke. Madr'grlet 
ftriver sig fta Italien, og er »nder dette Navu lndfort i den franst« 
Poesie af Dieteren Meli» de St. GelaiS, dod 1556.

)  Mar.fticn af St. Anlaire franst Digtcr, detjendt af sin glimrendc Eon- 
versalio» og sine gcnialske VerS, dod 1712 i sit S8dc Aar. —  Da dan 
S<1 Aar gainmcl, i e» Selstaböleeg, hvori Enhver stal frcmsigc sin 
foeregne Hcmnielighcd, dlev opftrdret af Hertnginden af Maine til at 
figc sin, nelop da Han vilde gaae hjem, improviserede Han folgende 
Madrigal:

In vivinite <iui s'amuse 
me semsmler un seerct,

8i g'etois Apollon, ne seinit p»s m» Anse,
Llle seroit Hietis, et le gour üniroit.
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trent samme Birkning paa öS som et rosenfarvet Baand ein 
Halse» af en JiiS-Björn. D i bisalte ikke Heller denne ga
lante SlutningS-Dialog imclltin Maria, som er bestemt paa 
ar gaae i et Kloster, og Harald, som af al Magt igjen vil 
bave dct KyS, som e» ubeleilig Mnnk paa fln Gjenncmgang 
bar skilt Ham ved. „O Maria! —  sode Mo —  Dn grcr« 
der —  min Haand Du trykker —  Giv mig det Kvs, som 
Eremiten imorgeS saa grusomt stille mig ved." Hvortil det 
oprigtige Barn »den den mindste jomfruelige Knipskhed svarer: 
„Za —  det tilhorer D ig! Den lille Svnd vil Gnd tilgive 
mig." DiSse smaae sentimentale Enfoldigheder vilte vcrre 
uok til at fordcrrve de bcdste Sider i Stvkket; men vi stylte 
Netstrrdigheden at stge, at de Tid efter ande» vige Pladsen 
for flere Trcrk as Kraft cg Lidenstab, som kalde Oehlenschlä- 
gerö gode Aar tilbage i Erindringen. Det er sandsynligt, 
at dersom Han var bleven understottet as en bedre ndtcrnkt 
Plan, en modnere Overveielse, vilde Han have fundet en Ud« 
vei til ikke at svigte sig selv. Han var cndnu i sin kräftige 
Alter *), og det poetiste Blöd var endnu ikke udtomt i Hans 
Aarer. Han gjor sig blot stet ingen Bekymring for at sikkre 
sig det Held, hvortil Han troer at befldde Receptcn. Han 
bar ikke Mistanke nok til det ustadige Publikum, og SammeS 
Tilsrcdsstillelse spneS Han at forndscrtte, ikke at vcrre vanste- 
ligere, end det at tilsredöstille sig selv. Dersra bisse intet« 
betvdende Steuer, som en stjodeSloS Diction ikke bidrager til 
at gjore gjeldende. Han tager Svulst for Energie, et paa- 
taget siirligt Vcrsen for Unde. Han fremstammer kun her 
dette heroiste Sprog, som Han for ikke lcrnge side» articulerede 
saa stolt; og, naar undtageS nogle Steter i ZoeS Nolle, og 
ligeledeS i Scene» mellem Harald og GeorgioS unter den 
Forstes Fangenstab, og den Scene hvori Hovdingen offenlig 
tiltaler sine StridSmcrnd, i hvilke Udtrvkkct er hoit og flam« 
mcnde, har Man Ondt ved at gjenkjende de lpriste Lpngliint

Den ornhandlede Tragedie skriver sig fra 1626, da Fofatteven var
46 Aar ganunel.
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fra Hakon Jarl og Palnatoke; Talentet brsuder endnu ester 
gammcl Bane: den heie Begeistring er udflukket.

B i ville ikke rare mere ovcrbcerende med Hugo v. RheinS- 
derg, et Slags Melodrama a la Kotzebue, som neppe vil 
overleve sine Forbilleder. I  dctte Stylte har Digteren kun 
esterlignet Shakspeare i Blandingen af Prosa og VerS, en 
romantist Opfindelse, som kan have sit Bcerd, men som alene 
Geniet er istand til at gjore öS modtagelige for. Hugo 
er e» af diSse hoie Baroner i Middelalderen, som hverken 
kjende til Tro eller Love. For at stemme en strbrydensk 
Lidenskab, drcrber Han paa en lnwpen Maade sin MaitreSseS 
Egtefalle, hvorefter Han, i Forlegcnhed med sin egen Kone, 
forsogcr en SkilSmisse vrd Hjelp af Gift, men kommer red 
en Feiltagelse til at forgifte sin Medstyldige. To Characterer 
ere tegnede godt nok, nemlig Rupert, et sandt Typus af en 
vild Adelsmand i det 13de Aarhundrede; og Hans San M o
ritz, som, opdragen i Provence overforer til RhinenS Bredder 
hele deune provcncalske DigtekunstS aandrige Lethed; og som 
ril lade sig drcebe af Hugo, nied den samme Anstand hvor- 
med en Troubadour stemstiller sig til Kampene vedBlomster- 
festen *). DetteSlykke vandt meget Difald; om det fortjente 
det ville vi ikke vove at bekrcrfte.

D i ere langt fra at have opregnet alle OehlenschlägerS 
Arbeider for Theatret; der er endnu et storre Antal tilbage 
at omtale: Sokrates, i hvilket Stykke Digteren, inspireret 
af Plato, ester Sigende er kommen Philosophen ncrr: Foster- 
brodrene, hvodi RagnhildS Rolle er tegnet med samme Hude, 
som Walborgö og Eignes: Olnf dm Hellige, den Sannne 
som vi have stet i Hakon Jarl med Korset at uedslaae de 
falfle GuderS Altere**): Tordenffjold, dcuuc tapprc MatroS 
fra det 18de Aarhundrede, soin blev Diceadnüral, og ourkom

C» Fest som i Middelalderen holdtek i Tonlonse paa hvilkc» Prcemlei 
af Blomster i Gnld og Solo uddcltes til dem, som havd« varet h«l- 
dige i Poesie, eller i Prover paa Beltalenhed.

')  8» Fciltagelse hvorved Oliif de» Hellige forvexlcs med Olnf Trygdesen.



104

i sit 30te Aar i en Tirol, der knn var en lmusk overlagt 
Plan: Drouning Margrethe, Knud den Store, Tina, Karl 
den Store etc: B i kjende dem knn af Navn.

Flore af dissc Tragedier fortjcne udcn Tvivl at blivc 
lcestc. De skulle nstridigen indeholdc nogle af de Egenstaber, 
som have skaffet de forste Stykker dcreS Anseclse, men tet er 
endnu mere sandsynligt, at de indeholdc, tilligcmed flcre An
dre-, endeel af de Feil der vanzire dein. Man kan antagt, 
nden at stette sig i Fare for »ogen alvorlig Fciltagelse, og 
«den at forncrrine OehlenschlägerS Minde, at de foroge Taklet 
af Hans Frembringelser, nden at feie Noget til Hans Wre. 
Tet er forovrigt unyttigt, at lade samtlige Theaterstykkcr 
passere Revye for at saac at vide til hvilket Man har at 
hold« sig, -for at testemine ForfatterenS Vcrrd. Sophoeles 
havde bragt meer end hundrede Stykker paa Scencn, og Ti
den har kun opbevaret öS syv. Men er detre ikke nok til at 
scrtte Ham iblandt Verdens forste Digtere; til at levart Min- 
det om Ham som et af de skjonucste Genier, der nogensinde 
har gjort Scenen SEre?

Der er endnu et alvorligt Bark af Ochlenschlager, som 
vi have glemt at anfore: dct hvormed Han endte sin drama
tiste Bane. Jeg kjender det ikke Heller. Jeg vced alene, at 
det blev Ham inspircret vcd en Forcstilling af Macready*), 
red hvilke» vi begge vare tilstede, i Aaret 1845. Han be- 
gyndte dette Arbeide da Han var ovcr de 67, maaskee for 
endnu en fidste Gand at kcempe med Ewald, som i en Ham
let af egen Composition, havde forsogt at rivalisere med et 
af Mestcrstykkerne paa hiin Side Havet. Emnet er det 
samme som i de to andre, men behandlet, som det svnes, 
paa en Maade der er mere overenöstemmende med Tidcrncs 
Toeder og med selve Historien. Forfatteren har, i en klog 
og beffeden Fortale, som TidSjonrnalcrne have offcntliggjort, 
sogt at forebvgge den Bebreidclse, Man künde gjore Ham for

)  Formanden ser eu engelft Sknespitlerlrop, som dcngang spillcde de 
sh.akspearske Tragedicr i Pan-.
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Hans dristige Vovestykke. „Den engelfle Tragödie, sign Han, 
og denne her, ligne hinmiden tilviöse, om det saa iklc var i 
andet end i Titelcn; men Traadcn i Stytket, Characteer- 
Tegningerne, Epoken i hvilkcn Handlingen foregaaer, all dette 
er forskjelligl. Shakspears Hamlet er en nng Prinds, sonl 
dar studeret i Wittenberg, og som hoS sig har ladet Tydfl- 
landS raisomiercnde Romantik »dflette de noget vilde Tnrk 
af det seandinavifle Physignomie. Jnqvisltorifl og listig, har 
ban Noget af en Philosoph og e» Poet, men Intet af en 
Helt. Billien at heevnc sin Fader, forenet med en selvbcvidst 
Mangel paa Evne, gjor Ham fortvtvlet, og denne Fortvivlelse 
bringer Ham, der er fodt ined Kjerrlighed til sine Medmenne- 
sier, til at foragte sig selv, og til at gjore det Samine red 
bele den mennestelige Slcrgt. Denne Foragt bringer Ham til 
Graven, beruser og foroirrcr Ham. Snart sverve Han- Tan
ker og Folelser i deelS forstilt deel- virkeligt GalskabS poeti- 
sie TnSmorke, og det Malerie som Shakspeare har levcret, 
er et Krastkunststykke af Geniet; men dette Mirakel er kun en 
sublim Usandhed, som Man kan lade paSsere under hvilket- 
somhelst Navn Man vil. Hamlet er alt Andet end Helten i 
en indbildt Historie. Saxo GrammaticuS sremstiller Ham som 
en Aroing fta de gamle Aarhundrcder, som en Danfl sra 
Oldtiden. Det er sra dette Synspunct at den moderne For- 
fatter har betragtet Harn. Han er bleven sit Lands Traditio
nel tro. ShakspeareS Hamlet tilhorer alle Tider, og alle 
Stcdcr; det er en allcgorist Figur, en Typus; Oehlenschla- 
gcrs, er en Danfl, en Historist Danfl, som maaflee ikke har 
eristeret, men som kau have levet, og som, om Han selv ilke 
vcrkker vor Sympathie i samme Grad, ik c destomindre er en 
Epokcö Ncprcrsentant.

Dette Stykke bleS forestillet for forste Gang paa Kjo- 
benhavnS störe Theater len 14le November 1846, Forfatte- 
renS Fodselsdag. Om dette Bcrrk, af hvilket Ingen tog 
Feil, siger „Londons littcraire Tidende" at det blev modtaget 
flere Aftener i Trcrk med almindeligt Bifald, og som et af
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den nationale DigterS stjonneste Frembringelser. Man gjorde 
fig det overalt til en TEreS- og en PligtS-Sag at bcundre 
det. Man beundrede det af Agtclse sor fyrretpve AarS Ar» 
beide og Held. Dette ligner ikke synderlig Frankrig, som 
nden Undseelse spyttede paa Corneille- forcrldede Lauerbcrr. 
Men det er sandt; dei var det störe Aarhundrede*)!

X.
OeblenschägerS störe dramatifle Sansting indstrcrnkede sig 

ikkc blot til tragifle Denker. Han har skrevet en Mcrngde 
Etvlker af gandste modsat Art f. Ex. LudlamS Hule, et SlagS 
halv alvorlig halv spogefuld Parodie paa Grillparzers „Bedste- 
moder," i hvilket finde- enkeltc Seener af dyb Folelse og fand 
Poesie: schweizer Hyrdedigtel „den lille Hyrdedreng": den 
orientalste Jdyl „Fisteren og Han» Datter": den dialogiske 
Fortcelling „Trillingbrodrenc fta Damast" og et tennnelig stört 
Antal Operaer og Lystspil. V i have Hort Operaerne godt 
omtalte. Hvad Lystspillene angaaer, er der kun faldet öS et 
eneste mellem Hcrnderne, hvilket er en gjentagen Bearbeidelse 
af VeSselS gamle Loier. Det mangler hverken Mnntcrhed 
eller natnrlig Egenstab, men det er i det Hele taget kun et 
langt DittighedS-Stykke, som ikke giver nogen forelobig Kjcn- 
delse om ForfatterenS comifle Talent. Det er ifolge Hans 
Eharacteer at vi tcenke som saa: dcrsom Han var kaldet til 
at vcrre sit Lands Corneille eller Racine, var Han ikke kaldet 
til at vcrre detS Moliere; det er endog sandsynligt, at Han 
er bleven i lang Afstand fta sin Landsmand Holbcrg, hviS 
Dcrrker Han har sorget sor at overscrttc paa Tvdst, som et 
Tegn paa sonlig Agtelse sor en af den danste LitteraturS Fcrdre.

') Her allutere» til den franste stetstndiglied, der gav Lndvig den 14t« 
Tilnaviict »den störe,' ja opkaltte hele TidSalderen efter Ham. Da 
Corneille tote 1684 var Afguderiet af hiln Konz« paa tet Hoieste, og 
Man glemte, i det mindste for en Tid, at ogsaa Digtercn Var bleven 
kalbet: -le  grnnck".
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Sljondt Oehlenschlägcr var af en levende og opromt 

Sindsstemning, sljondt Han i Conversationen havde et hnrtigt 
eg ntvungent Svar paa rede Haand, forekommer det öS doz 
ikke, at Han havde Noget af det, der udsordres for at gjore 
1'vkke i Lystspillet. Han var af en oprindelig Natur, en 
Mand af Begeistring og Lidenskab, mere hurtig til at cp- 
flamineS, end til at estertanke, modtagelig for alle SindetS 
starke Bevagelser, men isar for dem som hidrore fra hvad 
der er det Uscrdvanlige i Livet; mere tilboielig til at udtrykke 
hvad der smigrcr eller ryster Sandserne, end til at svare paa 
det som pirrer eller kildrer dem. Bi künde, ifald man vil 
tilgive öS en gammel billedlig Talemaade, sammenligne Ham 
med diese Wolus-Harper, som vi om Souimereu hangt op i 
vore Haver. DereS Metal-Strange udaande, under Binden- 
Bnestrog, Accorder fulde af Sodhed og Melancholie. Diese 
Instrumenter grade, og saae til at grade, men de oplive ikke 
til Lvstighed, og spille aldrig Smaa-Arier.

De Menneffer, som faae Folk til at lee, ere i Alminde- 
ligbed ikke selv meget lattermilde: det er alvorlige Jagttagere, 
som rfterat have undersogt EharactererneS Merfide, betragt« 
det Jndre nied Smaalighed. Ester gammel Sadvane morer 
det dem mere at see Brangen end Retten. De forlange at 
vide Klokkeslettet paa dette RepititionS-Uhr, som hernede be- 
tegnes med Navnet: Menneste; de aabne Uhrkaösen for at 
nudersoge Hjulvarket, for ret at gjore fig bekjendte med Fja« 
rene, som satte Biserne igang. Oehlenschläger var, i det 
mindste ester hvad jeg troer, ikke af dette SlagS kyndige Uhr
magere. Han fattede beundringSvardigt Lidenskabernes vdr« 
Spil, og Han malcde med levende Farver dereS gribende og 
effectfnlde Virkning; men Han kjendte ikke i selve sin Egeu- 
ljarlighed nok til Lidelser, for at gjette den latterlige Eide 
af den menncskelige Smerte, den moersomme Side af en 
saaret Forfangelighed. I  hvor paradox det end maatte svnes, 
er jeg dog tilboielig til at ndtale den OverbeviiSning, at det 
er fra den idelig Iagttagelsc af det Sorgelige i Berden, at
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ri faae det Talent at morc Andre. Dette er just ilke mezct 
glcedeligt. *)

Endskjondt Oehlenschläger rar god eg hjertelig, rar Han 
dog ineget bidende, meget oplagt til Epigrammet og til S a 
tire». Dette er imidlertid ikke en Adkomst til at rare Ko
miker. Det fände Koiniske ligger ikke netop i Ordcne, om- 
endstjondt Ordene ikke gjore Skade i den Netning; det lig
ger isirr i de Situationer, som inedfore Ordene: og jeg 
tvivler paa, at Forfattercn af Hakon Jarl har hart 9iatnre»S 
Kald til at combinere disse Situationcr. Af alt dette nd- 
drager jeg den Slutning, at Oehlenschlagers Comedier maae 
anseeS for den frage Eide af Hans Bcerker. Tet er ikke cn 
Dom jeg ndtaler: det er en Foriiiodning. Forsaavidt an- 
gaaer Hans Evigrammer, da har Han riist mig nogle af en 
meget skarp Smag, og da jeg tilkjendegav Hain min Forun- 
dring over at Han, mcd en ncrsten urokkelig Velriitighed mod 
sine Medmenntsler, Harde indladt sig paa at hndflette nogle 
StaklelS onde Djeerle indtil Doden, gjengav Han mig, til 
Undskyldning, en temmelig piqvant Samtale, som Han om 
dette Emne Harde havt med Goethe, og som ha.-, har op, 
tegnet i sine biographiske Memoirer:

„En Dag — skriver Han —  da jeg spiste til Middag 
hoö Goethe, just i den Epoke da Han rar bleren afkjolet for 
mig, folte jeg mig meget forlegen, og da jeg ikke cngang 
künde bringe det saaridt at rerre blot natnrlig og aaben, ja 
bogstarclig ikke ridste hvad Holdning jeg skulde indtaze, sogte 
jeg Redning for mit eget Jeg i NcesteuS Latterlighcdcr: jeg 
blev forfcrrdclig satirisk. Jeg begyndte endog at recitere nogle 
af mine umodneste Epigrammer, som jeg ikke har ladet lrytke, 
men srm meget rel fortjente al blire det. „Stop der! raabte 
Goethe i godt Lune: den KamppladS er ikke Deres. Den 
som kan perse Biin, bor ilke brygge Eddike. —  Og De da,"

") E» i Resultatct tigncnde Anskuelse af det Cemiskc i tci Tragijke siu- 
deS udtalt i Serk» Kirkcgaards Ltvö-Fragmcnt tiulkn —  Ellcr' 
Iste Deel Pag. 137.
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svaredc jeg Ham, „har De i DereS Tid ikke ogsaa brvgget 
ßddike? —  Forudsat at dette er sandt" gjentog Han, „bevi- 
scr dette ikke at jeg har hart Grund dertil. —  Aeg bedcr 
om Forladelse,, svarede jeg; „Naar Man lcegger Blindesten 
i Persen, er der et stört Antal Druer, der ikke due til Biin, 
fnn skitkedc til at fordcrrve denne, men sein give en meget 
god Biincddike. Forovrigt er Vüneddiken et udmcrrket Prc- 
servativ iinod Forraadnelsen." Jeg vecd ikke om Goethe 
blev overbcviist, men Han forandrede Samtalen." Oehlen- 
schläger erindrede flg denne Anecdote mcd Tilftedohed, og ri 
fortcrlle den med den samme Fornoielse; men dersra og til 
at strivc en Comedie er en meget lang Bei.

Fordum var Literaturen deelt i ligesaa inange Landsta
ber som der er Artcr, og Enhvcr var fornoiet med at bestvre 
sit eget, eller med at tro at Han bcstyrede det, uden at söge 
noget Jndgreb i NcrstenS Rettighed ved at overffride Grcrnd- 
sei,. Det Sainme er ikke Tilfcrldet nu tildags; Man trcrkker 
sig ikke tilbage i et specielt BidenstabSfag. Ethvert Mcnnc- 
ske med noget Bnrd higer, ligesom Voltaire, efter Universak- 
Monarchiet i de stjonne Videnstabers Rige. Dette crrgjerrige 
Maal har stn gode Side, og jeg er langt fra at laste denne 
bncvclopedie-Feber nnder hviS Knldegyscn vi, med en ind- 
bprdes Lkiusi'ge, finde Bchag i at klapprc med Tcrnderne. 
Den antydcr en vid Omfang af Evner, hvoraf Man med god 
Net kan gjore fig til. Det er afgjort, at jo fiere Strenge 
Man har i Hjernen, desto complettere er Jnstrumentet. Om 
Man imidlcrtid spiller ligesaa godt herpaa, som isald det var 
mere simpelt, det er ikke klarlig beviist. Hvad der synes at 
vcrre dette, det er: at Ingen nu indvier sig til en enkclt og 
eneste Bestilling. Man beskjcrstiger sig asvexlcnde med Poesie, 
Drania, Historie, Roman; Man gaaer fra Medicin til Poli
tik, fra Mekanik til Philosophie. Jeg indrommer Nvtten af 
alle disse Studier, men dersom SannneS Oplyöningö-Straaler 
as os bleve concentrerede, istedetfor ndspredtc i alle Netninger; 
dersom Man anrendte paa en eneste ArbeidSgenre de mang-
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soldige Begreber, der samleS paa alle de menneskelige Kund- 
skaberS Veie, ssulde det vcrre mneligt, at vore Boger derved 
vilde vinde. Man vilde maastee skrive fcrrre, men drdre; 
vore Bibliotheker vilde derved tabe i Henseende til den bog- 
lige Mcrngde, men de vilde faac et bedre Selflab samlet.

Jeg vced ikkc om diöse Betragtninger, hvor rigtige de 
end monne vcrrc, og mneligt lidt ncergaaende netop formedclst 
deres Rigtighed, rille holde Nogen tilbage, og ville forhindre 
öS selv fta at gaae den samme Bei som hele Verden; men 
det veed jeg, at de ikke i nogen Henseende formiudskede Birk, 
somheden hoS Oehlenschlager, som havde for klar en Forstaiid 
til ikke at anstille disse samme Betragtninger forend vi. 
HanS Tids TendcntS rar Universalitet, og Han har ikke 
feilet i at sigte til dette Maal. Han har villet, ligesom 
Goethe, astrvkke sine Fodspoer paa alle GenietS Veie, og 
dersom Lieutenanten ikke ovcralt har efterladt lige saa dvb« 
Spoer som HanS General, saa ere de dog paa risse Lieder 
marqverede nok til at vi skulle standse ved dem, og maale dem.

„Der dehoveS —  har Jean Iacqne Rousseau sagt —  
Lkuespil i de störe Stcrder; der bchoves Nomaiier i Pro- 
vindscrne." Dersom denne Regel er fand i Frankrig, er den 
det endnu mere i Tydskland, og i dct nordlige Europa, hvor 
Livet er mindre forfcrngeligt end HoS öS. Romanen er et 
hjemligt HuuS-Drama, og Oehlcnschläger Harde for meget 
Theater, Genie, til ikke at onfkc sig applauderet paa Landet 
paa samme Maadc som Han var det i Hovedstaden. Ogsaa 
indsircrnkede Han sig ikke til at skrive for Lernen: Han skrev 
tillige for Hjcmmesidderens Arne, for Familie-KakkelovnS, 
krogen, og Han svneS at have ndgiret et ikke lidet Antal 
Romaner og Noveller. Man er ikke gandske enig om den 
Lvkke Han derved gjorde, men vi troe ikke, at den har vcerct 
meget glimrende, eller istand til at siaffe ham et varigt Nav», 
dersom Han ikke fornd havde befcrstet dette paa en solidere 
Grundvold. V i kjcnde en Novel af Ham kalbet Oervarodt; 
den har knn indgivet öS en temmelig ringe NySgjerrighed
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estcr at lcrrc de andre at kjende. Den mangler Interesse, 
og jeg har ikke bemerket, at denne Feil er bleven erstattet 
ved det Piqvante i Enkelthedcrne, Originaliteten as Billederne, 
eller det Pittoreske i Stilen. Dct er, saavidt jeg minder, 
et SlagS Fortaelling i AntarS*) Mancer, overfort fra Ara
biens Himmel til Polar-Isen, og den vinder ikke vedByttet. 
JndbildningSkrasten er styrknet paa Overfarten. B i harr 
med mere Fornsiclse l<rst en lille Roman betitlet "de to Bro- 
dre"**), som har raeret orersat sor nogle Aar siden i en Jour
nal. Den udmcerker fig ikke videre, men er udkastet med 
Hurtighed og Liv. Han vilde forovrigt have skreret bedre 
LoenestoelS - Dramaer end disse her, og maaskee ligesaa »lange 
Bind som salig Mdm. GenliS udgar, »den at denne Säm
ling sknlde hare giret hanS Anfeelse synderlig starre Bargt. 
Walter Scott har skreret udmcerkede Romaner, og meer end 
frage Stykker sor Theatret, Oehlenschläger har skreret skjonile 
Tragedier, og Romaner som ikke paösere sor dygtige nok. 
Men hvad gjor det til Sagen? Lader öS ikke see Andet hoS 
disse to Mcrnd end hvad der fortjener at benicerkeS. DereS 
Usnldkommenheder rille ikke udelukke dem sra at regnes blandt 
de meest sortjenstfulde Snperioriteter i det 19de Aarhundrede, 
der er nok saa godt som noget andet, det rare sagt »den at 
smigre os selr.

Romanen gjor ikke alene Drama-Tjeneste sor dem iblandt 
o», som ikke kunne besoge Skuespilhuset. Den er i rore 
Tage cgsaa traadt isttd.tfor en mere crdel, mere ypperlig Art as 
Coinposttion. Fortcrllingen i Prosa as indbildte Begivenheder 
har allerede sor lang Tid siden stillet sig istedetsor Fortcrllin- 
gen i VerS, hvilken sidste medforte een Banskelighed mere; 
og disse prcegtige Historier sra fordnmS Tid, hvori orernatur- 
lige Vcesener saa artigen spillede smukke Roller, ere blcrne

') En bcormt aral'isk Fyrste i det 6te Aarhundrcde bvis DIgtc bleve friik- 
kroncd«. Hanö Roman „Moallaka" die» I sin Tid sat nieget holt, enteg 
o»er »Tusiiid og een Rat."
,Mn»kebrvdre»e."
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fvrsomle tllcr tilsidesatte for mindre hoitstigende Historicr, i 
bvilke Man ikke scer andre Vcesener end dem der lignc öS, 
der gjore omtrent dct Samme som det vi gjore, eller i dct 
uiindstc det som vi trve at knnne gjore. Man skriver ilke i n 
tildags bisse cyclopisie Sange, for hvilke Jliaden er det for
ste Mynster; og Nomanerne ere blevne HeltedigtetS Smaa- 
mynt. Ochlenschläger, rigere end storstedelen as sin Tids 
litteraire kapitalisier, bar ilke indsircrnket flg til kun at siaae 
disse SmaamyntS-Stykker; Han har ogsaa staaet hoinerisie, 
det vil sige af dct stärkste Mpntmaal, og af det klangfuldeste 
Metal, Han bar könnet finde. Uheldigviis, og som en Folge 
afdenne Tilboielighed, som vi alle have til at jage efterNvt, 
til at ndsprede vor JndbildniiiSkraf, i alle Netninger, istedet- 
for at coyccntrcre og sammentrcrnge den, har Han behandlet 
kpopeen, som Man behandln Romanen. Han har mere 
taget Sigte af Antallet end af Qvaliteten, og fljondt Han 
bavte Balget mcllcm Virgil, Milten, TaSso og CamoenS, 
bar Han foretrukkct at esterligne Southep*), en af de frugt- 
bareste Poetn i den nye Skole, som, «den at rvnke V>en- 
brvnene, har slrcvct episie Arbeider, der künde give fein Per
forier nok at bestille. —  Southey var nden Modsigelse en 
Mand af en magtig Jndbildningskrast, ncesten et Genie; men 
jeg troer at Han snarere vilde have beviist bette, naar Han 
ikke havde villet give saa mange Prover herpaa. Han fore- 
kommer mig at have misbrugt sin Frugtbarhed, og jeg srvg- 
ter for at Oehlenschläger har gjort det samme. Det er det vi 
skulle fvrvisse os em, idct vi narmcre undcrsoge Vardien og 
Udsircrkniiigen af Hans Digte. Disse have den for öS uheldige 
kgensiab ftemsor Alt, at v«re Dansie, men bette medforer 
ingenlnnde Mangel paa Fortjeneste. V i Fransknieend, som i 
al Oprigtighcd ansec os selv for Athenienser, og gjcrne be- 
bandle t-c ovrige VerdenSbeboere som Barbarei, vi have ikke 
»egen Aand, der er videbegjcrrlig nok til at reise ind i frem- 
mete Litteratnrer. Dersom vi ikke fandt det under vor Vcrr-

' )  öiigklft Frrfattcr l'ckjmdt af sin «almnidclige Prrduclivitet.
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dighed fta Tid til anden at lande i diöse fremniede Egne, 
vilde vi maaskee bedre leere at kjende hvad vi egentlig have 
at holde öS til paa vort Eget. V i vilde derved maaskee ikke 
blive mere bcstedne, men vi vilde faae Mine af at vcere 
mere retfoerdige.

XI.
Det er ikke iblandt Oehlenschlägers Theaterstykker, det 

er i Sämlingen af hanS Digte, at vi skulle söge og forstaae 
det af HanS Vcrrker, der var ligesom det forste Grundlag for 
Hans Beroininelse, og som forbliver et af de bcdste, Han har 
leveret os, nemlig den dialogiserede Roman Aladdin. Det 
er ikke meer et Drama i Virkeligheden end Ahasverus af 
Qvinet, end Panhypocrisiaden af Lemercier, hvori det som 
lever tager Ordet ligesaa godt som det der ikke lever: Stjer- 
ner og Dlomster, Granit, Sphinxer og Himmelens Fuglc; 
hvori Svcrrdcne offentlig tiltale dem som dorre dem; hvori 
Menneskcne snakke med Jnsecterne, Spindekonerne nred deres 
Rokkchovedcr, Domkirkerne med de störe Vinducr i dereS Ca, 
peller. Det er maaskee Fremstillingen af hvad der foregaaer 
i PhilosophenS eller PoetenS Hoved, men dette har Intet 
tilfcrlldcs med bvad der foregaaer i vor ringe Verden, eller 
paa Scenen. Det er Jdealet, der soger at realiseres »den 
at tade Noget af sit phantastiste Billede.

Om Man selv stiller sig „den for vor Sphcrre, vil Ma» 
dog finde dette Oehlenschlägers Daerk af mere rnenneskelig 
Natur end det lignende af Qvinet, og af en Mysticisme, der 
er mere tilgjöngelig for de fleste Mennesters Forstand. De 
Mennester der mode Hinanden i Ahasverus, have kun Narnet 
og Figuren af disse Vcrsener, men forovrigt ere de kjeudeligen 
af et andet SlagS, og af en anden Verden, med andre S ö 
der, andre Scrdvaner, andre Lidenstaber, med et Sprog 
maaskee sinukkere end det vi tale, men forskjelligt fta dette, 
og tjenende som Speil for Tanker, der ikke spire i vore Ho-



114

vcder. Det Samme er ikke Tilscrldet ined de Dcesener, som 
rore sig i Aladdin. Det er virkelige Mennester, der ftem- 
byde Characteertrerk, som bringe vore egne i Erindring, 
foruroligede af den samme Wrgjerrighed, de samme Dnster, 
og de samme Tanker, hvilke de udtrykke i öS bekjendte For
mer; givne til Priis for de samme Sorger, de samme Af- 
vexlin^er; snart glade snart utilftedse anklage de Livet med 
Taarer, til samme Tid som de unddrage dem Graaden ved 
Hjelp af et Epigram.

Man gjenkjender i dette Digt Penselstroget af en af 
ShakspearS Disciple, uden Tvivl udfort estcr en eller anden 
Lcrsning af „Stormen" eller „Midsommernatsdrommcn"; 
men det er kun et Echo, ingen oprindclig Stemme. Man 
soler, ved at lcese det, at Forsatteren har gjort sig en Negel. 
Dennc Regel er egentlig blevcn til »den at Han hverken veed 
hvorfor, eller hvorledes, af den eneste Grund, at det laae 
i Hans Natur, at affatte og paabyde den. Heller ikke er 
Han i samme Grad Herre over sit Stof som Shakspeare. 
Han sammenblander, estcr dennes Exempcl, alle Toner, men 
dette skeer ikke uden Disharmonie; og da Han, istedetsor at 
gaae ud sta Kilden, anvender dennc ustrdvanlige Tonealliancc 
som et Slags Tactik, faacr den i ethvcrt Fald Udseende as 
et affecteret Arrangement. Jeg underskrivcr forovrigt knn 
betingelscöviis denne Sammenblanding iscrr i et Trvllcrie- 
Emne. Jeg veed at Forsatteren har villet gjore os det 
Overnaturligc mcre modtageligt, ved at käste det ind iHver- 
dagslivets Huusholdnings-Sccner; jeg troer imidlertid, at 
der er noget Vildfarcnde i denne SvnSmaade. Man har 
allerede Umage nok med at gjore sig fortroelig med Mirak- 
lerne; Man maa ikke gjore dem afffrakkcnde. Saasnart vi 
bcgynde at indromme det Mnelige i at ombptte vor Verden 
med en Mirakelverden, vildledcs vi lcttelig af et donmot 
eller et lystigt Jndfald, der forcr oö tilbage til Jorden, 
hvor vi alt for vel vide at der ikke skeer Undervaerker. 
Dersom Digteren vil, at vi skulle optage Hans Mirakler fta
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den alvorlige Side, maa Han ikke selv gjore Mine til at lee. 
Det er kun Tvivlen som gjor Loier: Troen skjemter ikke.

I  hvor forudindtaget Man cnd maatle vare imod D is- 
sonantser, som i Almindelighed forckoimne mig mrre egnctc 
til at forstyrre Harmonien end til at gjore den gjeldende, 
maa Man imidlertid indromme, at i mangt et Tilfalde har 
Oehlenschlager opnaaet i fit Digl at gjore en lykkelig Virk- 
ning. Saaledes har Han vidst med Kunst at satte AladdinS 
poetiske aandige Natur imod Hans Moder MorgianeS positive 
rcen jordiske Characteer. Hnn forstaaer sig siet ikke paa bisse 
Miraklcr, som hnn er Vidne til; hnn vil ikke troe paa dem, 
men strammes af dem. HendeS trivielle og borgerlige Re- 
delighed, som tagcr hendes SonS fortrpllende Diamanter sor 
Glasstykser, og Hans hoiksvcrvende Tanker sor Anstod as 
Galstab, sremkalder meer end een god Scene, meer end eet 
moersomt Ord, som have et virkeligt philosophisk Tving. 
I  cthrert Vark af dramatist Form, hvor ophoict end Tonen 
er, modtager jeg gjerne ethvcrt Spog, der foicr Nogct til 
Situationen, og giver mig Noget at reflectere over. Knn 
det tilbageviser jeg, som ikke har andet Formaal cnd at saae 
mig til at lee i Utide, og som kun astvinger mig enAnsigtS- 
Fordrcielse, istcdet sor en opmuntrende Lattcr.

Som tidligere antydet ved Omtalen af selve Emnet til 
Aladdi», var Oehlenschlager alt sor tpdsk til ikke at indflulte 
et eller andet Sindbillede undcr Dogstavet i Hans Drama. 
Dette Sindbillede sorbliver uheldigviis oste tilbage, som cir 
agvptist Mumie, indsnoret i Vcrscncs Baand. Forfatteren 
udvikler ikke sin Tanke paa en Maade, der er klar nok, ud- 
trykkelig nok, tilflaaren nok; og nodt tii atgjatte den betau
ter Forstandcn sig undertiden tvivlsom paa at finde den rette 
Mcning. Dcrsom vi kunne faste nogcn Lid til det Indtrvk 
Digtet har gjort paa öS, da er det Ham selv, det er Digte- 
rcn, som Oehlenschlager har villct male i Aladdin, den af 
Sljebncn forudbestcmte Beflddcr af en Talismand, der stiller 
Naturen og Himmelen til Hans Befaling: det privilegcredc
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Memieske, hviS Nigdomme HverdagSsjalene fornagte, og HviS 
Magt de miskjende endog lige overfor Alt hvad der barer 
Vidnesbyrd om den: der —  ligesom Silkeormen i sin gvldne 
Grav —  trakker sig tilbage og sijuler sig i sin Overflod, 
for at unddrage sig MangdenS vantroe Spot. Uden at tage 
Garantien herfor paa mig, troer jeg at Oehlenschkäger har 
villet flildre i sin Helt selve GenietS Forbillede. DenneHelt 
bar KraftenS SorgloShed og BarndommenS Ubesindighcd: 
snart stoler Han blindt hen paa sin Stjerne, og satter den 
som et Skjold imod Livets Elendighed; snart gjor Han sig 
modles ved Tanken om Tilvarelsen, nagtet Han ikke ophorer 
at have i sig selv hvad der gjor den skjon og glimrcnde. 
Der er Intet sor holt for Hans Kjarlighed, Intet ntilgjan- 
geligt for hanS Forhaabninger; det som Han drommer om 
indtrasfer alene derved at Han drommer derom, og onsker 
det. Jdag fangen skal hau imorgen rare Konge. Der er, 
i alle disse Anskuelser, ligesaa megen Fiinhed som Sandhed; 
men hvor Opdigtelsen sorekommer mig at imodsige Erfarin- 
gen, det er der, hvor Hans FjendcrS onde Lidenstaber ende 
med at afvabne sig soran Ham; der, hvor Han er bleven kjed 
af at lobe ester Lpkken, og hvor Lyksaligheden kommer af sig 
selv til Ham for at kröne Ham. Lykken pleier cllerS ikke at 
gjore disse forste Skridt: og fordi Geniet barer hos sig en 
TaliSmand, som holder det skadeSlost for Verdens Forfolgelser, 
vil Man dog ikke gjerne sige at det triumphcrer herover. 
Det er vel sandt at Kronen ikke mangler Ham, men det er 
paa en Tid, da Han ikke mere kan vide hvad den veier, og 
hvad den gjelder. At givc Ham den i HanS levende Live, 
det er at sammenblande to meget vigtige TidSpunkter af Hans 
Lobebane, der ikke ender ved dette LivS Grandse. HanS 
Kroning begpnder forst ester HanS Dod.

V i ville ikke forsoge paa at analysere dette Digt, som, 
ifald det fjerner sig fra Original-Themaet ved Udsmykning, 
og ved Enkeltheder, ikke kan Andet end narme sig det i 
Heelheden. Alverden kjender Fortallingen om den vidunderlige
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Lampe, og at gjentage den her i Udtog, vilde kun vcrre at 
vanffabe den, mcd Undertrykkelse af hvad Digteren har troet 
at burde iblande til denS Foryngelse. V i sige kun, at der- 
som Hans Opfindelser, strcengt tagne, ikke altid ere af cn 
orientalst Farve, have de i det mindste afgjort et Anstrog af 
Humanitet. Man künde undertiden onste dem lidt mere 
Dybde; men det Jndtryk, som de efterlade, er stärkere end 
de sclv, og dette bringcr En paa den Tanke, at Forfattere», 
med mindre Utaalmodighed undcr Arbeidet, meget let vilde 
have vidst at fremstille de Betragtninger, som Han faaer oö 
til at gjore, og de Jdeer Han inspirerer öS. Af de Scener, 
som Man stnder Behag i at gjenlase, og som aleue skyldes 
Forfatteren, ville vi anfore den hvori Aladdin, da Hans 
Takncmlighed for HimmelenS Velgjerninger begynder at ud<- 
gpde sig i Bonner og Velsignelser, bliver arresteret paa Sul- 
tancnS Ordre. Hele denne Passage tilhorer en stank og 
gjennemtrcengende Poeste, der vilde gjore Bogen til et Mestrr- 
vcrrk, ifald den var bleven mere ligelig fordeelt.

Der er maaskee ikke mindre stjonne Tanker i FangcnS 
Monolog. Det gode LuneS Mod, med hvilket Han forst har 
taalt denne Gjenvordighed, viger for Jnflydelsen af Morket 
og Eensomheden. Alene, dybt nede i sit Fangehul, betagt- 
Han af ModloShed i Baelmorket under det eensformige „Pi 
P i"  af Faarekyllingen i en Muursprcekke, en Lyd som Man 
i nogle Lande har kaldt Dodninge-UhretS monotone Perpcn- 
dikelstag; og Han ovcrgivcr sig uden Modstand til RcrdselenS 
og Mclancholiens Drommerier. En saadan Skildring rolcr 
den lunefulde Bevaegelighed af en fand Digteraand:

„Hvor Murene i dette Fangetaarn ere forte, og hvor de 
indcslntte mig sncrvcrt i dcres Skygger! hvor sorgelig er denne 
Lyd af Binden, som bryder sig Wende imod Taarnet! Det
er Midnat........Midnat! eg jeg maa skjelvende vcnte paa
Morgenroden! den velgjorende, milde Morgenrode, der aab- 
ner Oincne paa Mennestene, Bladenc og Blomsterne; for 
mig alene frpgtclig! Saavel Mcnncsker som Blomster briuger
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teil Liv, mig Doden. (Maanen bryder frem gjennem Skp- 
erne, og flinner ind i Fcrngslet) Hvad Lysning er det? stulde 
det allerede vcrre Dagens LpS? er Doden mig saa ncer? O 
nei! Det er Maanen. Hvad vil Du mig trolose, smilcnde 
Sun ? Vil Du sige mig, at jeg ikke er den forste, paa 
bvis blege Kinder dit milde Lys saa roeligt er faltet, den 
fitste Afskedsnat i dette Liv? vil D» sige mig, at din Fakkel 
iniorgen Nat ftal Hilfe mit blodende Hoved paa Enden af en 
Stage? Vil Du forncerme mig i min Dodskamp, Du Vde- 
laeggelsens blege Engel? Gaae dort, forstyr ikke en Uskvl-
digö Ro i Hans Dodcstund!".................................
„Men hvad feer jeg? hvilken fiin Straale trcenger stjcrlvende 
gjennem dennc Vinduesprcrkke, og peger som e» Lpsets Fin
ger, nedsendt fta Himmelen, hen paa dcnne störe Wdderkop, 
der arbeidcr roelig og tilfreds i sin merke Krog, og spinder 
sit luftige Vcrv i al Stilhed?

WdderkoppenS Trosteqvad: „Betragt mit ffro- 
belige fine Spind: fee hvorledeS Traadene sammenflette sig! 
Jfald den mindste Aftenvind pnster derpaa, ndslettcS drt Hele. 
Saaledes kan Du paa det morkeste Stet finde Spor af Al
lahs Viisdom; et Atom, saa lidet det end er, aabenbarer Dig 
Samme, og Gud taler til Dig gjennem et Jnsect: —

„Ligesom jeg fidder her i det svage Maaneskin, saaledes 
troner Gud hoit oppe i sin Soelglorie; Han troner der, hvor 
de utallige Stjerner bcvrrge sig i evig KredSgang, og Han 
vaager fta denn« Hoide over Universets Samvirken. Derfta 
giver Han Livets vibnnderlige Lcerred sit Iflaet af Tusind for- 
fljellizfarvede Traade, og Han som holder hele Tilvcrrelsen i 
sin Haand, de mindste med de storste Skabninger, lader ikke 
en Eneste af dem gaae fortabt." —

WdderkoppenS Proediken virker heldigt. En saadan Mel- 
lemtalers Moral künde «den Tvivl udtrpkke fig paa en mere 
original Maade; det hjelper ikke, at en Wdderkop er Musel- 
rnand, den burde tale auderledeS end en tprkisk Appersteprast. 
Denne her har en Veltalenhed, der ikke spncs mig stikket til
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A»det end til nt fange Flner, men hverken Sommerfugle, 
eller cndnn mindre den mennestelige Forstand. Hvordan den 
imidlerlid er, bliver dens Lcrre dog tilstrcrkkelig til at tröste 
Aladdin, eg Fangen, sein nyclig var aldcleS nedflaaet, faaer 
igjen frist Mod. Have vi ikke her et levcnde Billede af den 
Vankelmodighed, som rorer sig i den mennestelige Sjcrl, hvil- 
ken haever sig eller ydmygcr sig alt eftersom Maanen udspre- 
der, eller tilbagctager sit LyS; lader sin Fasthcd rvkkeS red 
den eensformige Lyd af et Jnsect, og lvroliges igjen ved det 
flille Arbeide af et andet. Alt dette er uden Modsigelse af 
et fortrinligt poetist Omfang. Der er ingen Tvivl om at 
Udtrykket af dette Digt künde vcrrc mere gjennemtriengende, 
knnde mere kräftigen gribe Forstanden! men uanseet dets 
Blodhed, pirrer det Opmcrrksomheden, og efterlader öS en 
Erindring, der, skjondt noget uklar, aldrig ndfletteS. Det 
vildc vcrre Tyrannie at forlange mere. —

Vi ville nu gaae over til de af OehlenschlägerS Digte, 
der ikke, lig det formrvnte, have Charakteren af et Drama, 
og som, ifald de ikke ere fände Heltedigte, dog det meest 
mnelige ncrrme sig disses hellige Former. Disse Epopeer 
ere, saa vidt mit Kjcndflab rcekker —  thi Han har maaskee 
strevet endnn andre —  tre i Tallet: Helge, Hrolf Krake, og 
Nordens Gnder. Naar Vcrrkerne ere gode, er der aldrig for 
mange af dem. Det er imidlertid, skulle vi gjentage det her, 
meget for en eneste Mand, at prcrstere tre stör« Arbeider i en 
Poesie-Genre, der er allervanskeligst at behandle, og som meer 
end alle trcrnger til Hjelpekilder, Opfindsomhed, og effert- 
fuld Virkning. Det syneS i Begyndelsen at det vild« have 
vcrret flogest, kun at have udarbeidet eet Vcrrk, og deri at 
have concentreret sit Talents hele Kraft og Lys. Man kan 
neinlig forndscette, at disse Egenffaber vilde blive svagere, 
ved at dele fig mellcm flere Arbeider. Men her gjelder in- 
gcn fonidfattet Mening. Lader öS undersoge disse Digte, 
„den Hensyn til dereS Tal, og lader öS begynde med Nor
dens Guder. Om dette Dcerk end ikke er det forste i Hen-
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sccnde til Datum, hvilket er mig ubekjendt, staaer det i det 
mindste overst i Anseelse og Laengde. —

XII.
Jeg vil ingenlunde underssge om Emnet til dette Helte, 

digt cr godt eller slet valgt: om det Phantastiste og detUnder, 
fulde, i den CivilisationenS Tidspnnkt hvori vi leve, har lie
gen Ret til for längere Tid at indtage de alvorlige Gemyt- 
terS Opmcrrksomhcd: om det ikke er at glemme PsesienS 
Forrettigheder, at troe denne tilbleven alene for at behage, 
alene for at more. Jeg tilstaaer, at jeg har ondt ved at 
forestille mig dette, og at jeg finder Banskelighed ved at ad- 
sprede mig i en stör Masse Vers, som altid mere tiltale mit 
Lune end min Forstand; som vcrkke mit Drommerie, og nie
sten aldrig inin Toenkning. Oehlenschläger havde uden Tvivl 
sine Grunde til ikke at behandle fiu Werden med altfor megen 
Alvorlighed. Han har lkke budet den uden hvad den künde 
taale. Jeg vil gjerne fee det fta den Side; men jeg har en 
Formodning om at Han heri har taget feil; og hvor indgroede 
end vore Barndoms-Anskuelser maatte vcere, vilde det for mit 
Vedkommende have glcrdet mig, ifald Han havde forudsat, at 
vi fra Tid til anden dog vare istand til at blive voxne.

Naar Talen er om Samfundenes og de forfljellige Troes- 
bekjendelsers Oprindelse paa en Tid da Menneskene, aldeleS 
bestjcestigede med at betvinge og nnderkaste sig Landene, ikke 
havde Tid til at reflectere over de dem omgivende Mpsterier, 
kan jeg begribe, at det sikkreste Middel til at gjore Jndtrvt 
paa os, var at indhylle disse Mysterier i en haandgribeiig 
Form, at frembyde et solid Legeme for Sjcrlcns abstrakte 
Begreber, et materiell Liv for de religiöse Drommerier. 
Men nutildags, da Mennestet er Herre over det materielle 
Stof, hvis Beesen Han kjender eller troer at kjende, feer Han 
ikke lcenger, kan Han ikke larnger fee Guder i de Elcinenter, 
som ere blevne Ham flavist nndergivne. Det er derfor nod-



121

vcndigt, at Digtekunsten, dersom den vil bevare sit Hcrrc- 
domme, maae flaae ind paa en Vei, som er diametral mod- 
sat den, som den har sulgt fta sin forste Oprindelse. Jstedet- 
ser at stabe nye Guddomme, eller opsriste til Foryngelse dem 
som vi havc testamenteret vore Forfcrdre, er det nodvendigt 
at Poesiien oploser dem, for igjen at gribe det HemmelighedS- 
sulde i deres Herkomst. Jstcdctfor at legemliggjore disse re
ligiöse Hcmmelighedcr, maa den bemcrgtige sig dereS blcrn- 
dende og uigjennemtrcrngelige aandige Vcrsen til en rcflecte- 
rende Bearbeidelse. Poesien maae ikke til vore AlterstederS 
naturlige Forhold foie disse for Fremtidcn forkrollede Forhcrng, 
som flyldeS den mennestelige Opdigtelse. Den maa gaae dag 
TabcrnakletS Gardiner, for at sremdrage, ikke Billeder, men 
Jdccr: ikke Lilien selv, men denS Vellugt.

Endstjondt disse Principer forekomme mig ikke ret vel 
at kunne gjoreS stridige —  eftrrsom Samfundet uimodsigelig 
bor forandre sit Asprcrg, naar det ophorer at vcere det samme, 
som det oprindeligviis var —  havde Oehlenschläger dog 
ingenlunde hpldet dem. Ha» var, som vi tidligere have 
sagt, af en i hoi Grad primitiv Natur. Den lange Mellern, 
tid fraregnct havde Han meer af Homer end af Plato, og 
det er nu tildags efter min Mening det Modsatte af hvad 
Man bor vare. Homer er stör, og Han henriver os, fordi 
Han er den tro Afbildning af sin Tidöperiode, og fordi Hans 
Genie overforer öS i den. Oehlenschläger Hörer ikke til sin 
Tid, og Han feiler, naar ha» troer, at Han forer öS ind 
iblandt dem, som Han besynger; Han viser öS dem, og vi 
ere tilstede som ved en Forestilling af chinesiske Skpggebilleder, 
men vi finde ikke vort Hjem iblandt dem.

Jfald nu Oehlenschläger lkke er, som vi havde onstet, et 
sympathetist og harmonist Echo af den ncrrvcerende, en dristig 
Epeider af den tilkommende Tid, —  er Han da idetmindste, 
som Han burde vcrre, en noiagtig og tro Prophet med Hcn, 
svn til den forbigangne Tid? Bi ere nodte til ikke at svare 
lekrcrftendc. Han indforer i dennc dlinkle og oprorte For-
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tid, hviS Naahed Han vil ligesom gjenfode, alle de Delica- 
tesser, og nndertiden de finere Coquettebier eller spodste 
Spidsfindigheder, som ere vor TidSalder-egne. Istcdctfor 
at indvie os i hele hiin Naahed til denne EddaenS vilde 
Gudelcere; istedetfor at freiiimane for os, i ForstyrrelsenS 
plumpe Hoihed, dette SlagS Phantasmagvrie af en antedil»-- 
viansk Verden, sormilder Han Forholdene og Farve-Anstroget, 
og laaner sine Uhyrcr et Slags Elegante; Han lader Aganippe 
Kilden*) rifle under Nordens vcrldig hoie Grauer, ligesom 
den rislede under GrcekenlandS Lauerbarroser. Han blander 
den friste Duft af HymettuS - DjergetS Blomstcr og Acade- 
muö'S Lunde, med den bittre Lugt af de druidiste Stove, og 
med SagaerncS flarpe Nogelse. Forfort af MacphersonS 
Exempel bcerer Han sig ad ligesom Han, for at popularisere 
en forsvunden NeligionS Troesartikler og overtroiste Menin- 
ger: Han har omstobt dem i en anden Form. Oehlenschlä- 
gerS Nordens Gudcr ere ikke mere de fände Guddomme fta 
OdinS Olymp, end MacphersonS omtaagede Spogclser ere 
de fände Skygger af Morven og OSsian.

Dct er vansteligt not at bcstrive den egentlige Charac- 
teer af denne störe, en SkabelscShistorie ligncnde Epopee, 
som paa eengang har Noget af HesioduS's Theogonie, af 
Odysseen, af OvidS Metamorphosis, af Ariosto, og af Pnlci**). 
Dens Hovedfeil er Mangel paa Eenhed, hvilken sidste hverken 
findeS i Stilen eller i Opgaven. Uden at vcere En af disse 
classiste Eedsvorne, som ikke vil lade Noget gjelde udenfor 
de Love, som ere offentliggjorte af Mesterne, og esterlevede 
af deres Disciple, troer jeg, at der gives en Regel, som 
Man aldrig bor unddrage sig, den nemlig: ikke at faae Inter-

Aganippe, ni begeistrende Kilde, der ndsprang paa Toppen af Helikon 
i Grcrkenland, ved Pegasuö's Fodtrin. Cfkrr Fable» blcv Enbvcr, 
som drak af denne Kilde. Digter.

" Vi maae her ikke lade »bcmeerket de forsijellige Tid- - Periode! hvori 
diöse Verdenöberomte Digterc bade levet. HesioduS skal nemlig have 
vceret samtidig med Homer, hviöLevetid ansattes til ca. öOv f. Lbr. Z. 
Ovid f- Aar 17 c. Lhr. Ariosto f  1533. Pnlci f- 1187.
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essen til at gjorc Ansigtsrynker vcd idelig og heftig at brvde 
Formen og Traaden i denS indre Harmonie. Det er cn 
Regel som OehlenMager ikke strcrngt nok har overholdt. 
Man har oste ondt red at gjertte hvilken der er den rette 
Grnndaccord i Hans Digt, og dcnne Uvishcd stader Ham 
»icer end Han tcrnker. Der gives Dieblikkc hvori Man red 
LirSningen ikke mere tor stole paa sit eget Jndtryk, og da 
Man ikke veed om Man stal lee eller bevare sin aloorlige 
Mine, gjor Man hverken der Ene eller det Andet: Man 
lukker Bogen.

Naar Man vil henlede Opmcerksomheden paa Fahler, 
dag hoilkc SkatcrenS sortroelige Meddelelser fljnle sig, maa 
Man ikke begynde med at opholde sig over dem. De kunne 
vcrre Frugten af en blind og assindig Philosophie, men jo 
nnderligere de Allegorier ere som den opfinder, desto mindre 
bor Man sorglemme, at de tjene til Forhcrng for Sandheder, 
som maastee ere siet nok vurderede, men endnu störe »nder 
dereS vilde Paaklcedning. Dette vilde Udstyr er «ersten al- 
tid imponerende, og det er et Prerg som Man bor oide med 
Rette at bevare; Man vinder Intet ved at ndflette det.

Jo mere jeg overveier det, dcstomcre ftpgter jeg for, 
at den danste Homer har taget Feil i den Toneart, Han 
havde at verlge, og idet Han tillader sig dem alle, gaaende 
over, ikke sra det Alvorlige til det Milte, sra det Spogefulde 
til det Strenge, men sra det Storartede til det Latterlige, 
er Han kommen til det Modsatte af hvad Han tilsigtede, og 
har sat sit Bcrrks Lykke paa Spil i de MennesterS Forstand, 
der ikke drommc om Andet end om at more sig. Hvad be- 
tyder f. Ex., i et eoSmogonifl Digt, denne Opdigtelse om 
Thor, som paa sin Reise*) gaaer ind i den sovende Skrym- 
nerS tomme Pandserhandste, ligesom i et forladt Slot, hviler 
sig med sine Reisefcrller i Galleriet paa en af Hans Fingre, 
eg antagcr KermpenS Npsen for et Jordstjcelv. Hvad For-

°) til Jotmcheim. »Kogleriet paa Hedem Pag. 25.
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stand er der i dctte Spog a la Rabelais*)? stet ingen; dct 
er Phantasie over Phantasie, ikke stört bedre cnd dct italieu- 
ffe Eventyr om en Nidder, som levende opflugt af en Hval- 
fisk, indretter sig en liste Eremitbvelig i dcnS Lcgcme, vz 
forretter sin Andagtsbon i dens Jndvolde. Det er maaskee 
»reget snurrigt, men hvad Resultat kommer der nd af det?

Der er kun et Middel, jeg gjentager det, hvorved vi 
kunne knytte oö til de forsvundne TroeSartiklcr af en ved 
Zivilisationen bortveiret Religion, og det er at opfrifle dem 
i dereS CharacteerS primitive Prägt, og iscer at lade dem 
bcholde dereS heüige Alderdomspnrg; men Man opfrifler 
dem ikke ved at gjore sig lystig over dem: Man forringer 
dem. Det er ikke Uniagcn vcrrdt at opgrave UrverdenenS 
MamnmtSdyr af Jorden for at gjore Lcgetoi af dereS Knok- 
ler. Ovid, som undertiden gjor sig lystig i sine Fortcrllinger, 
er aldrig gaaet saavidt, at Han har paasat Muserne en AbeS 
eller en Satyrs Maske. Han var for klog til det. Jeg 
ncrgter ikke, at Han havde at bestille med en Mythologie, 
der var saa sindrig, saa fuld af Aude, at den vilde vcrre 
bleven ilde faren med disse urimelige Overdrivclser, endskjondt 
Lucian i denne Henscenda ikke cndda kom saa siet derfra; 
nren hvad der iscrr styredc Hans Pen, det var Digterens 
fine Takt, og en udmoerket Folelse for poetisk Sommelighed. 
Man vil indvende mig, at Eddaen hyppigen i den Grad fal< 
der i det Scrre, at den hengiver sig til det Latterlige, og 
indbyder til at gjore Loier**). Men det gjor Intet til Sagen:
") Franst Skribent, dod 1553, bcromt af sin Roman Pantagruel, der 

indcholdcr sicre eomistc, inen oste alt for srie Skildringcr.
Diese Loier, som den franste Forfatter finder Troer af i »Nordens 
Gndcr" og som ikke falde i ha»S Smag, ere Intet imod de Ovidste. 
Man lerse f. Er. denne DigterS MctamorphoscS 2det B. 5te Fabel, 
hvor Jnpitcr omtaler sit PndS i Anledning af Nymphen Calliskos 
Forforclse, og 2»»oS Bcklagelse hcrovcr; og -idc B. 5te F. boor 
Vulkan behandlcr sin Gcmalinde BcnnS og MarS saalcdeS at,

- »Der var siet Ingen af den bcle Gudc-Skare,
Som sig ved saadant Sy» for Latter künde bare".

Men naar den rommerste Religion knndc indbyde En af dcnS Sam-
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Man maa ikke forglemme, at dknne raae og riltc Bibel ikke er, 
som saa mange andre heilige Boger, Andet end en allegorisk Hi
storie om Naturen; og en Historie om Naturen, selv om Man 
orerscetter den siet, beholder endda et Gjenstin afMajestcrt; den 
kan frcmkalde et Smiil, men er aldrig naragtig til Overdrivelse.

Odins Religion er, ligesvm Manichcrernes *), gründet paa 
en evig Kamp mellem de to Principer: det Gode og det 
Onde; paa Dualismen af den intellectnelle og stabende Kraft 
i Kamp med den legemlige og odelcrggende Kraft. Den ene 
er reprcrsenteret as Guderne, den anden af Giganterne. Det 
er disse Omflistninger i denne nye Gigantomachie, der ud- 
gjore Grundlaget i Oehlenschlägers Epos, og Han anmelder 
sit Emne i Digtets forste Stropher omtrent saaledeS: „Et 
Sagn ridnnderligt at Here er optegnct med gamle Rnner. 
Nu laancr EderS Ore til min Gnldharpe, lytter opincrrksomt 
til deus mystiste Toner. De underlige Degivenheder, som 
svlde HimmelenS prcrgtige og nkjendte Aarboger, vcere det 
nn min Sag at tolke! Det rcere min Sag at bringe Gn- 
derneS Bedrifter ftem for Dagens Lys!" „Den langvarige 
Krig mellem Äser og Jetter; deres dodelige Had; Asalokes 
rnedfodtc Ondstab; Alfaders ViiSdom; Freyas Unde; den 
kjcrkke Thors vilde Kampe; Walhallas hoic Glieder; om Alt 
dette kil jeg synge! Kommer hid Gamle og Unge! Kommer 
at höre inine rexlende Toner."

„SaaledeS sang fordum en gammel Skjald, og det er 
efter Ham at jeg giver disse Sange deres Tonefald: Der er 
et Land kaldet Thrudvanger.......... " —

tidige til i den Grad at gjere Leier sein Ovid, da fristes Man vel 
til at sporge: om ikke Ochlenschläger, for bvem Odins Religio» i ct- 
hvcrt Fald ei künde voere Andet end en «eldgammel Tradition, ikke har 
viist en langt finere Takt eg Felelse for det Semmelige, i Hans lige- 
saa nationale som fortrinlig poetifle Skildring af Nordens Guder?

')  El.Kjcettei Partie i det ostrommerske Rige, som havde Navn efter en 
persisk L«ge Manes, der i Christendommen havde indflattet Magerncs 
Leere om et godt og et ondt Grundveesen: Orcmasdcs eg Ahriman.



126

Det er nu vel meget godt at Ochlenschläger saaledcs 
gjentager sin SkjaldbedstefaderS Sange; men vi, som ikke 
mere er.d maastee de trefjerde Dele af Hans LaiidSmcrird, cre 
hjemme i nogen af de Myther Han tilbagekalder, vi staae, 
strax ved de forste Skridt, i et Morkc hvorfra vi ikke knnne 
komme ud uden at tage vor Tilflugt til oplpsende Anmcrrk- 
ninger. Forend der taleö til os om Äser og Jetter fore, 
kommer det mig, at Man i det mindste paa en fiin Maate 
skulde have givet os et Vink om at Aserne betpde det Samme 
som Guderne, og Jetterne det Samme som Giganterne; vi 
lobe ellers lct den Nesico at tage dem for Folkefcerd, der ere 
forglemte at omtaleS i Historien og Geographien, ligesaavel 
som dette Land Trudvanger, der ikke er afsat paa noget 
Kort, hvor gammelt Man cnd' vil forcstille sig det. Tenne 
den Lcrrdes Ligegyldigbed imod Menneskct, som Intet veed, 
det vil sige imod storste Delen af Leescrnc, vedvarer fra det 
forste til det sidste Verö; og da Man har den Forudfolelse, 
at alle disse Navne ere ligesaa mange heilige Metaphorer 
bvori Universets Hemmelighcd indcslutier sig, gjor Vitelvsten 
i sin Dodskamp sig hvcrt Oieblik det Sporgsmaal: „hvad 
vil det sige?" Man sporger, undcrsoger, sinder ikke aitid 
Noget; og sra Sporgsmaal til Sporgsmaal, fra forgjcrves 
Svar til lvivlsomme Svar, kommer Interessen for Digtet i 
Fare; det er selv et Mirakel om den vil holde sig vedlige.

Den Udscrttclse, som vi have gjort ved Ltveniiigen af 
Dramaet „Baldurs Dod:" at Forfatleren er gaaet udenfor 
Mennestenaturen gjentager sig her mcd saa megct storrc Fynd, 
som Banstet er vidtlostigere. Mennestet har ikke nogen Molle 
deri, og endstjondt de Bastener, som Forfattcrcn bringer paa 
Scenen, have i forstjclligc Forhold den samme Formation 
som Mennestet, gjenkjender dette sig dog ikke nok i dem, til 
enten at hade cllcr clste dem. Dcrncrst vil Man ikke noksom 
knnne lcrgge Vagt paa et Punkt: For, mcd nogen Svmpa- 
thie, at folge aste disse nutildags detroniserede Guders Frem- 
og Tilbagcmarsch, vilte det vcrre nodvcndidt at kjente Mo.i-
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vet til dercS Handlinger og Lyster; det vilde vcrre nodvendigt 
at Forhcrnget, der stjuler dem, var blevet saa let at oplofte, 
at Digteren Esten ikke havde havt Behov selv at drage det 
tilstde; saa gjennemsigtigt, at selv det mindre starpe Die 
künde see Alt derigjennem. Men saaledeS er ingenlunde 
dennc besynderligc Jliadc bestaffen. Ni ere tilstede, under 
tredive Sange, ved Kampe, Reiser, og Kjcrrlighedsforstaaelser, 
ndcn at faae den allcrmindste Hjclp til at gjennemtrcrnge den 
ssjcrbnesvangre og mysteriöse Mcning af Alt dette. Bogen 
morer oö oste, fcengfler os undertiden, men belcrrer os aldrig. 
Det er maastee et epifl Digt, men hvad der er viösere end 
dette, til Trods for det störe Talent hvormed det er besaaet, 
det er, at Man kan tage det for en lang Gaade, hvis For- 
satter har gjemt Losningsordet for sig selv.

Uanseet denne Kritik, kan Man gjore meer end een hcn- 
rivende Udflugt i de krumme Hexegange af denne romantiste 
Labyrinth. De som ikke forstaae Danst kunne overbevise sig 
herom ved at lcrse den engclstc Ovcrscrttelse af Edvard Fryc, 
hvilken Oehlcnschläger ansaae for en af de troeste, og solge- 
lig for en af de bedste, som det var inneligt at levere. De 
som hvcrken forstaae Engelfl eller Danst, dem opsordrc vi 
til at trae os paa Ordct, eller til at söge Oplysning hoS 
Ampere, der i sin Bog „Erindringer og Sieiscr" har over- 
sat et Fragment af den yndigstc Episode i dette Digt, ncm- 
lig: Enden Freyrs Kjcrrlighed til den stjonne Gerda, og 
den stjonne Gerdas Kjcrrlighed til Gudcn Freyr. Skildrin- 
gen af, og Fortcellingen om denne Lidcnstab udgjor den syt- 
tendc og den fiirogtyvende Sang i Vcrrket, og forckommer 
öS at vcrre Sammes stjonneste, meest poetiste Deel.

Guden er paa sin Reise gjennem Lüften, i Ietterneö 
Land bleven en ung Pige vaer, hvis blotte Syn faaer Ham 
til at glemme sin forste Kjcrrlighed og alle Balhallas Glcrdrr. 
Sagen er at hun har viist sig for Ham i et saa lrt Costyine, 
at Han ikke har behovet syndcrlig Anstrengelse for at faae et 
gjenncmtrcrngende Begreb om alle hendeö Indighcdcr. Da
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Han nu ikke kan Icke langer udcn hende, affender Han som 
Deputeret sin Skosvend Skirner, for at rore og bcvcrge 
hcnde. Denne Gesandt, som as Dvcrrgcne er indviet i 
Trylleriets Kunster, er Opfinder af et SlagS flydende Pho
tographie, som ikke er af saa liden Bard, endstjondt det ikke 
er Mcnncsket som har opfundet den. Han har opdagct den 
Hemmelighed, at borttage et Billede med Vandet selv hrori 
det affpciler sig, ligesom Man afttykker et Kobberstykke paa 
Papir. Han bemagtiger sig da behcendigen det fugtige Vil- 
lede af Gudcn, sin Herre, bevarer det i et af disse Guld- 
horn, der tjene som Bcrgere ved OdinS Taffel, og udrnstct 
med denne Talismand, begiver Han sig til den nnge Pige, 
som Han paatager sig at vinde.

SkirnerS Bchcendightd og Snildhed siaae ikke til for at 
vverbevise Gerda om FreyrS Kjarlighed. Bemcrrkende dette 
siger Gesandten med Munterhcd: esterdi alle mine Argumen- 
ter mislykkcs, trocr jeg, at jeg gjor klogest i at gaae til 
Hvile; men jeg beder, at Du forinden relkilligst vil vise mig 
det Kammer hvori Du sorer; thi jeg bringer med mig fra 
min souveraine Herre en Forcrring, som jeg gjerne vilde ned- 
lagge i dit Varelse." Gerda kiser Ham smilende Dören til 
hendeS Kamnier, og ffcerner sig for selv at tilberede Nadve- 
ren for den Fremmede; thi af Naturen var hun blid og god, 
og SkirnerS aabne og aandrige Vasen hakde behaget hende. 
„Der er nn Himmelens Sendebud alene i Gerdas Paaklad- 
ningsvarelse. Nar ved den jomsruelige Seng er anbragt 
et AlabasteS Vandkar, i hvilket hnn plcier at bade sit An- 
sigt, sine Arme og sin Barm, forend hun overgiver sig til 
Sovnen. Karret er fyldt med Band. Den brave og galante 
Skirner griber hurtigt sit Guldhorn, udgyder Jndholdet i 
Karret, og belcrgger saaledeö detS krystalklare Band med det 
levende Gjenstjar af FreyrS Billede. Estcrat have fuldfort 
bette, bortffcerner Han sig, og ffild af Haab cm et heldigt 
Udfald, iler Han ind i sit eget Vcrrelse.

Saasnart Gjesten er gaaet dort, stiller den nnge Bjergpige
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sig fra sine Terner, og basier selv mcd at trcrkke sig lilbage, 
nySgjerrig cster at sec den Fvrcering, som sendeS hcnde fra 
Balhalla. Med et haanligt Smiil paa Lcrberne, saaledes som 
Man oste seer det paa unge Piger i hendeS Alder, siger hun 
til sig selv under et spogcnde Coqnetterie: „lad öS da nu 
see hvad Skat den forclskede Bebocr af det himmelske Hof 
bvdcr mig! bvad kan det vel vacre? Funtlende Diamanter, 
Nubincr, Guld eller Solv, slige Säger ere altfor smaaelige 
for mig. Man sinder dem i Overflod i vore uhyre Fjeld- 
lloster, og endffjondt de uden Tvivl ere lidt mindre alminde- 
lige i Himmclen, siulle de dog dcrfor s.nnmesteds ikke vcere 
mere kostbare end her." Hun foger, og seer sig om til alle 
Cider, men opdager Intet. Hun smilcr endnu engang, men 
as Brcde vg Fortrydeli'c. „Det künde jeg vcnte mig", ud- 
brvdcr hun i en vrantcn og opbragt Tone. „En jammerlig 
Epog, vel vcrrdig En af Aserne! Det maa Man indromme, 
at i Skjelmöstykter og Gjakkerier overgaae Gudernc langt 
vor Jeiteslergt."

Og nu bcgyndcr den unge P!ge at oplose sit Livbelte, 
og at käste det sncchvide Lin fra Skuldrcnc. Der staacr hun 
uu, blottct til Midien, vcd Slinnet af den klare Diamant, 
der lyscr over Karret. Hvilke guddommclige Undigheder! I  
det Oicblik hun tager lidt Band i det Hule af sin Haand 
for at kjolne sin Purpur-Kind og sin Elphenbccns Pande, seer 
hun i det krystalklare Band Gjenskjceret af Freyrs funklende 
Lillcde. Hun farer tilbage med et Skrig. Med Armene 
korsviis mst tnugede over Barmen indhvllcr hun siamrod sit 
suiukke Legcme i det »edh^ngende Lin. Men snart sorandrcr 
hendes Strcrk sig til Beundring, og klart bcgriber hun det 
guddommclige Krigspuds. Jndhyllet iudtil Halsen i si» Kappe 
ncrrmcr hun sig, for endnu engang at fee det smilende Under- 
vcerk. Dette gjoglende Skyggebillede forblcrnder hcnde. Gn- 
dens fortrpllende Skjonhed spneS ligesom at hcnsmclte i hcn- 
deS Blöd, og at opflamme hendes Aarer. Hvilten Majestcel 
paa denuc hvcrlvedc, aabne Pande! hvilkct lysende Smiil,
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bvilket Blik fuldt af Forstand, Kjtrrlighcd, og Veemod fta 
disse Vine! hvilke aandlige Lcrnker bolze paa Hans Sknldre 
i Haarets gyldne Lokker! hvor Hans Barm synes at svulme 
af Suk, der stige op til Gerda! hvor dennc mod Hjerlet 
trpkkede Haand heit tolker, at dettc alene slaaer for Gerda!

„Tankefuld og nbevcrgelig dvaelcr hnn i Henrvkkelsc sor- 
an dette forsoreriste Speilbillede, og mcrrker ei selv, at en 
Taare triller over hendeS Kind, og falder paa hendes.Elffers 
Mnnd. O  Under! en forunderlig Jld uddunstcr fta det kolde 
Band, og traniger op til hendes Hjerte. Hnn sukker, og i 
det hnn boier sig over Karret, udbryder hnn: „O Frcyr"! 
Hnn viger endnu engang tilbage, ffjcelvende for at et flin- 
sygt Vidne mueligen har overrasket hende. Sikker paa at
vcrre ene boier hnn sig burtig ncd for at kysse det heilige 
Billede, som tiltrakker hende. Det flygtige Silhonet sorsvin- 
der imidlertid i Circlerne af Bandet, hvilket vel har fnnnet 
befugte din Pnrpurmnnd, Du yndige Moe! skjondt ude» at 
tjolnc dine Lieber. Men saasnart Bandet, igjen stille, gjen- 
giver det elffedc Syn paa sin Overflade, bemcrgtiger en dvb 
Eftertante sig Gerdas bevcrgedc Hjerte. Den Bise udgrand- 
ffcr ikke sin Forstands umaadclige Tankrfvlde med storre Om- 
l)u, end den bvormed den forskrcrtkedc Pige nu giver sig til 
at nndersoge de mindste Details i de Tr«k, der have gjort 
hende til Fange, idet hnn forglemmer, ved enhver Stjonlxd 
som blwnder bende, at fee om der dog ilte maatte stndcs c» 
og andcn Mangel, der knnde opveie Samme. Men det vildc 
veere forgjceves at Gerda sogte stige Mangler. Den som hnn 
bctragter er fuldsommen. Der er ilte en Stvgge, ittc en 
Plct paa Frevrs fuldcndtc Skjonhed. Han er en Gtch, en 
Fprstc blandt Aserne. Nu sorsvinder hcle hendes Hovinvd; 
hnn bliver ftom som en Due, tam som et Lam. Hnn lader 
det sidste Lind.vkke synke fta hendes sljonne Legeine, thi Lüften 
er Heed, og hendes Kjcrrlighed kjender nu ingen Frvgt. 
„Dette Billede," siger hnn rodmende, er kun et vndigt Gjcn- 
skjaer, men uden Liv; dette Billede er Band; Band kan ikke
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sec, og jeg vil ikke kunne nyde nogen Hvile, forcnd jeg faacr 
ovcrgydt mine Leminer, min brandende Barm med dettc kolde 
Band, der er saa reent at en Gnddoms Afprcrg ffjnler sig 
den." —  SaaledeS taler bnn, og forend hun langer sig til 
Hvile, beruser hun sig i en jorfriskende Kjolighed, der er min- 
dre siikket til at bringe Sovnen, end til at forstyrre den".

Mueligt at jeg feiler, men jeg trocr ikke, at Man trai- 
fcr hos Ovid, eller hos nogensvmhclst andcn Forfaltcr, e» 
vndigere Digtning, af en merc kjalcn, mcre coqnet Kolorit, 
end denne her. Jfald jeg imidlertid nforbeholden skal sige 
min Mening, seer jeg deri sor meget Maleren, men ikke not 
Digtcren. Jeg savner her, for mit Bedkomniende, bisse le- 
vcnde, körte, burtige Betragtningcr, der kvrtelig vilde have 
gjentaget alle de stcerke Sindsbcvagclser i dettc lille Drama, 
og vilde have sat Laseren ind i, ikke alene Situatirncno, 
men i seive Kunstncrens Hemmelighed. Jeg gjenkjender her 
ikke eet af bisse Ndtrvk, der gaae tilbnnds i Sagen og i Sja- 
len, og som synliggjor os, saa at sige, det Aandrige i selve 
Eompesitionen. Denne vcllystige og overfladiske Poesie ligner 
noget hvad den beskriver; Man bctlager at den ikke ligner 
det til Fuldkommenbed. Det er et yndigt Gjenskjar, sittrente 
paa det klare Bandspeil, men som ikke forblivcr paa Siedet.

Digtcren, so», lever i enhvcr af de Pesouligheder Han 
besjaler, som faacr det mobvirkcnde Tryk af de sandselige 
Hornemmelser Han laaner dem, burde have havt en Qvindes 
og en Elfterindes Tanke, da Han boiede sig over Bandet for 
den, ined Gerdas Lader, at kysse den elftede Gnds Skyggc- 
bi liebe; c» aiide» Tanke, da bette flygtige Billcde forsvandt, 
ligcsom Lpkken indjog det Skrak; og attcr en andcn, da det 
igjen kom tilsune lig vore Elftede efker forbigaaende Sorger, 
nnber hvilke de syneS ligcsom at smelte hen og at forsvinde. 
Der var Anledning til endnu flere nye Tanker, da Han har 
villct, at denne unge Pige skulbe bade sig i sin GndS fin
dende Billede, at hun ftnldc ligcsom overgydc sig med sin og 
sin Elffers Kjarlighcd; og at bette hcnde orerstrommende
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lcvcade Band stulde ligesom bortflylle fta hendeö Sjal og fra 
hendcs Legeme alle bisse Stovgran, som Verdens Hvirvel- 
vinde kunne paablcese selv den reneste Uflyldighed. Men hvor 
i bette Digt findeS saadanne, eller saa mange andre maaflee 
endiiu bcdre Jdeer som Man künde falbe paa? Det er uden 
Tvivl allerede Meget at ftemkalde dem hoö Andre, det er 
endnn mere selv at have dem. Hvorfor har Oehlenschlager 
ikke hart dem? Fordi Han undertiden manglede, som jcg 
troer, philosophifl SandS; fordi Han opfandt som en Nor
dens, tamkte som en SpdenS Mand; fordi Han, istedetfor at 
anvcndc otte Dage paa at ftildfore een poetifl Skildring, holdt 
mere af at gjorc otte Skildringer paa een Dag. Han, som 
virkelig havde Genie, lob vel ikke herved stör Fare, men det 
er meget sarligt sor dem, som kun have Talent. Man re fi
terer, ved denne forovrigt meget agtede Kunst, at frembringe 
Varkcr, der ikke villc vare langer end den Tid de koste.

XIII.
Vi have kun lidet at sige om de to Epopeer, der enteu 

gik forud eller eftcrfulgte de forommeldte, og som begge to 
udgjore et eueste Bark. V i kjcnde kun hvad vi have last 
herom i ftemmede Journaler. Den forste „Helge" er etSlags 
baust Romaucero*), skreven i samme Maurer som „Nordens 
Guder" i en Rakke af uregelmassige Sange, snart epifle, 
snart elegiffe. Det er en af Sagaerne laant Legende-Roman, 
Historien vm en Havfruc, om en Helt, om en Qvindc, som 
forraader Ham, og en andcn som Han agter, uden at vide, 
at det er Hans Datier. Man traffer i den —  ligesom i 
Tegners Frithios, om hvilken den erindrer, og som den maa- 
ffee endog overgaaer, endskjondt den ikke har gjort den samme 
Lpkkc —  Skildringer, hvis Dnde og Friffhed Man beundrer,

) Den tydstc Digter Heinrich Heine f. 1799 har biantt Andet strevet 
Nemanccro" en CuclnS af lyristc Digte.
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Kjarlighcds og Siliertes Scener, der have samme lidenftabe- 
lige og hjerterorende Cbaractecr, som de der findes i Forfat- 
terens forste Vcrrker, Reise-Eventpr ligesaa sindrigt opfundne 
som fortalte. Det Hele ender sig i et Drama med Trage
dien „Ursa," omtrent saaledeS som vi have seet hos os Jeanne 
d'Arc af Alexander Soumet, at ende ,sig i en Tragedie af 
samme Navn.

Om Tragedien end er udmcerket, troe vi dog ikke at den 
her antydede Opsindelse er god. Det er ncmlig ikke at ind- 
fore noget Nyt, saaledeS at sammenblande Genrene. Deres, 
om jeg saa maa sige, crgteflabelige Forening er sjeldcn en 
ordenlig Forbindelse, men ncesten altid en Forstvrrelse. En- 
hver Digtart har sine Regler og sine Love, tll hvilke Man 
ikke kan foie Noget, »den at ncrrme sig den Aand, som bar 
dicteret dem. Fordi Epopeen er det hoiste Udtryk as Poesien 
i denS fuldeste Betydning, er der ingcn Grund til i den at 
ville indfore alle Tonearter. Dette vilde vcere at bcrove den 
det Fortrin af Regelmcessighcd, som er et af Vilkaarene sor 
dens Storhed; det vilde vcere at ifore Musen, istedetfor det 
alvorlige majcstcrtiskc Costume, som giver Anseelse, den bro- 
gede Klcrdning, som fordum vore Kongers Gardister bare, 
der maaskee vcl var kostbar, fordi den blev sorfcerdiget as 
kostbare Stoffer, men som ikke havde mere Vcrrd fvr Diet 
end en KarteusermunkS simple Klcedemon. Det der glimrer 
sor Forstanden, er ikke bedre end det der glimrer sor det 
menneskelige Die. Hvad vindes der forovrigt ved at indfatte 
et Drama i Siden af en Ep.opee, eller en Epopee i Siden 
as et Drama? Man staber noget Ucegte, der snarcre faacr 
Udseende af et Monstrum end af et Undervark.

Digtet Hrolf Krake, i hvilket jeg formoder at Oehlcn- 
schlager endnn cngang har villet brvde en Landse med den 
beromte Evalds Minde, er en mere regelmcrssig Composition 
end Helge, men ligeledes skrcvet i alle Slags Vers teste i 
Stropher af forskjellig Lcrngdemaal. Fablcn er hverken blök
tet for Interesse eller vcrldig Kraft, endskjondt den Halter
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lidt vel meget til Romanen, og mangler noget af denne S  im- 
pelhed, der giver menneskeligc Varker et Prag af ncrsten gud- 
dommelig Ophoielse. Det er maasiee ikke incre en Cpopee 
end Frithiof, som vi nyelig navnte, og som Man kalder et 
Mestcrvcrrk af Nordens heroiske Poesie; men det er et af de 
Barker, som gjor Oehlenschlägers patriotisie Genie störst Wre.

Heltedigtet Hrolf Krake, i tolv Sange, indbefatter denne 
Danmarks störe KongeS Liv og Dod. Omkring denne Mo- 
nark grnppere sig, paa en malerifl og livfuld Maade, Hans 
Trones kräftigste Stotter, ligesom de tolv Javninger onikring 
(5arl den Store, i denne FvrsteS Rige. Der er iscrr trc 
iblandt dem, ncmlig Hjalte den Danske, Bjarke den Norste, 
og Voeggur den Svenske, som udmarke sig ved deres urokke- 
lige Heltcmod, ved dereS nforfcrrdede Standhaftighed; og ie 
mangle ikke Leilighed til at ove disse Dudcr. Historien, 
skjondt temmclig afvexlende i de tilfceldige Begivenheder, over- 
skridcr dog ikke Maalet. Hrolf har i et Slag med Nord- 
inamdcne reddet den Svenfle Kong Adils Liv. Denne ind- 
villiger, dersor til Gjengjeld, i at blive Hans DaSsal, og i 
at detale Ham en aarlig Skat. Adils holder ikke sit Ord, 
og Hrolf med tolv af sine Helte, dragcr til Upsala for at 
fvrdre Opfyldclsen af det givnc Lovte. Adils forsoger paa 
at ombringe Ham, ved at stikke Jld i Borgen, hvor Konten 
af Danmark bar leiret sig med sit Folge. Dette Forseg 
inislvkkeS imidlertid. Kort efter doer Meenederen ved Fal- 
det fta sin Heft, i det Viehlik da Han vil betanke sine Gli
der med et Offer af ni- og halvfemsindstpve Krigere. Hans 
Dod sorhindrer denne barbariske Hekatombe, og bans Broder- 
son Hjartvar heftiger Tronen. Denne unge PrindS foretager 
en Reise til Leire, de danske KongerS ganile ResidentS, og 
blivcr rasende forelskct i Sknlde, dec er ligesaa ond som hu» 
er smnk; og Han agter hende. Sknlde er Hrolss Softer, og 
bun narer et dodeligt Had til sin Broder. Aldrig saa- 
fnart kommer hnn tilbage til Upsala, forend hnn overtaler 
sin Mgtefalle til at vcnde tilbage til Leire, for at drabe
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Köngen af Danmark, og at bemagtige sig Hans Krone. Hnu 
erklarer sig selv for legitim Arving til denne Krone af den 
Aarsag, at Hrolf, der er Son af andet Wgteflab, er fodt i 
Blvdflam. DereS fallcs Fader havde nemlig, »den at vide 
det, agtet sin egen Datier. Dette Motiv forekoinmer Hjart- 
var meer cnd tilstrakkeligi til at retsirrdiggjorc ct.Mord. Han 
begiver sig til Leire med cn Har, som Han holder skjult i 
sine Skibe, overrnmpler Hrolf, og draber Ham. Men Han 
nvder ikke lange godt af sin Forbrpdelse. Han bliver snart 
kravet til Negnflab af Voeggur, der har svoret at havne sin 
Konge, og ha« havner Ham.

Jeg er ingenlunde mere Tilha«ger af de historiske Digle 
end af de Romaner der have disseS Udscende; iinidlertid dad- 
lcr jeg ikke Einnet til narvarende Digt. Dettcs Udgangs- 
punct er, naar Alt kommer til Alt, ligesaa godt som det, 
hvorfra Jliaden, Wneiden, og det befriede Jerusalem ere ud- 
sprnngnc, hvilke sandsynligviis flnlde var« meget smaglose, 
dersom ikke Geniel havde broderet deres Kanevad ined sine 
gvldne Traade. Begivenhederne selv ere oste Intet, det er 
det Daglvö hvori man satter dem, som er Alt. Oehlenschla- 
ger har tilvisfe ikke, som Homör, Solen til sin Raadighed, 
men Han tander undertiden sin Fakkcl ved den, og de tandte 
Fakler begynde at blive sjeldne.

Jdet Digteren, efter saa mange heldige Grandffninger, 
igjen besoger sit Lands gamle Gravkammere,- har Han gjen- 
snndet «ogle af disse Toner, som have faaet os til at gvse 
paa bans Theater, nogle af disse Jndtryk, som faae os til 
at falde Taarer. Det er et Arbeide as Hans modne Alder, 
med Ungdommens Kraft og Sving, og det er Skade, at der 
ikke elfterer nogen Oversattelse heraf, hverken paa Tydfl ellcr 
Engelfl; dette Savn indskranker alt for meget Beundringens 
Grandser. „Naar man flriver paa Dansk," sagde engang 
Forfattcren, „flriver Man for to Hundrede Personer." Men 
to Hundrede Lasere, om de selv recrutere sig fta Aarhun- 
dredc til andet, det er vel lidt for oö andre Wres-Jagerx,
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der forlange intet Mindre end at indtage hcle Verden for 
alle Tider.

Det er ikke her Stedet at undersoge hvilken Slags For- 
trinlighed der bcdst Passer for den moderne Epos, og paa 
hvilken Maade Man bedst der anvende den. Et siigt Fore- 
tagcnde vilde vcrre en hcel Lcerebog i Digtekunsten. Jeg 
ynder ikke den at Oehlenschlagcr valgte Methode, inen jeg 
lader den gjcrlde, og jeg bebreider Ham den ikke. Men hvad 
jeg bebreider Ham, det er, at Han ikke kjender, eller lader som 
om Han ikke kjender den, der staaer hoit over de menncflelige 
Phcrnomener. Hvad jeg bebreider Ham, det er, at Han ikke 
har lcest, til en Fortolkning for os paa sin Maade og i sit 
Sprog, alle disse Tider om Mirakler, som udgjore Skabel- 
sens Bog. Jeg holder mere af i et Digt at sce Soer, Skove 
og Bjerge, som have dereS eget Liv, og det et Liv, der ud- 
springer af samme Kilde som vort eget —  end en Hob af 
overnaturlige Vcrsencr, som kun lcve i DigterenS Phantasie; 
som man giver ud for Guder, men som ikke engang ere Trolde. 
Ochlenschläger, der har skrevet saa meget for Scenen, syiies 
ikke at ane«dct Hcrredomme, som de ydere Gjenstande udove 
paa vore Foretagender. Han feer ikke Andct end Mennesker, 
og synes ikke at vide, hvor disse ere. Jorden siger Ham ikke 
et Ord, eller Han Hörer ikke det som den siger Ham *). Man 
skulde svcrrge paa, at denne Klode i Hans Lüne er et Theater 
uden Decorationcr: hverken Vandhvirvler, eller Klipper, eller 
Vulcaner, ingen Trceer, ingen Dale, intet Verdenshav. Disse 
Prpdelser ere imidlertid til, og de ere ikke til for Intet. De 
have alle en Sjcrl, en Stemme, et Sprog, og ligesom vi, 
deres Andecl i Evighedcns störe Hemmelighed. Dersom No
gen vil lose denne hoie Gaade, maa Han udfritte den i bele 
Tilvcrrelsen; maa trceuge ind i en inderlig Fortrolighed med 
alle NatnrenS Herlighcder og Rcedsier; og dersom Han ikke 
folcr Kraft nok til at overseette disse, maa Han i det mindstc

)  Dcuue strenge Kritik angaaer udc» Tvivl atcne Epooceu.
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afmalc dem med saa levcnde Farver for vor Forstand, at 
denne kan hcrve fig til cn hoiere Anfluclse af dom. Dette 
bnrde, efter mit Skjon, vcrre Maalet for NntidcnS Hcltcdigt; 
men bette Maal bar Ocblcnschläger ikkc sat sig.

Den sidste Ildscettclse jeg vil gjore paa Hans Dcrrker, 
i hvilke saamcgct fortjcncr Roes, bet er Uregelmacssigheten 
af den Rhytmyö hvori de cre skrevnc. Man ttocr berved at 
givc sine Fortcrllinger mere Afvcxling; Man troer ligesom at 
qvcrge Lasieren vcd de mangsoldige Forandringer af Bersemaa- 
lencS Fodskiste. Man tager Feil: Man trcrtter bam. Oret 
holder ikke, ligesaalidt som Forstanden, af bisse Harmonicns 
Bognstod. Et usravigeligt Bilkaar for ethvert Bcerk, som 
gjor Fordring paa at henrvkke os, er Eenhcd: ikke alene 
Ecnbed i Interessen, men ogsaa Eenhed i de Midier, Man 
brngcr for at fremkalde denne. Et andet Bilkaar er Kraft 
og Hoihed. Ethvert Bark, som med Alvor er ndtcenlt, mcd 
Nlvor gjennemfort, fremgaaer i et cenöformigt Bcrsemaal. 
Det er ikke i Maalene af sine Bcrs, at cn Forfattcr skal an
bringe Mangfoldighedcn, men det er i de Jdeer, som Han i 
dem vil gjcngive. Man forcstille sig hvorledes „den rasende 
Roland" *) vilde tage sig ud, skreven fta Forst til Sidst, som 
en af Lafontaines Fabler? et umaadeligt Legetois-Bark bvoraf 
Man ikke vilde läse ti Sider; et sandt Korthuns opwrt af 
Lnne men tilintctgfort ved et Pust. Det er selve Octav- 
Eenslyden der giver Digtet sin Fasthed og Grundighed; det 
er denne nrokkelig eenSformige Octav, som giver AriostS meest 
ovcrdrcvne Phantasier cn imponerende Alvorsmine. Man 
toter, at en vis -Erbarbed ffjnler sig under denne alvorlige 
Alcedning, og at Digtcren ikke bar lagt an paa at klcrde sit 
poetiste Sprog i den samme Kjole som sine hoic Tanker, der- 
som Han ikke havde fnndet biint vcrrdigt til at gaae lige i 
Rang med bisse. Den Reisende slaaer udcn Betamkning ind

Oi-Iando finioso, der gjorde den italienste Digter bo- 
dovico Ariost udodelig.
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paa en ligc og jcvn Bei, der strcrkker sig forud sor Ham saa 
langt Han kan eine, og Han solger den fuld af Tillid. Tel 
samme er ikke Tilfaeldet ined en krnm Bei, hvis Linie boier 
sig, eller brvder sig ved cklwert Skridt. Man faaer snart 
nok af det SlagS. Hvad der Passer til en Gangsti, ducr 
ikke til en Kongevei. Lad denne, nden at brvdeS, lobe sin 
lige Netning. Det er ikke den der skal variere, det er Pcr- 
spectivet og Landskabet til Hoire og Benstre.

Man vil forgjcrveS indvende, at da et episk Digt flal, 
saa at sige, reprodncere Naturen, bliver det nodvendigt, at 
et saadant Digt frcinstiller, saa meget mneligt, dens nudtoin- 
iiieligc Frngtbarhed, i det mindste i sclve Formen. Denne 
Indvendiug faldcr af sig selv. Hvad betyder Formen adffilt 
fta dette Bcerk, som gjor den gjeldende, eller giver den sin 
Bcerdi? hvad bctvdcr dette Umaadehold i Formen anvendt 
paa vore Digtervcrrkcr? Bi ville med Neflection give et 
Malerie af Naturen, og vi have kun et Lommespeil til vor 
Beiledning! Forend vi indladc os paa dette NaturenS Rolle- 
spil, maa vi bestrcrbe öS sor rigtigt at opfatte, og at efter- 
lignc bvad den frembringer. B i maae ndtirnke Billeder, 
der ligne dens egne, og vi kunne dercfter sporge den: hvor- 
ledcs vi skulle male dem. Naturen kan gjore hvad den vil, 
nctop fordi den er Naturen, og sordi den er lig Den, som 
har skabt den; men det bliver et latterligt Foretagende af os, 
at ville spille GnddommcnS Nolle, og at präsentere vore 
bovmodige Smaating som ligesaamange Contra - Prover af 
Universet. Lader os ikke forglcmme dette, at i hvor nfor- 
lignelig Naturells afverlendc Mangfoldigbed end er, gaaer 
den dog i sin Birksomhed altid srem paa en og samme 
Maade, og har maaskce ikke meer end en eneste Lov. 
At sordrc, at vi med vore menneskclige og harnlige Mid
ier sknlde trcrde i Kamp med NaturenS Orerflod af Nig- 
domme, det vilde ikke ledc til at efterligne, men til
at vanskabc den.



I  Lobet af dissc Optegnclser trvc vi at have gjort den 
Udsecttclse paa Ochlenschlager, at Han nndcrtidcn manglede 
philosopbist Sands, at Han holdt sig til Overfladen, og vccg 
tilbagc for Dvbden; og at Han rar tilfteds uied Sandsvnlig- 
hederne, udcn at söge at gjcrtte hvad der skjulte sig i dem. 
Bi have iuiidlertid et Bank af Ham, som bcviser, at dersom 
Han vilde have gjort sig den Umage, cller dersom det öftere 
var falden i Hans Smag, vilde Han könne have oploftet sig 
til dennc drommende og tankesamlende Poesie, der blomstrer i 
Methaphysilens oste lidt nok smilende Regioner. Tct er et 
lidet lvrisk Digt i fein og lvvc Oder, eller maaskee rcttere 
sagt, Psalmer: „Aarets Evangel inm cller Jesu L iv  
gjentagcnde sig i Naturen og Meiincsket"*). Dcnne 
fromme Tcrnkning, as aldeleS germanisi Characteer, bar for 
bam varct en af bisse Lhtlcns Tilskikkelscr, som knn fall er i 
Talentets Lod.

I  det Forfattercn sogcr i de physifle Cijenstande et sind- 
billcdligt Echo af sine religiöse Tanker, sammcnsmelter Han paa 
cn temmelig nserdvanlig, inen fnldkommcn poetisk Maade, Cbri- 
stendonlinens Lcerescrtninger mcd dem, som holdes afSchellingS 
Skole**), til hviikcn Han svnes at knvtte sig. Overbcviist 
om at hele Naturen kun er en Jncarnaticn af den gnddomme- 
lige Tamkning, eftersporer og lcrscr Han i dcnS Skjonheder en 
nve nnderviscnde Lcrre af selve Evangelict. Om Foraare! er 
l>an tilstete red Christi landlige Fodsel; og Fnglencö Sang,

Originalcns Tittel er: „Aaretö Evangclinin i Naturen cg Mcnnesket" 
see Lyrifle Digte 2det Vi»d Pag. 2<>3,

) Lchcllmg, beromt som Stifter af Natnrpbilosopbicn, bar skrcrck: 
„Ideen z» einer Philosophie der Natur." Han leerte, at Vo- 
venc for Naturen tillige crc Lovcne for vor Bcvidstbed og omrcndi, 
og antog en almindelig Sa»nncub>k»g nicllem alle lilatnrpbamonicncr, 
saa at det störe A lt " egentlig knn er „Ecl." (5>ier bam streebtc 
den »pcrc Digtcknnst at banne cu Ecnbcd ar Poesien og Bvel.
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Trcrcrnes Tust», DjergencS reltalendc Tanshed, indprentc Ham 
den helligc Lcrrdom, at Han aander og lerer i Beklagten af 
det triste Hce, i Blomsternes Duft, eller i Hostens qrcrgende 
Birak. Han sorsolgcr fta Aarstid til AarStid de Lighedsfor- 
hrld som Han opdager imellem Christi Liv og Jordens Na- 
tnrspil, imellem Hans ReligionS rg den himmclste SoelS Frem- 
stridt; og ligesom Han bar troet at see en Gud fodcs i Bla- 
dcne, saaledcs sccr Han den at hendoe med bisse; og Skorenes 
Trcrer, som fornvelig aabenbarede Ham SjcrlcnS og LegemetS 
Liv, erc nu, da Unteren afbladcr dem, ikke Andet for Ham 
cnd ligesaa mange SulertenS Kors, der bcrre det sittrende og 
lidende Liig af en Guddom.

Dctte drommcnde Digt, af reen germanist Characteer 
saavel i Folelse som i Form, er et af Oehlenschlägers inindst 
udbredte Vcrrker, og dog et af dem som meest sortjente 
at rcrre populairt. Det scrtter bans Talent i et nyt Lys, 
og passer stildkommen til Aanden i det Aarhnndrede, som paa 
en og samme Tid er baade religiost og materialistist, som ikle 
tilsteder Drommerie nden for saavidt at Idcalet hrilcr paa et 
haandgribeligt og besternt Grundlag. Diese Hpmner, i hvilke 
den meest gjenncmsigtige Mpsticisme orerscrtter sig selv i Dil- 
ledcr, der ere srie for cnhrer Dunlelhed, malede med en klar 
gjennemtrcrngende Forstand heelt igjcnnem under et gjennem- 
sigtigt poetist Slor, vilde alene rcrre tilstrcrkkelige til, i en 
Tidsalder mindre t'ordcrrrct af poetifl Frisindetbed end rores, 
at gründe en Mands berommelige öipgte. De knnne knn 
soie en lidcn Deel til Oehlenschlagers; men de stadfcrste det 
vdcrligere.

For at completcre bette Studium af et af de fremmete, 
blandt os mindre lorpriste, navnkuudige Vcrrker, rille ri 
forsoge at omstrire nogle af bisse Smaastropher, der ncrstc» 
ligne hrcr for sig en Andagtöbon. Den forste har allcrede 
rcrret orcrsat paa Franst, men den er maastee derfor ikke mere 
bekjendt. Den er fororrigt en af de meest characteristiffe, og 
maatte vi selv gjore det mindre godt end vorc Forgamgere,
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troe vi dog at burde gjentage den her, sor at Man saaledeS 
kan have ved Haanden Alt hvad der kan givc en mindre 
ufuldkoinnien Forestilling om Digteren. Den har til Over- 
ftrivt: „Chr is t i  Fodsel."

„Om Foraaret, naarStormenc og Taagerne flygte dort, 
da fodes paa nve det Me Parn. Jesus. En livlig Aand 
tranger gjcnnem Lüsten, Vandene, Lundenc: cn Aand der 
maaflee ikke er nogen Anden end vor guddommelige Frelser 
selv. Det er derfor at helc Naturen fryder sig, og smykker 
fig med Haabets gronne Kjolc." „See cngang! foran Hyr- 
dcrnc, hvis tankefuldc Dine adsporge Stjernerne, neddale sta 
Himmclen, i den klare Nat, sinaae Engle mod Markcrne. 
De svave og bave i.Maaneflin under Jnbelsangcn: „vor 
Frelser Han er fodt, udsprnngen af Foraarets  
Skjod, af den hnlde M a r i a s  S k j o d ! "

„Den klarcste Dug er hanS encste Drik; lil Himmelen 
oploster Han sine barnlige Hander; til Jorden er Han bunden 
ved Blomstcrbaand; Hans spadc Stammen er Zephyr*), HanS 
Bugge det stifte Gronsvar; Hans Dine det funklende 
Himmelblaa."

„O Hyrdcr! begiver eder nn til Bethlehem, og strcrber 
at rore det kolde forhardede Sind; beder dem at gaae ud 
paa Marken sor at bctragte Barnct, der ligger i det fine 
G ras, sor at HanS uffyldige Smiil kan gjcnncmttcrnge dercs 
Hjerter med Himmels! Fryd."

„SaaledeS synge Englene, som derpaa so ave tilbage til 
dcrcS lysc Boliger, og Hyrderne begive sig til Staden, og 
fortalle det heilige Mirakel, som er ftcct i dcres Dal; men 
Man udleer og forhaaner dem. De vende med Langsel til
bage til deres Mark, hvor de ncdknale sor Barnet, og lov- 
prisc Herren."

Zcpbyr c» dchagclig Bcsteiivind, hvis Navn er af grast Opn'iidclsc, kg 
bctydcr dcn „Lcvendcgjoreiidc." Paa dc» Tid den blascr faac 
Plauternc nyt Liv vcd dcn fkrsristcndc milde Lnft.
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„En Stjcrnc funkler freininest paa Himmklen; den giver 
Tegn til Konzerne: at vandre fta M ens Hjem; og de reise 
fta Morgensolens Regioner, Konger og Solens Straaler 
komme at falde til Fode foran Barnet, komme at kpsse dets 
Haand, og at seire den lpkkelige Nat, som har givet Verden en 
Frelser, der hviler kjcrrligt smilende i sin Moders skjonne Favn."

„Og de nedfaldne Straaler reise sig alter som Ilomsicr 
i Bouquetter, straalende lig Purpur, Guld, Perlemoer og 
Floiel. Som uffyldigc barnlige Veesener uden mindste Plet,, 
balv stigende fta, halv boiendc sig til Iorden, rcekke de Aaret, 
ligesom en Skat, dercs fyldte Blomsterbcrgere duftende af hei
lig Virak, eller af listig Mvrrha."

Jeg har oversat dette Stvkkc saa ordret som mneligt, 
dog har jeg maaftee alt for meget respecterct de Skygger, 
hvvrmed Tcrnkningen ved en stig Skildring saa gjerne omgircr 
sig; men dct er forekommet »lig, at dette HalvlpS var en 
Trofkab mcre imod Forsattcren, og at Man ikke burde uddele 
Hans LyS som en Almisse til dem der ikke söge dct. Det 
folgende Stykke er slct ikke ndgivet i vort Sporg. Der er 
kortere, ligesaa mystisk, cg ikle mindre fortrceffeligt. Det 
har til Tittel: Maria.

„Maria er Foraarct, Moderen til den spcede Nyefodte, 
en uskpldig ung Pige, ftjo» som en Engel. Det deilige Barn 
holder sin Haand ved hendcs Barm, hvis leite gronlige Gc- 
vant kvdsk tilflorer Blomsterknopperne. HendeS Oie er klart 
og reent, blaat som Himmelens Aznr: i Samme ffjerlve en- 
kelte Glcrdes-Taarer, MorgencnS smilcndc Dugperler. Blonde 
krsllede Haar spille om hcndes Pande, de klare gyldne Vol
ker ligne Solens Straaler. Hendcs yndige Stemme er de 
smaae Fngles Sang; prcrgtige Roser og Lillier blomstre paa 
HendeS Kind. Kydfte Jomftu Maria! med hvilken Salig- 
heds Folelse vugger Du det lille Jesu-Barn i det Wtherens 
Solverflor, som omhyller Dig i sine Folder!"

Disse to Stpkker, hvor lidet udbredte de end erc, maae 
vcrre tilstrcrkkelige til at give en Forcstilling om dette Bank,
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som maaflee har et altsor eenöformigt Farve-Anstrog, og en 
noget sogt Elegance, som i Udtrykkcl ikke altid er klart nck. 
ForfatterenS Poesie er »ndcrtidcn sor Hans Tamlnig, hvad 
JomftucnS Klcrdemon er for de Skjonbeder det l'tskvtter; 
Gazen stiger alt fvr holt op, og bcrover os hvad O>ct helft 
ikke vilde baoe at gjcrtte. Ester bisse to Stvkkcr, som cre 
de korteste i denne gubelige, om just ikke aldeleö bibelske 
Bonnebog, skulle vi anbesale de to tauigere, og, som jeg trocr, 
rillige de to bedste: „Bjcrgprcrdikcn og Christi Dod, " hvil- 
ket sidste, uden Modsigelse, er det allerfljonneste. Det er og- 
saa ikke uden Samvittighedsstruppel at vi ei eitere Noget 
deras, men indstrernke oö til at bede om Tilgivelse for Drer- 
sacttelsen af de tre sidste Stropher, som have Noget i hoi 
Grad Uscrdvanligt og Mvstiff: Man künde sigc, at Klopstocks 
Skvgge svcrver derigjenncm.

„Nu da den evige Skjonhcd seer, at ingcn Bloiuster 
gives, som ere istand til at perlte McnneskencS slove Si»!, 
intet Foraar, som kan smclie dereS Hjerters J is, oplernler 
den sig et andet Middel, hvorved den mere kräftigt kan til- 
kale dem. Den vil mi ikke visc sig i en meb Purpur og 
Guld broderet Kappe: den vil indhplle sig i Martyrerncs 
hvide Tunica; den vil udscrtte sine dodblege Kinder sor Dr- 
kanens Pidfleflag."

„Den vilde Storni paatager sig cn Bsddcls Tjeneste, 
river alle de gronne Blade as Lens Hovcd, og afineier uden 
Skaansel alle dens smukke Blomster; kun cn Tornekrone om 
dens Pande bliver tilbage. Derpaa ladcr den sig, under 
Forsoget paa at bevcrge vor Ufolsomhed, ftivillig sorc til 
Retlerstedet, og saaledes oinkommer, ester nogle kottc O-ebliks 
Tilvaerelse, hele Skabelsen, ligcsom den crdle Christus."

„Men Naturen flvder nu hen i Taarer: dens Skvve, 
dens Dale, denS Enge, dens Bjerge ere ligesom den selv 
iforte Sorgcdragt; og fra den hoie Himmel grcedcr en Skarc 
af Engle, fordi Alt hvad der var godt er forsvundet, fordi 
Frelsere», saa hoimodig og saa recn er lagt i Graven. El
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Liiglagen af Snee sijuler GvlgathaS flallede Jöse: Trcret, 
hris Saft er udtorret, er nu kun en Ruin, et KorS paa 
hvilket Naturens Lüg er ferstet."

Faa Menncsier harc rcrret bcgarede ineb en saa gcnialsk 
Fcrrdighed som Oehlenschläger. Aldrig moder Man hoS Ham 
nogensoinhelst ArbeidSanstrcrngelse, og det er iscrr om Hans 
Vers Man kan sige, at de stromme ud ligesom af selve Kil- 
den. Ogsaa ere vi langt fra at have udtomt den hele For- 
tegnelse orer Hans Bcrrker. Ingen i Tybffland, med Und- 
tagelse af Goethe og 9iackert, har efterladt et storre Antal 
lyriffe Digte af enhver Form, enhrer Dimension. Oder, 
Romancer, Sange, trag!sie eller lvstigc Lallader, elegiffe eller 
spogcnde Strrphor, ja jeg rccd ei i hvilkcn Form Han itte 
har forsogt sig. Snart besirirer Han i nagle Lcrs et Neise- 
Indtryk, som ufeilbarlig vilde hendoe i Prosa, men som Han 
indbalsamerer i sine Rinn for at bevare det; snart er det en 
Legirenhcd i Hans Liv, en Sorg, en Glcrde, som Han Me 
yil lade hcngaae ubcmcrrkct, og som Han derfor indfatter i 
sin poetisie Ramme. Jdag er det en Tilbagercndcn af Hans 
melancholsie Anfagtelser, imorgen et Blik henkastct i Forbi- 
gangenbedenS Kant, en Historie fra den gamle Tid, som Han 
enten afpudser med behorig Agtelse for Rüsten, eller som Han 
soger at gjore comisi, vcd at give den en stärkere Farve. 
I  Almindelighed har jeg ikke synterlig Sands for saadan 
Spog, der forekommcr mig at robe en alt for patriarkalsi 
Smag; men iblandt Hans alvorligc Stykkcr findeS flere, som 
Man altid vil lcrse, og som rille behage hver Gang Man 
lerser dem. Bi rille af det störe Tal frcmhcrve: Hans Slro- 
Vher til Charlotte Schiller*), det huuslige Arnested**), de 
ni Elegier, som Han kalder „min Kirkegaard ***)," som om 
Digtcrcn trccngte til saa stör en PladS til Begravelse for

') Schillers Enke; findeS i den hos M a; i BrcSlau ndkomne tydske 
Ildgavc.

" )  .,!v tover clomesticino" rimeligoiiS -Hjemvee" i den tydske Sämling- 
" -Kirkegaardcn" lyr. D. 3. B. Pag. 124.
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sine Glceder; Balladen „Agnete"*), „de DodeS Tilbage- 
komst"**), og iscrr den Heroiste Legende „Uffe den taufe"***), 
et Ernne der allerede er behandlet af Uhland-f, under Titel 
af den blinde Konge. Uhland forekommer öS, at have vcrret 
heldigst; men det lille Drama af Oehlenschlager er udfort 
med ikke mindre Duelighcd, og strevet med en vis Djoerv- 
hed, der ikke er uden tiltrLkkende Kraft.

I  en Art mildere Poesie, som Opstndelsens Ande giver 
sit hele Vcerd, har Han ogsaa efterladt öS meer end et lidet 
Skrist, som Man ikke vil glemme, og som fortjener den Mre 
Man gjor det, ved at bevare det i Hukommelsen. Efterat
bave leveret et Slags Navneliste som foranforte, ville vi 
slutte vor Monstring af den danfle Digters Vcerker, med at 
eitere nogle Stropher fra Hans tyvende Aar, i hvilke Han 
har vidst, paa en fortrceffelig Maade, at combinere Forstand 
og Folelse. De have til Overstrivt: „Aarstiderne"-j"j-).

„Du aldrig vil elfle?" sagde jeg til Fylla, en smnk 
Foraarsmorgen, da jeg fad ved hendeS Side, medens Solen 
steeg op over Skoveneö Tracer, der omkrandsede Horizonten, 
og kastede sit Purpnrstjeer paa de i Dnggen vadede Blade. 
„Nei aldrig!" svarede hnn. „Elstov er knn forfcrngeligt 
Tank; den forsvin^er som Dugdraaben, eller som Morgcn- 
solenS Purpnrstraale. Men naar den er sorsvunden, beholde 
vi knn en Erindring tilbage om denne Drein, og denne Erin- 
dring er et Hjertcsaar."

„Du aldrig vil elfte?" sagde jeg til Fylla i den Hede 
Middagsstund, da vi en smnk Sommerdag sad roeligen sam- 
men i en kolig Lsvgrotte, medens Solen over vore Hoveder

' )  Digtcrv. 17de Bind Pag. 1V3.
')  „Der Todten Wiederkunft" e» Ovcrsirttelse »f Kannpevisen om Svend 

D»riug i Peder Syv-Z Sämling; siudcS ikke i de» danske Udgave. 
'* ')  Ilffe hin Spage, Digtcrv. 17dc Bind Pag. 74 
f )  Udland tydst Digtcr f. 1787, bekjendt af sine Ratmdigtc og patri- 

otiske Sauge.
7^) Lyriste Digtc Istc Bind Pag. 28.
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brcendte de frygtsomme Blomster med fine Jldkys. „Du al- 
drig vil elfte?" troer Du  da at Kjcrrligheden er qvcrlende 
som Solen, og at den vil fortaere dit Hjerte, i det den veder« 
qvcrger det?" Hun rodmede, og foldende sine smukke Alaba- 
steS Hcender, smilte hun, og svarede: „Ja."

„Du aldrig vil elfte?" sagde jeg til Fylla, da jeg en 
Asien i den guldfagre Host sad ved Jndgangen til hendeS 
Hytte, medens Solen bred og rod dalede ned til fit fugtige 
Leie, og svntes smilende at see hvorledeS den unge PigeS 
Barm hcrvedes og faldt, ligesom Havets Bove. „Ere de 
Skatte, som Naturens Wdelmodighed saa rundelig uddele, 
ikke istand til at fortrylle D ig ?  vil Du forftyde dens heilig
ste Frugter? hvormange af vore Lige smage dem i dette Die
blik? O  Fryd D ig ved det, som fryder Utallige! Hun 
stammede: Nei!

„Du aldrig vil elfte"? sagde jeg til Fylla en Midnat 
i Vinter, da vi taufe og ene sad ved Kaminen, medens Maa- 
nen legede gjennem Skverne med Vindnernderne, ftinnendc 
som en Sorgelampe paa de sidste BlomsterS froSne Levnin- 
ger. „Vil Du da aldrig unde mig den navnlose Salighed, 
at vandre Eide om Side med Dig paa Livets lunesulde 
Stier, indtil Alderens Vinter lader sin Snee falde paa vore 
Lokker?" — Intet Ord til Svar —  Hnn sank til min Barm. "

Det er tvivlsomt hvorvidt Originalens Unde har noget 
Gjenflin i denne Prosaens matte Efterligning. Men i hvor- 
dau denne imidlertid er, bliver det öS dog lct af dette listige, 
blöde Pastelmalerie, at flntte os til Friftheden i StykketS 
henrivende Colorit. Der mangler ikke meget i at disse fire 
Skildringer, indfattede i en cneste Ramme, udgjore tilsammen 
et lidet Mesterstykke, og VcerketS ringe Omfang formindfter 
ikke dets Vcrrdie. Der er intet Maal for Mesterstykkerne, 
og de smaae ere maaflee lige saa sjcldne som de störe.
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XV.
Vi have nu gjennemlobet ncrsten hele denne CycluS af 

OehlenschlägerS poetifle Arbeider, og angivet nogle af dem i 
Prosa. For at fuldende denne Skitseren staaer tilbage at 
omtale det crsthetiske CursuS, som Han i Egenstab af Profes
sor holdl, fra Aaret 1827, ved KjobenhavnS Universitet. 
Han udforte dette nwisommelige Hverv med SamvittighedS- 
fuldbed, og Hans Forelcesninger vare meget sogte: det er Alt 
hvad jeg kan sige herom. Jeg veed ikke om de ere bleone 
saiillede og offenliggjorte, eller om de nogeiisinde stulle blivc 
det, men hvad jeg troer, det er, at de ikke have feiet, eller 
ville foie, Noget til Hans SErcStitlcr. Dette er ikke nogcn 
kritisk Bemcrrkning, som jeg paastaaer at gjore, men det er 
kun en Tvivl, jeg tillader mig at yttre. Et af de storste 
Hoveder, som maaflee nogensinde har ezisteret, Aristoteles*), 
vilde uden Tvivl have vcrret i ikke ringe Forlegenhed, ifald 
Han sknlde have flrevet en Tragedie, selv af det middelmaa- 
dige Slags, men det hindrede Ham dog ikke i at give öS 
udmcrrkcde Regler for Digtekunsten. Vi have her maastee et 
Ezempel vic« versa.

Det er «den Tvivl meget dristigt faaledes at udtalc sig 
om en eller anden Bog, som Man ikke kjender, men Man 
kan dog til et vist Punct tillade sig dette, naar Man til 
Kundstaben om den storre Deel af Hans Skrivtcr, foier Kund- 
skaben om MandenS hele Characteer. Oehlenschläger var en 
fodt Digter, omtrent som Lafontaine var en fodt Fabelbog. 
Han srembragte Vers, ligesom et Rosentrcr ftembringer sine 
Blomster, uden just at sporge sig oni hvorfor Han ikke frem- 
bragte andre Ting. Han var productiv, uden at anstille no
gen Undersogelse om denne Prodnctivitets Hemmeligheder;

Plalos Diftipel, siuTidS berointest« Philosoph og lardeste Mand, Aiex- 
ander tcn storcö Lcrrer og Opdrager, Stifter af den peripatetifte Stole, 
bvis Disciple Han i en Ratte af Aar undervistc i Atbencnö Lycanm, 
dod 32> f. Chr. F.
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bvad Han strev var stjont, uden at Han havdc gjort sig om- 
hvggelige Betragtninger over detS Kilde, eller dct egentligc 
Vcrsen i disse Skjonheder, nden at Han havde dromt om at 
»ndersoge den Bei, som Forstanden fulgte, eller bnrde folge, 
for at komme til Maalet. Der var i Ham en Gud eller en 
Genins, som arbeidede for og med Ham, og naar Arbeidet 
var endt, brod Han sig kun lidt om at faae at vide, hvorfta 
denne velgjorende Medarbeider kom, af hvad Natur Han künde 
vcere, og paa hvilken Maade Han virkede. Vcrrket var endt, 
og GuddommenS Secretair hvilede ud indtil Herren igjen 
vaagnede for at dictere Ham et nyt. Disse Egenheder ere 
ikke Forloberne til et udmaerket crsthetist CnrsuS.

Ieg drister mig kn» til at ftemfore denne min Mening 
som en GiSning, nie« jeg frygter alligevel, at den er gründet. 
Ieg har hyppig pasflaret med Oehlcnschläger om dette Skjon- 
beds Emne i hvilket Tvdsterne undertiden gaae alt for dvbt, 
undertiden ikke dybt nok, og Han er altid forekommet mig 
meer egnet til at give gode Erempler, end gode Forskrivter. 
Hans UnderviiSning var af en afvexlende Natur, men dct 
forekom mig stedse at Hnkommelsen havde storre Andeel i 
samme, end Reflextionen. Han tiltrak sig Forstandens Skatte 
ved et SlagS magnetisk Evne, for hvilken Han ikke gjorde sig 
selv Regnstab, og een Gang i Besiddelse af disse Nigdomme, 
fogte Han ikke at faae at vide, hvori de cgentlig bestode. 
Hans Tanker vare sindrige, kräftige og ophoiede, men af en 
vderlig Bxvcrgelighed. Han faae hurtigt og fjaernt; men faa- 
snart Han havde seet, brod Han sig ikke det mindste om at 
undersoge Nigtigheden af fit Piekast: Han foretrak at fee til 
en anden Eide. Han künde ikke opholde sig ved Betragt-- 
ningeu af een Gjenstand, eller Overveielsen af een Tanke fta 
famtlige denS SynSpuncter: hanS AandS Utaalmodighed lod 
bam ikke Tid til at bemcrrke meer end et af disse. Ieg nn- 
drer mig ikke over, at HanS Forelcesninger i forncevnte Cnr- 
sus bleve stoerkt fogte. De bnrde behage, og jeg er inderlig 
overheviist om at de hehagede; men om Man gik mere klog
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fra dem, end Man kom til dem? Det künde vcrre et 
SporgSmaal. —

Vi have talt om Poeten: vi have tilbage at täte om 
Mennestet, og det er langt fra ikke Reversen as Medaillen, 
som vi ville vise. Oehlenschläger var som Menneste og som 
Digter lige let at elfte. I  Aaret 1844, da Han foretog sin 
sidste Reise i Frankrig, blev Han tilfceldigviis min Gjest: og 
i mcer end een Maaned af dette landlige Familieliv, som Han 
samtpkkede i at tilbringe under mit Tag, leerte jeg af Ham, 
mcer end af nogen Anden, at scrtte PriiS paa den Unde 
hvormed Geniet kan smykke HjertetS Godhed.

Forend en Revolution*) drev mig dort fta min Eien- 
dom, dette landlige Abbedi dn Bal, hvor jeg har tilbragt 
minc fljoiincste Dage, niodtog jeg sammesteds fleer end een 
mcrrkelig Poet og Skribent, men aldrig Nogen som har efter- 
ladt hoö mig et mere sympathetist Minde, end denne min 
ftemmede Medbroder, der saa nventet blev deelagtig i mit 
Gjestevenffab; aldrig Nogen, der har bragt mig til dpbcre 
at fole Savnet i min forandrede Stilling.

Jeg havde netop last Hans Aladdin, og var bleven ind- 
tagen af denne nngdommelige FriflhedS Duft, af denne poe- 
tiste Appighed, hvoraf saa mange Sider i Bogen ere gjenncm- 
trangte. Jeg talte en Aften Heroin med Fyrighed til en ung 
tvdst Doctor, som boede hoS mig, og Han besvarede Mine 
SporgSmaal angatiende Digteren, i det Han ndbad fig Til- 
ladelse til at präsentere Ham for mig. Jeg modtog med 
Darme dette Tilbnd, og nogle Dage efter holdt Oehlenschlä- 
ger sit Triumph-Jndtog under de gamle Traer, som jeg bar 
plantet, men som nu ikke meer ere mine. Han var ligefrem, 
hjertelig, uden Pretensioner, indfort ligesom ved et Trplleslag 
i et Medium som behagede Ham; i Skjodet af en Familie, 
der var venlig stemt for haderlig Virksomhed, med skjonsom 
Agtelse for Talentet; hvor Man, imod al Sadvane i Frank
rig, allerede kjendte hanS Anseelse og Hans Varker, hvor

*) 1818 da Kong Ludvig Philip blev styrtct.
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Man forstod, om ikke Hans ModerSmaal, i det »lindste hanS 
adopterte Sprog. Han befandt sig i min klosterlige Boelig 
ligesaa tilsreds som i det savnede FrederikSberg Slot. Han 
var ikke »willig til venligst at love oS, at forblive sammesteds, 
og jeg tor nok forsikkre, at det ikke kostede Ham nogen Umage 
at holde sit Ord. Jstedetfor at afbryde tog Han her atter 
fat paa sin literaire Orbenskjcrde. Det var hoS mig at Han 
strev en af sine sidste Tragedier*), og Han hvilede sig efter 
dette Arbeide, ved at overscrtte nogle af mine egne Digte. 
Det er disse som jeg den Dag i Dag holder allermeest af, 
saafremt der ellers iblandt dem er noget som jeg holder af.

Ocblenschlägcr havde, hvad det Udere angik, Intet af 
den standinaviske Stamme. Han var stcrrkt brnnladen; Han 
havde forte spillende Dine, en varm Ansigts-Colorit, en beha- 
gelig venlig Latter, en livlig hurtig Festus. Han var en 
Neapolitaner, som Tilstrldet havde bragt til Berden i Dan- 
mark. Contrasten i denne dobbelte Natur sporedcs i moralfl 
som i phvsisk Henseende. Han strev i Nord, Han tcrnkte i 
Svd, eller belagde sine nordiste Tankers haarde Metal med 
den svdlige Stiils Emaille. Han sorenede den sydlige Mnn- 
tcrbed med sit Lands Hang til Drommerier. Han forbandt 
i sin Conversation megen Fiinhed og Forstand med en nsige- 
lig Godmodighed. Han stjeemtede »den Bittcrhed over sine 
MedbrodreS Feil, og flaanede sig ikke selv ved en saadan Lei- 
lighed; men lader öS, sor at blive SaiMeden tro, tilfoie, 
at denne Leilighed ikke indtraf hyppig. Det var ikke fordi 
Han folte Stolthed, men Han havde saa at sige dannet sig 
selv; Han havde voeret Skaberen af en nye Skole, og den 
boie Menitig, som Hans LandSmcrnd neerede om Hans Genie, 
havde tilfldst fundet det mindst uNare Echo i Hans eget Jeg. 
Han talte om sin Heeder, og om disse aldeles kongelige 
Wresbeviisninger, som Man mangengang havde tilkjendt Ham, 
med en »verheerende Selvkjcrrlighed, der künde faae En til 
at smile, men som aldrig saarede. Han satte sig ikke over

' )  Kj«>tran o>; Giidrim.
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Nogen, men del vilde ikke have smagt Ham godt, ifald Man 
havde sat Ham under nogen Anden. Den som künde finde 
dette Track ualmindeligt, maatte aldrig have kjendt nogen 
Bidenskabsmand. Han fordrede ikke Roes og Lovtale som 
nogen Gjeld, men Han var i dette Punkt meget pirrelig, og 
det mindste Skin af forsommelig Opmaerksomhed voldte Ham 
en virkelig Lidelse. Jeg havde en Dag fort Ham hen til 
Victor Hugo, som modtog Ham med Hjertelighed, men uden 
at täte et eneste Ord til Ham om Hans literaire Virksomhed, 
hvilket jo maaskee ikke Heller vidnede om et upaaklageligt 
Broderflab. Oehlenschläger blev ligesaa overraffet, som knuff 
af denne TauShed, hvilken Han antog for Affectation. „Da 
jeg kjender Hans D ig te , "  mumlede Han med et SlagS 
Lune, „künde Han i det mindste gjerne lade som 
Han kjendte mine."

Endffjondt Oehlenschläger var mandig i Udtcenkningen af 
sine Arbeider, var Han det dog, som vi have bemcrrkct, ikke 
altid i Gjenuemforelscn. Alt hos Ham modte en og samme 
Hindring, og Han forte med sig, som en af Livets Vaner, 
Noget af denne troffyldige Resignation, i hvilken Han, sig 
selv ubevidst, lod staae til naar Han flrev. Han havde et 
Barns overgivne hjertenSglade Munterbed, Taarer snarligc 
som en Qvindes, og Han gik med en mcrrkelig Lethed over 
fta Latter til deeltagende Rorelse. Dette stadfcrster vel ikke 
en stör Kraft i Characteren. Ogsaa blandede der sig med 
den Benndring Han vakte, Noget af denne Velvilligbed Man 
foler for den Svagere; men denne Velvillighed, langt fra 
nogen Nedsirttelse, blev kun een Holding mere af Hans Pcr- 
sonlighed.

Det var umuligt at fee Oehlenschläger nden Folelscn af 
tct Onffe at knyttc sig mrrmere til Ham, og Han v:l have 
kftcrladt et smertcligt Savn overalt hvor Han er reist igjen- 
ncm. Hvad der vil mildne voreö, det er den Lykiens Sta- 
dighed som faldt i Hans Lod. Nagtet Han begyndte med 
trange Kaar, har Han aldrig liggct under for Nogen af de
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Trcrngfler, der scedvanligviis sorfolge Digterne. Uden Tvivl 
har Han ikke vceret ubekjendt med Sorgen, thi hvilken Mand 
har ikke stne Sorger og Bekymringer, iscer naar Man er lige- 
saa hjertelig som Han, og af en ligesaa omfindtlig Folsomhed 
som Han? Men Hans Smerter vare af det SlagS til hvilke 
vi Alle meer eller mindre ere fordomte: Silierte ved at over- 
leve kjoerlige Forhold, som Man saa gjerne vilde bevare for 
en längere Tid: Smerte ved et tidligt Tab af Forcrldre: 
Smerte over Tabet af en trofast Ledfagerinde paa LivetS Vei. 
Men de vare ikke diss« bittre, brcrndende Lidelser, som iscer 
binde an med Geniet, ikke saadanne som mange af de bedste 
Mennesker, hvis Taarer ere mere bekjendte end deres Arbei- 
der, have flcrbt paa hele deres Liv igjennem, uden Rist eller 
R o ; ikke disse uforsonlige Qvaler, som tvinge mangt et Men
neste til at forncegte ALren, ja til at forbanbe hvad der gjor 
Ham stör*). Han opnaaede Berommelsen alene for at nyde 
den; og for at nyde den i sit fuldeste Maal, uden sclv i 
OldingS - Aldcren at miste en cneste Straale af dens Glorie.

I  de autobiographiske Memoirer, som Oehlenschläger har 
efterladt öS, har Han optegnet en litte ukjcndt Begivenhcd, 
der imidlertid er saa körende naturlig, at den ikke kan finde 
uogen bedre PladS end i Slntningen af dette Stndinm. 
Erindringen som den tilbagekalder, havde vceret ligcsom Jnd- 
gangstalen til dette crdle Liv; den kan maaskee nu passende 
rcrrc Sammes Slutningstale:

„Jcg befandt mig i Parma, siger Han, i St. Josephs 
Kirke»; jeg havde begiver mig derhcn forend Gudstjenestc-

') Disse nalmiiideli'g starke lldtryk af en saa tanksem eg vhilesepbisk Fer
satter, syiics neppe paa nogen epbyggclig Maade, at klare det fände 
christelige Stvrhcdsbegrcb. »Thi hvilke» er störst? den sein sid- 
der tilb e rd s, eller den som tjener?" sporgcS der i St. Lncas 
22, 27; eg bcstaaer Storhedsproveu i —  ester sammc Evangelistcs 
9, 23 —  »med Se lvso rnagte l s e  og T aa lm od dagl ig at er
lag« sit Kers,  eg folge Cbr i stnL" da maa hünFerbandelsc tie, 
bvad enten saa Prere» salder i et Kenies eller i et almindeligt Men- 
nestcs Ved.



tiden, for i god Mag at kunne betragtk Correggios Fresco- 
Malerier. Jmedens jeg overlod mig til Beskuelse» af disse 
Undervcerker, var Kirken lidt ester lidt bleve» opftldt af en 
Mcrngde Mennester, og da mine Lüne igjen vendte ned fta 
Kuppelen, hvor de i lang Tid havde vandret omkring, saae 
jeg mig omgiven af en Stare Mennesker, svm kncrlede, og 
bade nied stör Jver. Da jeg ikke vilde ftode Nogen, men 
troede at det fra min Side vilde vcere Affectation isald jeg 
kastede mig ned, trat jeg mig tilbage i en Krog af Kirken, 
og begyndte sammesteds i al Tanshed at forrette min Andagt. 
Jeg har gjenfundet min Bon optegnet i min Reisejournal, 
midt iblandt en Hob Annnrrkninger og Udkast af alle Ssags: 

„ O  Gnd! aabn og renS mit Hjerte, for at det Maae 
„ kunne erkjende Din Storbcd, Din Gavmildhed, Din 
„ Skjonhed i hele Natnrens Versen, i alle menneskelige 
„ Vcrrker! Asvcrrg Farerne fta mit Fcrdreland, min Konge, 
„ mine Venner, og mine Elstede! Lad mig ikke doe i et 
„ fremmed Land, men tillad mig at vendc tilbage i Fred 
„ til mit Hjem! Forund mig Hjertets tilftedsstillende Ro, 
„ og Mod til at fortsatte min Bane paa Din skjonne Jord, 
„ uden spgeligt og bittert at habe eller foragte min Nceste, 
„ nden at falde i den Svaghed, stavist og fcigt at nnder- 
„ käste mig Verdens Fordoinme! Tillad at jeg maa blive 
„ en god Digter! Du har bannet min Aand for Kunst 
„ og Videnskab, og denne er det stcrrkeste Seeror, som 
„ hjelper mig til at flue Din stildendtc Herlighed: lad 
„ den ikke fordnnkles! Forund mig at leve i mine Vcrr- 
„ ker, ligesom denne gode Correggio, for at, naar Doden 
„ bar kalbt mig dort, meer end eet ungt Hjerie maa finde 
„ Nydelse eller Trost i mine poetiske Malerier!"

SaaledeS lod min stille Bon i Parmas Kirke."
Man kan nu selv domme om hvor punktlig Oehlenschlä- 

ger blev bette Progam tro. Gnd tillod Ham at opfylde det, 
nden at forandre en eneste Toddel deri, og tilstod Ham alle 
sine Dnster, »den at stryge eet Dogstav i sanime. Det var
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Lonnen sor at have henvendt saa reen en Bon til den Al- 
gode. Oehlenschläger havde meget at takke Himmelen for, 
og mindst mnelig Anledning til at beNage sig over Skjcrbnen. 
Det er kun hanS Venner, som skulle have Ret til at an
klage den, og maaskee skulle de ikke have nogen fornustig 
Grund dertil. Det Eneste, Man künde forekaste Skjcrbnen, 
det er at Digteren, som den saa retfcrrdig og cedelmodig havde 
krönet, ikke har baaret sin Krone saa lcrnge som Man havde 
knnnet vente. Oehlenschläger, hvis hele Constitution svntes 
beregnet paa et Aarhundrede, bukkede under for et apoplecrisk 
Anfald den 21de Januar 1850, i sin AlderS 72de Aar. 
—  Eet stört Gravmcele mere; een fkjon Aand mindre!
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